
746. Jeesus selittää…  

Masennukset, harhaanjohdetut Kristityt & Donald Trumpin Rooli 

HARHAANJOHDETUT KRISTITYT, DONALD TRUMPIN ROOLI & MASENNUS 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 3. Tammikuuta, 2020.  

( Clare ) Jeesus, kiitos Sinulle Sinun rohkaisun sanoistasi ja armoista, joita Sinä olet valmis 

antamaan meille meidän puutteessamme. Kiitos Sinulle niin paljon. Saakoon kaikki minun 

Sydänasukkaani lohtua tästä viestistä.  

Voi, minun kallisarvoinen Perheeni. Viime aikoina, olen tuntenut kuin veri olisi valutettu pois 

minun ruumiistani. Minä olen todella kamppailemassa uupumuksen kanssa, mikä aina vaimentaa 

asioita, josta minä normaalisti innostun. Mutta olen kiitollinen Jumalalle, että minun 

nauhoituslaitteeni toimii jälleen, niin että voin työskennellä enemmän musiikin parissa ja äänittää 

viestejä teille.  

Siispä tulin Herran luokse – paljaan rehellisenä. Hän tietää, etten voi kätkeä mitään Häneltä. Ja 

Hän selitti minulle monia asioita, jotka voin jakaa kanssanne. Olin juuri lopettanut Herran 

Ehtoollisen ja kuulin Hänen sanovan, että Hän halusi puhua kanssani. Ollakseni rehellinen 

kanssanne, olin vältellyt Häntä, koska tunsin niin pahoin itseäni kohtaan viime aikoina. Ja olen 

myös ollut lopen uupunut ja alamaissa viime aikoina. Ja tietenkin ajattelin, ettei Hän halua puhua 

minulle.  

Kyllä… Minä tulen niin typeräksi, kun uskon sellaisia vihollisen valheita. Näettehän? Teillä on 

toivoa! Huomattavasti toivoa. Herra, Sinä halusit puhua minulle?  

Jeesus aloitti… ”On monia asioita, joita haluan sanoa sinulle, Rakkaani. Pyydän, älä luovu Minusta. 

Tulee aika, jolloin tulet voimaan paremmin. Sinun ruumiisi on yhä tottumassa. Minä tiedän, kuinka 

sinä tunnet – koska Minä asun sinussa. Minä suren kanssasi. Mutta älä anna periksi! Paremmat 

ajat ovat tulossa.” 

( Clare ) Jeesus, minä todella kaipaan lämminvesi allasta. Tunnen itseni niin kivuliaaksi ja tyhjäksi 

ilman sitä.  

( Jeesus ) ”Se oli uhraus. Minä toivon, että tulisit toimeen ilman sitä.”  

( Clare ) Minä haluaisin täyttää sen toiveen, mutta en ole tarpeeksi voimakas ilman lisää armoa. 

Sinä tiedät, että minä haluan luovuttaa.  

( Jeesus ) ”Älä koskaan anna periksi. Sinä et ole periksiantaja.”  

( Clare ) Mutta Sinun täytyy tehdä minut voimakkaammaksi. Joka päivä on taistelu vain, että voin 

istua ja voin kävellä. Herra, olen niin hyvin väsynyt ja kuitenkin haluan tehdä kaiken, mitä Sinä olet 

laittanut eteeni tehtäväksi. Mahdollisuudet ovat jännittäviä, mutta tunnen oloni kuin kuihtuneeksi 

puuksi ilman mahlaa.   

( Jeesus ) ”Minä olen tässä sinun kanssasi. Ja Minä tiedän, kuinka sinä tunnet.”  

( Clare ) Kuinka voin olla esimerkki puutteesta kuumavesi altaan kera?  

( Jeesus ) ”Se on aika ristiriitaista.” 

( Clare ) Voi Herra – tuota minä en halunnut kuulla Sinun sanovan! Tunnen oloni hyväksi ehkä noin 

2 tuntia päivässä. Aikaisemmin tunsin oloni hyväksi 6 tai 8 tuntia? Pyydän, pyydän, pyydän, auta 



minua, Herra. Älä anna minun kulkea tällä tavalla. Tunnen, että voin vaivoin elää vielä yhden 

päivän.  

( Jeesus ) ”Nämä ovat epätavallisia aikoja, vaatien epätavallisia uhrauksia. Minä olen varustamassa 

sinua, jopa puhuessamme. Minä lupaan sinulle, asiat tulevat paremmiksi.”  

