
580. Jeesus sanoo…  

Teidän Presidenttinne tekee, mitä kukaan ei uskonut, että voitaisiin tehdä 

TEIDÄN PRESIDENTTINNE TEKEE, MITÄ KUKAAN EI USKONUT, ETTÄ VOITAISIIN TEHDÄ  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 1. Tammikuuta, 2018.  

Clare aloitti… Voi, Herra, tämä on sellaista kamppailua. Minä olen niin nälkäinen kuulemaan 

jonkinlaista edistystä.   

Jeesus vastasi… ” Mitä enemmän sinä kuuntelet, sitä pahemmaksi se tulee.”  

( Clare ) Mutta voinko minä saada vain muutamia suuntaviivoja?  

( Jeesus ) ” Ne tulevat innostamaan sinun ruokahaluasi lisää.”  

( Clare ) Mutta Sinä voit auttaa minua sen kanssa, etkö Sinä voisikin? Minä tiedän, että tämä 

haluaminen ruokkii Ylpeyttä, eikö totta? Pyydän, Jeesus, auta minua ymmärtämään. Pystytkö Sinä 

auttamaan minua rikkomaan tämän pakonomaisen tarpeen? Se valtaa minut ajoittain. Minä en voi 

keskittyä mihinkään muuhun. Kuitenkin minä olen suurimmaksi osaksi totellut Sinua ja pysynyt 

erossa uutisista. 

( Jeesus ) ” Oletko sinä?”  

( Clare ) No niin, ei muuta kuin Presidentin Twitter, suurimmalta osin – kyllä. Eikö niin?  

( Jeesus ) ” Sinä olet suuresti vähentänyt osallistumistasi ja Minä ymmärrän sinun uteliaisuutesi. 

Mutta Minä haluan sinun elävän hengen mukaan, en lihan mukaan. Ei toisten ihmisten lihan. Ja se 

on laajalle levinnyttä ja ovat pimeitä, pimeitä ja kuvat ovat inhottavia ja tarttuvat mieleesi. Voi, 

Minä niin tahdon enemmän puhtautta sinulle, Minun Rakkaani. Enemmän puhtautta, Clare, ei 

itsesi ruokkimista pimeydellä. Minä lupaan sinulle, että saat tietää, mitä tarvitset jatkaaksesi 

rukouksiasi. Etkö sinä mieluummin ottaisi taakan Minulta, kuin potentiaalisesti väärää 

informaatiota heiltä?”  

( Clare ) No niin, se on totta. Minä paljon mieluummin ottaisin. Voi, pyydän, Herra, välitä se taakka 

minulle. 

( Jeesus ) ” Sitä Minäkin haluan myöskin. Mutta Minun kysymykseni on… tuletko sinä olemaan 

tyytyväinen vai tuletko sinä haluamaan lisää?”  

( Clare ) Minä luultavasti haluan nähdä sen jossakin uutisissa fyysisenä vahvistuksena.  

( Jeesus ) ” Mutta kuinka monta kertaa sinä olet mennyt katsomaan ja löytänyt vain pimeyttä?”  

( Clare ) Aika monta. Enimmäkseen.  

( Jeesus ) ” Juuri sitä Minä tarkoitan. Se, mitä Minä annan sinulle, ei ole julkista tietoa. Se, mitä 

Minä annan sinulle, on se mihin Minä haluan SINUN keskittyvän rukouksissasi, koska siinä Me 

taomme seuraavaa liikettä ja läpimurtoa. Sinä olet hyvin informoitu, koska tietosi Lähde on 

erehtymätön. Minä haluan, että sinä opit tulemaan tyytyväiseksi sillä ja et ole heikko, joka antaa 

periksi uteliaisuudelle, kuten heikot sielut.”  

( Clare ) Huokaus. No niin, minä olen syyllinen siihen… 



 ( Jeesus ) ” Minun äitini ei antanut periksi uteliaisuudelle. Hän tiesi, että Minä kertoisin hänelle, 

mitä hänen tarvitsi tietää. Ja mitä hänen ei tarvinnut tietää, sitä hän ei halunnut tietää. Sellaista 

luottamusta ja pyhyyttä Minä tarvitsen sinulta.” 

( Clare ) Ok, minä todella aion yrittää pysyä pois mediasta, vaikka minä haluankin nähdä, mitä 

meidän rukouksemme saavat aikaan. Erityisesti minun, sillä yhä nukkuvalla Amerikan väestöllä ei 

ole aavistustakaan, kuinka pahoja heidän poliitikkonsa ovat.  

( Jeesus ) ” Ja Minä tiedän että sinä tulet tekemään sen Rakkaudesta Minuun. Minä tiedän, että 

sinä haluat miellyttää Minua. Minä kuulen sinun vastaanottavan sanan, ”Miellyttäisikö tämä 

Jeesusta?” Ja Minä näen sinun sanovan, ”Ei. Se ei miellyttäisi.” Ja jättävän sen. Se on niin 

ansiokasta ja Minä kaipaan lisää ansioita sinun puoleltasi, koska Minä lisään sinulle armoa. Mitä 

pikemmin sinä saat tästä voiton ja kieltäydyt sallimasta uteliaisuudellesi, sinä tulet tekemään 

suuria harppauksia eteenpäin.” 

” Kun sinä annat periksi uteliaisuudelle, sinä annat periksi pimeydelle ja maailmalle. Sinä sallit sen 

tulla sisään mieleesi ja sydämeesi. Sitten sinä tulet tahratuksi ja likaiseksi saastutuksesta. Se 

hillitsee sinun rukouksiasi ja hyvinvoinnin tunnettasi, jota paha syvästi häiritsee. Minä pitäisin 

parempana, jos et katsoisi sitä ja tulisi saastutetuksi. Sitä Minä tarkoitan. Pitkässä juoksussa, sinä 

tulet olemaan paljon onnellisempi, että olet torjunut uteliaisuuden demonit rakkaudesta Minuun. 

