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Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 18. Elokuuta, 2019.  

( Clare ) Tänä iltana, minä kysyin Herralta… ”Jeesus, mitä Sinulla on sydämelläsi?” 

Jeesus aloitti… ” Teidän kansakuntanne käy läpi taas uuden siirtymisen, jossa rukous on 

välttämätöntä. Kaikki on kasautunut Presidentillenne. Se tarkoittaa, kaikkea paitsi Minua ja niitä, 

jotka tuntevat Minun ääneni. Joka päivä, Minä toivon, että te tuette tätä taakkaa rukouksella. 

Minä olen erityisen pettynyt keskeisiin kirkkoihin, jotka eivät näe pintaa syvemmälle, eivätkä tue 

Minua. He tulevat äänestämään yhteiskunnallisesti hyväksyttyjä ehdokkaita.”  

” Kuitenkin useat hallitusmiehistäkin uskoivat Häneen, mutta fariseusten tähden he eivät 

tunnustaneet, etteivät joutuisi synagoogasta erotetuiksi. Sillä he rakastivat ihmiskunniaa 

enemmän kuin Jumalan kunniaa. Mutta Jeesus huusi ja sanoi: ”Joka uskoo Minuun, se ei usko 

Minuun, vaan Häneen, joka on Minut lähettänyt.” Johanneksen Evankeliumi 12:42-44.  

” Tämä on ongelman juuri; turhamaisuus johtaa epäuskoon. Kun ihminen keskittyy ylistykseen ja 

hyväksyntään, jotka edistävät rahaa ja valtaa,kaikki, mikä on yleistä yksimielisyyttä vastaan – se 

haastaa heidän asemansa. Siksi he menevät virran mukana, yhteisen sävelen mukana.”  

” Clare, Minä en vain täytä ilmaa sanoilla, että sinulla olisi viesti. Minä olen aidosti suruissani 

Minun ihmisteni tietämättömyydestä ja pinnallisuudesta. Minun lampaani kuulevat Minun ääneni, 

siispä kuinka Minä voin hyväksyä heidät Minun omikseni, kun he kieltäytyvät avaamasta korviaan 

niille asioille, jotka aiheuttavat liikehdintää ja kiistaa. Yksinkertaisesti sanottuna, he ovat lukittuja 

jo ennen kuin Minä avaan suuni, koska he elävät vallitsevan tilanteen mukaan ja se tuo heille 

enemmän hyväksyntää, valtaa ja rahaa.”  

” Mutta Minulla on Minun uskolliseni. He kuulevat Minun ääneni ja he toimivat sen mukaan. Ja 

nämä ovat niitä, jotka kääntävät asioiden kulun. Lapset, Minun ei tarvitse kertoa teille, ketä 

äänestää. Minä olen opettanut teitä käyttämään erottelukykyä, erottamaan ihmisen siitä, mitä 

hän on tehnyt. Tutkikaa jokaisen töitä ja punnitkaa niitä Pyhien Kirjoitusten valossa ja sen valossa, 

minkä te tiedätte olevan oikein. Sitten teillä on vastaus.”  

” Onko oikein erottaa elävä lapsi äitinsä kohdusta, ensin irrottamalla hänen raajansa? Jos ihmisellä 

ei ole yhtään kunnioitusta syntymätöntä lasta kohtaan, hänellä i tule olemaan yhtään kunnioitusta 

teitä kohtaan, kun teistä tulee taakka tai kun teidän agendanne on ristiriidassa hänen agendansa 

kanssa. Ja itse asiassa se voidaan helposti todistaa salassa pidetyllä Amerikkalaisten ihmisten 

myrkyttämisillä, jota tehtiin eri operaatioissa, jotka olivat yleisöltä salattuja.”  

” Kukaan ihminen ei ole täydellinen. Mutta jotkut ovat täydellisempiä, vilpittömämpiä, 

kyvykkäämpiä ja rehellisempiä kuin toiset. Jotkut välittävät tästä kansakunnasta. Ja toisilla on 

agendanaan tuhota se, samalla hymyillen ja kertoen yleisölle sen, mitä he haluavat kuulla.”  

” Tämä koko aihe saa Minun Sydämeni kipeäksi! Mutta Minä haluan teidän tietävän, että te voitte 

erottaa, kenet Minä valitsisin tutkimalla heidän elämiensä hedelmiä. Vika, joka löytyy 

ehdokkaasta, joka suojelee elämää, ne ovat vikoja, jotka on tehty avoimesti, kun toiset tekevät 

samoja asioita selkienne takana. Siispä, te kuulostelette omaa diplomatiaanne, tavallista ihmistä, 

joka tuomitsee sen, mitä toinen ehdokas tekee avoimesti. Kun he tekevät niitä samoja asioita ja 

paljon, paljon pahempaa, selkienne takana.”  



” Kaksivuotias voi erottaa hyvän pahasta, mutta Minun ihmiseni, jotka ovat myyneet itsensä 

järjestelmälle elääkseen varakasta elämää? He eivät saa itseään puolustamaan pahaa vastaan, 

ettei heitä suljettaisi pois niiden sisäpiiristä, ketkä itse asiassa ovat ytimiään myöten pahoja.” 

” Lapset, tämä on traagista. Puolustakaa oikeamielisyyttä ja tuomitkaa paha. He, jotka eivät ole 

Minun puolellani, ovat Minua vastaan. Nouskaa ylös. Ottakaa jalansijanne haltuunne. Rukoilkaa 

haaleiden puolesta, ketkä haluavat tukea vallitsevaa tilannetta ja ketkä eivät ole menneet 

pidemmälle erottelukyvyn käytössä, menestykseen ja vaurauteen liittyvien kiinnikkeiden vuoksi.”  

” Minä rakastan teitä. Minä olen teidän kanssanne. Ja Minä siunaan teidät nyt olemaan loistavia 

Totuuden majakoita tämän kieroutuneen ja pimeän sukupolven keskellä.” 