( Clare ) Siispä, ajattelin itsekseni… ”Jeesus sanoi, että asiat tulevat paremmiksi. Jeesus sanoi, että 

asiat tulevat paremmiksi. Jeesus sanoi, että asiat tulevat paremmiksi. Mitä se tarkoittaa? Että asiat 

tulevat paremmiksi, tietenkin!” Herra, minä otan vastaan Sinun sanasi, mutta pyydän, ota tämä 

masennus pois minulta. Se on niin raskasta ja toivotonta. Pyydän?  

( Jeesus ) ”Monet kärsivät masennuksesta juuri nyt. Lääkitys ei ole vastaus siihen. Tämä on sallittu 

hyvin raskaana taakkana teidän hallitustanne varten ja maailmaa. Sanokaa vain sana, ”Isä, 

Jeesuksen Nimessä, pyydän, auta meidän hallitustamme.” Ja Minä otan sen vakavana pyyntönä ja 

rukouksena, joka tarvitsee jotakin tukemaan sitä. Itse asiassa, teidän tarvitsee vain huokaista. Ja 

välittömästi Minä ymmärrän, mitä te surette. Ja Minä otan sen myös rukouksena.”  

”Tämä masennus, mistä te kärsitte, on kuin kävelisi tarraliiman (kumisementti) läpi; se on hyvin 

ikävää. Kuitenkin armon pyörät pyörivät kulissien takana ja etenevät oikeaan suuntaan.” 

”Te ette voi luottaa mihinkään, mitä valtavirtamediasta luette. Heitä, jotka laittavat 

luottamuksensa tämän kaltaiseen raportointiin, heitä petetään syvästi. Vain he, jotka viitsivät 

kaivaa syvemmältä ja jopa haluavat kristillisen kansakunnan, etsivät totuutta ja ymmärtävät 

todellisen tilanteen.” 

”Minun Ihmiseni, tämä on hyvin vaikea ajankohta. Monet ovat löytäneet itsensä energiasta ja 

motivaatiosta ehtyneenä. Tämä on ylivertainen uhraus - risti, jota Minä toivon teidän kantavan ja 

pyhittävän kansakunnallenne ja maailmalle, armon puolesta.”  

”Niin paljon, juuri nyt kun puhumme, on vältetty niiden ansiosta, jotka ovat kärsineet, kieltäneet 

itsensä ja rukoilleet uskollisesti elvyttääkseen tämän maan. Minä haluan kaikkien teidän, jotka 

kärsitte uupumuksesta, ymmärtävän miksi tämä tapahtuu teille ja miksi teidän pitäisi tehdä 

yhteistyötä sen kanssa ja tarjota se hyväntuulisesti Minulle. Se ei tule kestämään ikuisesti.”  

”Monia lapsia on uhrattu pahoille; monia. Minua yhä kiduttavat nämä ajatukset, koska Minä 

kuulen heidän itkunsa. Minä lähetän armoa armon perään lievittämään heidän kipuaan ja jotkut 

sielut itse asiassa kantavat kipua omissa ruumiissaan heidän puolestaan. Tämä on sellaista 

korruptiota ja pahuutta, jota ei koskaan ole ollut maailmassanne. Ja ne teistä, joilla on sydäntä 

näille pienille poloisille uhreille,teille Minä olen antanut osan heidän kärsimyksistään.” 

”Mitä tulee Presidenttiinne, joka päivä, jonka hän säilyy hengissä, on ihme. Minun käteni varjostaa 

häntä, kun työskentelen hänen sydämessään ja mielessään hallitakseni tätä kansakuntaa. Se, mikä 

Minua surettaa, on että kristityt tosiasiassa eivät tunnista hänen ratkaisevaa rooliaan tämän 

kansakunnan hengissä säilymiselle. Valtavirta median valheet ovat tehneet heidät pettyneiksi ja he 

eivät voi tunnistaa Minua työskentelemässä tässä Hallinnossa.”  

”Ja Minä en sano, että hän on täydellinen. Mutta Minä lupaan teille, että te ette halua 

vaihtoehdon käyttävän määräysvaltaa. Se on varma kuolema Amerikalle ja kristityille.” 

” Siksi Minä kutsun teitä Sydänasukkaan rukoukseen, Minun Ihmiseni. Teidän erottelukykynne 

täytyy mennä ihoa syvemmälle.Se miltä tilanne näyttää päällepäin, on harvoin sitä, mitä on sen 

alapuolella. Nämä poliitikot ovat mestarihuiputtajia, jotka näyttelevät roolia, jonka amerikkalaiset 

tulevat hyväksymään, ilman, että heillä olisi mitään sitä tukemassa julkisivun alla.”  



