
794. Jeesus puhuu… Armoja Valkoiselle Talolle,  
Valtavirta Median Valheet & Vaalivilppi… Rukoilkaa!   

ARMOJA JAETTU VALKOISELLE TALOLLE, VALTAVIRTA MEDIAN & ÄÄNESTÄJÄN VALHEET 

Jeesuksen sanoja Sisar Claren kautta, 20. Heinäkuuta, 2020.  

( Clare ) Herra siunaa teidät, rakkaat Sydänasukkaat. Minä haluan jakaa kanssanne, että satuin juuri 
katsomaan Presidentti Trumpin päivityksen koskien MS 13 jengiä (=Mara Salvatrucha- rikollisjengi, 
joka vaikuttaa Keski-Amerikassa ja Yhdysvalloissa), jota on käytetty sieppaamaan lapsia ja lietsomaan 
mellakoita horjuttaakseen hallintoamme. Yksi Sydänasukkaistamme, joka on eläköitynyt komentaja 
Armeijasta, katseli kauhulla, mitä kaikkea jengi teki Seattlessa ja hän, koska oli erittäin koulutettu, 
huomasi hyvin selvästi jokaisen vaiheen, mitä he tekivät ja mitä he panivat toimeen. Se oli selvästi 
sotilasstrategia, jota käytettiin, kun tapahtumat paljastuivat. Se, mitä olen sanomassa, on, että se mitä 
Seattlessa tapahtui, oli suunniteltu, yksityiskohtaisesti toimeenpantu ja täysin ylempien kontrolloima, 
jotka on nyt pidätetty ja syytetty petoksesta.  

Todellakin väkivaltainen sosialistien, kommunistien siipi, joka rahoittaa sen kaiken, toiveissa, että 
Amerikan kansa olisi tarpeeksi unessa ja tarpeeksi tyytyväisiä materialistiseen elämäntyyliinsä, että he 
eivät katsoisi valtavirta median taakse ja vain menisivät heidän agendansa mukana, mikä on tuhota 
vapautemme ja perustuslakimme.  

Rakkaat, älkää olko unessa. Katsokaa syvälle tähän tilanteeseen ja ymmärtäkää, mitä todella on tässä 
maassa meneillään. Tämä taistelu, jossa olemme, on vapautemme ja perustuslakimme puolesta ja sen 
puolesta, että meillä on oikeus elää Jumalan hallinnon mukaan. En voi muistaa, miten puolue, joka 
väittää olevansa demokraattinen ulospäin, mutta sosialistinen sisältäpäin, voi päästä pälkähästä 
sellaisella tittelillä. 

Sillä aikaa… miten ihmeellistä työtä presidenttimme tekeekään! Kuinka ihmeellistä, että hän viimein 
tuhoaa tämän terrorisoivan jengin, joka muuten on erittäin järjestäytynyt, toisin kuin tavallinen 
katujengi. Herra Jeesus, pyydän, jaa kanssamme Sinun ajatuksiasi…  

( Jeesus ) ”Clare, Minä olen aina innokas puhumaan kanssasi, Minun Kyyhkyni. Minä olen kuullut itkusi 
ja anomuksesi olla tehokkaampi palvelutoimessasi ja Minä olen johdattamassa sinua valojen tien 
mukaan, jolla Minä valaisen tätä maailmaa. Ole varma, että Minä haluan nähdä sinun näkevän 
edistymisen, jota presidenttinne tekee, koska sinulla todellakin on osa hänen menestyksessään, 
johdattamalla Sydänasukkaitasi rukoukseen, kansakunnan ja maailman puolesta. Rukouksesi ovat 
voimakkaita ja yhdistettynä muitten rukouksiin, ne vastaavat hyvin suurta hyvän voimaa.”  

”Presidenttinne on haastettu monella rintamalla ja sinun tämän miehen puolesta vuodattamien 
kyyneltesi vuoksi, tuhansien muiden vuodattamien kyynelten kera, hän on suuresti voimistunut. 
Näkymätön hyvän voima on toiminnassa tässä maassa sen puolesta, mikä on hyvää ja sitä kutsutaan 
armoksi.”  