Erittäin onnellinen, todella. Enemmän ja enemmän Minua Lähteenä, vähemmän ja vähemmän 

maailmaa – ellen Minä tuo sinulle jotakin ja sinä tunnet vapauden katsoa sitä.”  

( Clare ) No niin, minä huomasin, että minulla oli halu rukoilla vähemmän, sen kustannuksella, että 

halusin tietää enemmän. Koska sen sijaan, että olisin tukenut rukous taakkaa, minä halusin juosta 

katsomaan sähköposteja ja katsomaan, oliko siellä mitään uutta.  

( Jeesus ) ” Ja kuitenkin Minä tuon sinulle niitä pyyntöjä raskaalla sydämellä ja odotan sinun 

vastaavan niihin täydellä sydämellä, kun Minä teen niin. Ja se surettaa Minua, kun sinä et tee niin. 

Sinä ohitat ne, kutkuttavampien uutisaiheiden vuoksi, kun Minä olisin tarvinnut sinun todella 

välittävän niistä, mitä Minä sinulle toin, jotka eivät olleet sinun lempiaiheestasi.” 

( Clare ) Olen pahoillani Herra, se on niin kovin, kovin väärin.  

( Jeesus ) ” Mutta näin liha saa yliotteen. Se polttava uteliaisuus ja hinku tietää, aiheuttaa sen, että 

sinä sivuutat asioita, jotka ovat tärkeämpiä Minulle. Asioita, jotka ovat tavallisempia. Sinä tekisit 

hyvin, jos sinä hillitsisit tämän, Minun Rakkaani. Se on vika sinussa; itse asiassa, se on ryppy 

hääpuvussasi, koska se on pitkään jatkunut tapa.”  

” Tahroja tulee, kun altistat itsesi maailman syntien saastalle ja saastumiselle, ellei se sitten ole 

valmistelua tiettyä työtä varten. Ja jopa sitten, sinun täytyy ottaa hengellinen kylpy, kun poistut 

aiheen parista, koska se on jättänyt hyvin ruman lian ja sairaan hajun sieluusi.” 

” Kyllä, tämä pätee teihin kaikkiin, Sydänasukkaat. Älkää käyttäkö aikaa kaivelemalla pilaantunutta 

ja mätää ainetta. Koskettakaa sitä kevyesti ja jatkakaa matkaa. Parempi teille kaikille, jos saatte 

ymmärryksenne Minulta, eikä maailmalta, joka esittää asiat rampauttavalla ja vääristetyllä tavalla, 

saadakseen teistä esiin tiettyjä asenteita.” 

” He taivuttavat teidän mieliänne valheilla ja manipuloimalla ajatteluanne, niin että te tulette 

tekemään mitä he haluavat. Mikä useimmiten on olla epävarma ja rauhaton. Kaikella tällä on 

demoninen alkuperä.”  



” Siksi Minä pyydän teitä pysymään poissa mediasta. Jopa vaihtoehtoisilla uutiskanavilla on 

”kierre”, että teidät saataisiin olemaan hyvin kiinnostunut, palaamaan uudelleen ja uudelleen 

tukemaan heitä. Esittämiseen liittyy aika lailla manipulaatiota, kun Minä mieluummin haluaisin, 

että te näkisitte pelkät tosiasiat, vastaanottaisitte uuden taakan Minulta ja jatkaisitte 

rukoilemista.”  

( Clare ) Herra, onko Sinulla mitään jaettavaa uudesta vuodesta?  

( Jeesus ) ” Minulla on, Minun rakkaani, mutta tämä ilta ei ole se, jolloin Minä jaan sen. Minä 

haluan teidän rukoilevan amerikkalaisten ihmisten puolesta, että he lopulta tulevat aukaisemaan 

silmänsä. Rukoilkaa, että sokeus, mikä on pantu heidän silmiensä päälle, tulee alas ja irtoaa. 

Rukoilkaa, että he etsisivät totuutta yli puoluerajojensa. Rukoilkaa vihollisen puolesta, joka haluaa 

pitää heidät tietämättöminä ja vihamielisenä presidenttiänne kohtaan – joka tekee sitä, mitä 

kukaan ei uskonut, että voidaan tehdä.”  

” Jatkakaa oikeudenmukaisuuden puolesta rukoilemista, rakkaat. Presidentillä on 

monumentaalinen tehtävä edessään ja se vie paljon aikaa, tämän vuoden kevääseen ja kesään 

asti. Se, mitä hän on paljastanut, on niin kauaskantoista, että vie useita kuukausia tuoda 

pahantekijöitä oikeuteen.” 

” Minä olen ylpeä teistä, Sydänasukkaat. Monet teistä ovat kärsineet ja rukoilleet täydestä 

sydämestänne. Uskokaa Minua, Minun Isäni on hyvin mielissään teistä ja te olette tehneet 

mahtavaa työtä Jumalan Valtakunnan puolesta.”  

” Mutta on vielä monia kiinniottoja ja syyttämisiä, jotka täytyy tehdä. Ja monet tulevat yrittämään 

vältellä sitä salajuonilla tai väittämällä, että ovat kuolleita ja sitten katoavat salaiseen 

määränpäähän.”  

” Minä haluan heidän vaikutuksensa lopetettavan – ja sitä varten heidät täytyy ottaa kiinni ja 

tutkia oikeudessa… Rukoilkaa” 