”Rukoilkaa kansakuntanne puolesta, rakkaat. Rukoilkaa hyvin paljon. Tulkaa Minun luokseni joka 

päivä ehtoollisessa ja vetäkää itseenne Minun voimaani. Tämä on ainoa keino, jolla te tulette 

nousemaan kantamienne taakkojenne yläpuolelle. Älkää antako vihollisen vakuuttaa teitä siitä, 

että te olette arvottomia ja huonoja, koska te ette yllä normaaliin voimaanne. Tämä on kärsimys ja 

uhraus näitä elämiänne aikoja varten, että Minun Pyhä Sydämeni tulee saamaan riemuvoiton.”  

”Älkää salliko negatiivisuuden virrata mieleenne. Pikemminkin, kamppailkaa sellaisia ajatuksia 

vastaan Pyhillä Kirjoituksilla ja lupauksilla, joita Minä olen antanut teille. Älkää ajatelko, että 

uhrauksenne ovat liian pieniä. Kun ne yhdistetään kaikkien maailman muiden kanssa, ne ovat 

merkittäviä ja arvollisia lahjoja tukemaan rukouksianne.”  

”Ettekö te tiedä lesken rovon arvoa? Se on paljon enemmän kuin sen käypä arvo. Minun Isäni 

katsoo uhrausta ja sitä, mitä se maksaa sielulle ja avaa armon ikkunat suhteessa antajan 

henkilökohtaiseen maksuun. Sen vuoksi, älkää uupuko hyvää tehdessänne.”  

”Pikku Clare, Minä olen antanut sinulle anteeksi sinun monet erheesi ja syntisi.” 

 ( Clare ) Joo, vietin pitkän ajan 51.Psalmin seurassa tänä aamuna katuen.  

( Jeesus ) ”Minä annan anteeksi sinulle. Minä näen sinun vakaan tarkoituksesi parantaa ja Minä 

vastaan armoilla. Minun armoillani ja Minun Rakkaudellani. Voi kyllä, sinä olet niin hyvin, hyvin 

pieni ja hauras! Mutta Minä tulen tekemään paljon sinun rovollasi. (tarkoittaen lesken ropoa) 

Kyllä, se on tilaisuus, jonka Minä tarvitsen suihkuttaakseni armoja muiden päälle, koska sinulla on 

niin vähän annettavaa.” 

”Minä elän merkittävästi sinussa. Se, mitä sinä ymmärrät omasta hauraasta ihmisheikkoudestasi, 

ei ole mitään verrattuna siihen todellisuuteen, mitä Minä teen kauttasi. Sen täytyy olla näin, koska 

sinä olet niin taipuvainen ylpeyteen. Sen täytyy olla kätkettynä sinulta.” 

”Mutta sinä voit uskoa ja pysyä Minun Sanassani; sinun vähäsi on Minun paljouteni. Siispä, älä 

lannistu pienuuteen. Mieluummin, tukeudu Minuun kaikella voimallasi ja odotuksellasi. Odota! 

Paljon hedelmää sinun pienistä uhrauksistasi.”  

”Etkö näe – ne, jotka ovat tunteneet vetoa luoksesi – etkö voi nähdä, kuinka he kasvavat ja kuinka 

omistautuneita he ovat? Ihmiset eivät keräänny kuivan lähteen ympärille. Ei, he etsivät lähteitä, 

jotka virtaavat kuivuudessa. Kyllä, sinä olet lähde, kuivuudessa virtaava ja jokainen sinun erämaa-

asukkaasi ovat vuorostaan yhdistyneet loppumattomaan Elävien Vesien lähteeseen.”  

”Siispä jatka eteenpäin, Minun Pikkuiseni. Äläkä menetä sydäntäsi. Sinun lähteesi ei tule 

kuivumaan.”  

( Clare ) Kiitos Sinulle Herra. Olen syvällisesti kiitollinen tästä sanasta. Todella, Sinä olet tiennyt 

milloin minä istun ja milloin minä seison… ja erityisesti, milloin ajattelen olevani kuopassa.”  

( Jeesus ) ”Ja Minä en koskaan tule jättämään sinua sinne kärsimään vihollisen valheiden varaan. 

Siispä nouse! Ota mattosi ja mene kotiin. Minun voimani on alkanut siitä, mihin sinun voimasi 

loppuivat.” 