”Armoa on jaettu Valkoiseen Taloon rekkalasteittain, niin sanoakseni, tässä maassa olevan 
yhdistyneen rukousrintaman vuoksi. Hyvä, Minä sanon teille Valon Lapset, jotka olette laittaneet 
sydämenne paastoamiseen ja rukoilemiseen sen puolesta, mikä on hyvää, että saataisiin riemuvoitto. 
Minä haluan teidän tietävän, ensi käden tietona, kuinka kovin merkityksellinen sitoutumisenne 
rukoilla maanne puolesta on ollut. Todella, te olette varteenotettava voima ja Minun haluni on, että 
pysytte jaloillanne, yhteenotossa ja vartiossa, jatkaaksenne sen puolustamista ja edistämistä, mikä on 
oikein ja hyvää.”  



”He, jotka haluaisivat tuhota tämän maan, ovat tehneet monia surkeita päätöksiä ja nyt valo on 
alkanut loistamaan pimeydessä, ja he eivät enää voi piilottaa pahoja tekemisiään yleisöltä. Minä 
tiedän, että olet rukoillut erittäin kovasti tämän mediassa olevan korruption paljastumiseksi ja Minä 
haluan kertoa sinulle, Minun Rakkaani, se on tulossa. Jatka rukoilemista, mutta usko Minua, se on 
tulossa.”  

( Clare ) Ja minä haluan jakaa teidän Sydänasukkaiden kanssa, että olen vain niin… en oikein tiedä, 
miten ilmaisisin sen, se on vain niin sydäntä raastavaa ja kuvottavaa nähdä, kuinka ihmiset ovat 
nielaisseet kaikki nämä valtavirta median valheet ja heidän mieliään ovat muovanneet nämä 
valehtelijat. On uskomatonta ja tämä on ollut todellinen surun lähde minulle, koska se vaikuttaa niin 
moniin ihmisiin. He eivät tiedä, mitä ovat sanomassa, kun väittävät, että he vihaavat sitä ja sitä. He 
vihaavat tätä tai he vihaavat tuota, koska heitä ei ole tiedotettu. Heillä ei ole täsmällistä tietoa. Heillä 
on vain valheita ja propagandaa. Amerikan kansalle syötetään valheita näissä suosituissa uutis-show-
lähetyksissä. Heidän ajattelunsa on täysin muovattu vihaamaan sitä, mikä on hyvää ja oikein.  

He eivät ota aikaa katsoakseen, mitä on valtavirtamedian sanoman takana. Kokonainen valtavirta 
median toimiala on salaisesti työskentelemässä niille, jotka haluavat kukistaa maamme, varastaa 
demokratiamme ja perustuslakimme meiltä ja tehdä meistä osan globaalia liikettä, jonkun ateistisen 
johtajan hallinnon alle, väärän profeetan, joka väittää olevansa Jeesus. Minä en tiedä kaikkia 
yksityiskotia; kaikki, mitä tiedän, on, että jos he voittavat, tämä maa tulee täysin tuhoutumaan. Meillä 
ei enää tule olemaan perustuslaillisia oikeuksia, siispä pyydän, pysykää hereillä, pysykää hereillä ja 
katsokaa kulissien taakse. Älkää kuunnelko vain valtavirta mediaa. Itse asiassa, se on niin myrkyllistä, 
että minä en kuuntelisi sitä ollenkaan. Minä saan uutiseni internetistä.   

Minä haluan kuunnella suoraan Valkoisesta Talosta, koska se on rehellistä ja todellista, tai tiettyjä 
YouTube-kanavia, jotka ovat luotettavia. Mutta ne tässä maassa, jotka kuuntelevat valtavirta median 
uutisia, imevät sen ja uskovat sen, heidät on täytetty vihalla, valheilla ja halveksinnalla tämän 
kansakunnan hyviä ihmisiä vastaan ja se vain on traagista. Siispä, minä olen vedonnut Herraan, 
pyydän, kukista valtavirta media. Pyydän Herra, pyydän, älä anna heidän jatkaa näiden valheiden 
syöttämistä ihmisille, pyydän Herra.  

( Jeesus ) ”Minä haastan Amerikan kansaa jättämään huomiotta pintapuoliset raportit ja menemään 
syvemmälle, menemään paljon syvemmälle. Katsokaa, mitä lainlaatijanne ovat tehneet, perustakaa 
päätöksenne suoritukseen, ei media välähdyksiin tai nokkeliin puheisiin. Menkää pinnan alle ja etsikää 
tosiseikkoja. Aivan teidän vapautenne on vaakalaudalla ja ellette te toimi vastuullisella tavalla, te 
tulette menettämään maanne ja teistä tulee kuin muut kommunistisen hallinnon alle langenneet 
maat.”  

”Kristilliset vapaudet tullaan ottamaan heiltä, jotka ovat eläneet rauhassa koko elämänsä. He tulevat 
katsomaan taaksepäin ja sanomaan… ”Mitä tapahtui?” ja vastaus tulee olemaan… ”Koska te ette 
tehneet mitään pysäyttääksenne pahan, se otti haltuunsa teidän maanne. Koska te kuuntelitte 
epäluotettavia ja korruptoituneita lähteitä uutisissa, te ette toimineet puolustaaksenne sitä, mikä oli 
oikein ja nyt paha on johtamassa kansakuntaanne.”  

( Clare ) Oi, rakas Jumala, älköön se tapahtuko meille.  

( Jeesus ) ”Paha ja Petos ovat hallinneet tätä maata monia vuosikymmeniä. Juuri siitä syystä valo on 
nyt noussut ja loistanut pimeyteen ja on teidän taistelunne, teidän tehtävänne ja teidän 
velvollisuutenne pitää huoli, että teidän vapautenne säilytetään, kuten on kirjoitettu Pyhissä 
Kirjoituksissa. (Pyydän lukekaa Paavalin Ensimmäinen Kirje Timoteukselle 2:1-8)  



”Jatkakaa rukoilemista, Minun Rakkaani, älkää hylätkö maatanne sattumalle, epäonnistumalla 
tekemään oma osanne.”  

( Clare ) Herra, entäpä vaalivilpit? Näyttää siltä, että vihollinen pääsee pälkähästä niin paljossa, että se 
melkein saa tuntemaan, että onko vaaleissa annetulla äänellä merkitystä… että se tullaan heittämään 
menemään ja sitä ei koskaan rekisteröidä. Ja en tiedä, että oletteko kuulleet, mutta vastikään eräs 
nainen jäi kiinni, kun oli heittämässä pois kaikki republikaanien äänestysliput roskikseen. Hän oli 
vastaanottanut ennakkoääni lippuja ihmisille, jotka eivät ole kykeneviä menemään äänestämään. 
Voitteko kuvitella sitä? Ja se on yleistä, sitä ei tapahdu vain yhdessä paikassa! Se on osa sitä, mitä 
heitä on määrätty tekemään koko maassa. Siispä, ajattelin itsekseni, kuinka ihmeessä minun ääneni 
tulee merkitsemään? Kuinka se tullaan tallentamaan? Siispä, pyysin Herraa ja Hän sanoi…  

( Jeesus ) ”Rakkaat, rukoilkaa äänestysjärjestelmänne puolesta, Minä tulen tekemään ihmeitä niitä 
vastaan, jotka varastaisivat, valehtelisivat ja pettäisivät, jos te esirukoilette koko sydämistänne, että 
vilpit tullaan kukistamaan. Pimeät henkilöt luulevat voivansa päästä pälkähästä mistä tahansa, mitä 
valitsevat tehdä. Mutta viimeaikaiset tapahtumat osoittavat, että he eivät voi. Jos te rukoilette, Minä 
tulen suojaamaan ääntänne ja pitämään huolen, että se tullaan tallentamaan. Ei mahdilla, ei voimalla 
vaan Minun Hengelläni, Minä sanon teille, Minä tulen suojelemaan, jos te tulette rukoilemaan. 
Rukoilkaa, rukoilkaa, rukoilkaa.”  

”Enkö Minä ole osoittanut olevani uskollinen? Koska kansakuntanne on herännyt ja te rukoilette, 
Minä tulen liikkumaan totuuden puolesta, enkä salli, että vihollinen vääristelee tuloksia. Mutta 
rukoilutaakka on teillä. Rukoilkaa paljon, sitten rukoilkaa lisää ja sitten jatkakaa rukoilemista. Teidän 
rukouksenne ovat voimakkaita.”  

( Clare ) Herra, tämä tuo toisen ongelman sydämeeni. Anna anteeksi minulle, että olen sallinut uskoni 
heikentyä. Minä oivallan nyt, että paljon siitä, mitä kutsuisin apatiaksi ja masennukseksi, selvittäessäni 
musiikkia tai muita asioita, on versonut heikentyneestä uskosta.  

( Jeesus ) ”Sinun uskoasi vastaan on ollut monia toimeksiantoja, Clare, monia. Nyt, kun tunnistat, 
mistä sorron ja toivottomuuden tunteet tulevat, nyt kun näet, miten Minä olen liikauttanut Minun 
Kättäni sinun eduksesi, uudelleen ja uudelleen, sinulla on huomattava todistusaineisto todistamaan, 
että Minä olen Kuka Minä Olen ja että Minä olen sinun kanssasi ja tämän yhteisön kanssa, kuin myös 
kaikkien aitojen Sydänasukkaiden.”  

”Minä olen teidän kanssanne, kun he pilkkaavat teitä, kertovat valheita ja vääristelevät informaatiota. 
Minä olen kanssanne, kun te tunnette murskaantuvanne väärän syyllisyydentunnon ja tuomitsemisen 
painon alle. Minä olen kanssanne, kun te itkette apuun ja Minä kuulen teitä, Minä olen todella 
vastaamassa teidän rukouksiinne ja todistamassa Minun uskollisuuttani viimeaikaisilla tapahtumilla. 
Mikään teitä vastaa muodostettu ase ei tule menestymään, niin kauan kuin te tukeudutte Minuun, 
uskotte Minuun, tottelette Minua ja jatkatte sinnittelemistä rukouksessa.”  

”Minun ihmiseni, tunsittepa te, että rukouksenne nousevat Valtaistuinhuoneeseen tai että ne 
pomppaavat tiiliseinästä, Minä en jätä mitään huomiotta! Minä näen, kuinka teitä vähätellään ja 
syrjäytetään sen vuoksi, kun te uskotte Minuun. Minä näen, kuinka valehtelevat huulet todistavat 
teitä vastaan, vaikka te pysytte viattomina. Minä näen, kuinka pimeys leijailee ja yrittää tukahduttaa 
valonne; Minä olen kanssanne, kun te seisotte näiden hyökkäysten keskellä ja Minun armollani te 
tulette saamaan riemuvoiton.”  

”Nämä pienet kinastelut maastanne, jonka Minä nimitin teille rukousta varten, maa, jonka Minä ostin 
Minun palvelijani rahoilla, maa, jonka häikäilemättömät varastivat teiltä, nämä pienet kinastelut ovat 



Minun portaani vakaaseen, muuttumattomaan, korruptoitumattomaan uskoon. Toisin sanoen tämä 
on intensiivikurssi sille, mitä on vielä tulossa. Minulla on toimeksiantoja teille ja niille, jotka haluavat 
kuulua kokonaan Minulle ja tehdä Minun tahtoni heltymättä.”  

”Ne teistä, jotka ovat sitoutuneet rukoilemaan ja ne teistä, jotka ovat hyvin vakavasti otettavia 
sydänasukkaita, teille Minulla on hyvin kunniakas tulevaisuus. Vaikka he etsivät tuntea ja rakastaa 
Minua enemmän joka päivä, olla kätkettynä maailman melusta ja olla yhdistyneenä Minuun joka 
päivä. Minulla on tärkeää työtä heille tehtäväksi, mikä tulee määrittämään heidän asemansa 
Taivaassa. Minä olen näyttämässä heille Minun uskollisuuteni sallimalla näiden asioiden tulla teitä 
vastaan ja sitten näyttämällä Minun oikean käsivarteni voimaa kukistaa heidät.”  

”He, jotka vastustavat teitä, tulevat olemaan kuin ei mitään. He tulevat ikuisesti kohtaamaan häpeää 
ja nolostumista, kun ovat aiheuttaneet teille vaikeuksia. Mutta Minä haluan sinun ymmärtävän, että 
se, mitä he yrittävät tehdä, sen Minä olen sallinut harjoittaakseni teitä kaikkia uskossa ja erityisesti 
Minun pieni äitini, joka on valmistautunut moniin koettelemuksiin, kun hän menee Afrikkaan ja 
pienten lasten luo, jotka itkevät apuun Minua.”  

”Clare, vihollinen tulee yrittämään pyyhkiä mielestäsi monia voittoja, joita sinulla on jo ollut, mutta 
Minä en tule sallimaan sitä. Kirjoita ylös voittosi tähän mennessä ja mietiskele niitä, kun pimeät pilvet 
kerääntyvät pääsi päälle. Sinä tulet näkemään, että jokainen liike, jonka Minä olen tehnyt, oli 
ennakointia pimeyden voimia vastaan, jotka tulisivat sinua vastaan. Sinä tulet näkemään Minun 
uskollisuuteni selvemmin, jos teet tämän. Se on viimeaikaisen menneisyytesi raportoimista 
päiväkirjaan, johon Minä toivon sinun laittavan kuvauksen, muutaman kappaleen verran. Tämä tulee 
antamaan sinulle ja läheisillesi jotakin käsin kosketeltavaa luettavaksi ja että näkisitte, kuinka kovin 
kirurgisesti Minä liikuin heitä vastaan, jotka vastustivat sinua.”  

”Kun nämä asiat tapahtuvat, sinä et ole enää selvillä ajasta ja tapahtumista. Siksi Minä haluan sinun 
raportoivan tapahtumat, niin että voit nähdä, kuinka Minä olin yhden askeleen edellä vihollisiasi koko 
ajan. Mene nyt ja jaa nämä hyvät uutiset rakkaittesi kanssa, me olemme voittamassa tämän taistelun. 
Ei mahdilla, ei voimalla, vaan Minun Hengelläni, sanoi Herra! Minä siunaan teidät kaikki, rakkaat, jotka 
olette tulleet tänne antamaan Minulle elämänne, tekemään Minun tahtoni. Minä olen teidän 
kanssanne, olkaa vain antamatta periksi siinä, mitä Minä olen antanut teille tehtäväksi.”   

”Olkaa tottelevaisia sydämestänne, jatkakaa rakastamista ehdottomasti, koska tätä vastaan ei ole 
asetta. Tuntekaa itsenne, älkää katsoko muiden vikoja, teidän vikanne ovat paljon pahemmat. 
Pikemminkin ottakaa vastuu itsestänne ja se, mitä muihin tulee, olkaa äiti tai isä ympärillänne oleville 
sieluille ja pitäkää huoli heidän parhaista eduistaan, ei omistanne. Tällä tavalla, te tulette saamaan 
riemuvoiton jokaisesta lihan ansasta, jonka Saatana on suunnitellut käyttävänsä teitä vastaan, 
kukistaakseen teidät ja jakaakseen yhteisön.”  

”Minä rakastan teitä, Minä tuen teitä, Minä olen oikealla puolellanne ja yhdessä, me tulemme 
saamaan voiton tästä elämästä ja tulemaan loistavassa kunniassa seuraavaan. Minun siunaukseni on 
teidän päällänne, Isä, Poika ja Pyhä Henki, te tulette sinnittelemään ja voittamaan kruunun, jonka 
Minä olen valmistellut teitä varten Taivaassa.” 


