
358. Jeesus puhuu Veljellisestä Rakkaudesta & Sana Presidentti Putinista 

VELJELLINEN RAKKAUS & SANA PRESIDENTTI PUTINISTA  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle 22. Heinäkuuta, 2016.  

( Clare ) Herra on meidän kanssamme Hänen loppumattomassa kärsivällisyydessään, Sydänasukkaat.  

No niin, useat ihmiset ovat nyt huomauttaneet, kuinka Presidentti Putin allekirjoitti lain rajoituksista 
rukoukseen ja uskontoon maassaan – vakavia rajoituksia – juuri sen jälkeen, kun jaoin, että hänen 
luonaan vierailtiin armon kera.   

Tiedättehän, olisi niin mukavaa, jos maailma olisi niin siisti ja ennalta arvattava. Mutta kaikkien minun 
vuosieni aikana Jeesuksen kanssa, mikään ei koskaan ole siistiä tai mustaa ja valkoista. On monia 
asioita, jotka eivät käy järkeen. Esimerkiksi, miksi hän tekisi sellaisen asian, jos Jumala oli pehmittänyt 
hänen sydäntään?  

Meidän täytyy ymmärtää, että Taivaassa, aika on erilaista kuin Maapallolla. Että armo on saattanut 
vierailla hänen luonaan silloin, ja hän on silti allekirjoittanut tukahduttavan lain. Se on hyvin saattanut 
olla Herra yrittäen koskettaa hänen sydäntään, ennen kuin hän teki sen. On ollut monia kertoja, 
jolloin olen vakavasti epäillyt Herraa, koska en ymmärtänyt hengellisten asioiden luonnetta ja kuinka 
ne toimivat. Siispä, se ei käynyt minulle järkeen.  

Presidentti Putin on saattanut allekirjoittaa sen lain joka tapauksessa tai ehkä vierailun armo osui eri 
aikaan kuin mitä minä koin. Tai ehkä Herra oli hyväksymässä yhden asian, eikä osoittanut lakia 
ollenkaan. Vain koska Jumala hyväksyy yhden asian henkilön elämässä, se ei tarkoita, että Hän 
hyväksyy kaiken.  

Tunsin siihen aikaan, mitä Jeesus oli hyväksymässä, oli hänen asemansa ydinsodassa ja kuinka hän 
yritti niin kovasti välttää sitä. Tunsin että hän oli paljon paineen alainen, painetta tuli enemmän 
kommunismiin keskittyneeltä hänen maansa osalta, käyttää kovia keinoja Yhdysvaltoja vastaan ja 
ehkä jopa oli heidän vakavasti vastustamansa. Ja tiedättehän, presidentit voivat tulla salamurhatuiksi 
ryhtymällä vastustamaan tiettyjä voimakkaita ryhmiä vastaan… niin kuin John F. Kennedy teki.   

Siispä, tämän lain allekirjoittaminen on saattanut olla pienempi paha kahdesta. Ketä me olemme 
sanomaan? Mutta yhden asian minä uskon koko sydämestäni, että Presidentti Putinin luona vieraili 
armo ja Jumala on hänen puolellaan maailman poliittisella areenalla ja Uutta Maailman Järjestystä 
vastaan (NWO).  

Vuosien varrella olen kehittynyt erottelukyvyssä, olen oppinut olemaan ”reagoimatta” ilmeisiin 
ristiriitaisuuksiin, ellei ole ollut silmiinpistävän selvää, että se mitä sain, oli valhetta. Sitten minun on 
täytynyt mennä takaisin erottelemaan, että minkä oven olen jättänyt auki ja yrittänyt ymmärtää, mitä 
Herra on sanomassa minulle.   

Siispä, johtopäätöksenä: Presidentti Putin on Uutta Maailmanjärjestystä vastaan, hän haluaa koko 
demoni/avaruusolio agendan paljastuvan Yhdysvalloissa, hän haluaa Amerikan ihmisten tietävän, että 
presidenttimme on ajamassa häntä nurkkaan, kunnes hän tulee esiin ydiniskuilla. Hän ei halua sotaa 
sen enempää kuin mekään haluamme. Ja Jumala ON hänen puolellaan. Hän vastustaa sitä, mikä on 
väärin ja Jumala seisoo hänen kanssaan. 

 Ja mitä tulee lakien allekirjoittamiseen, minä en henkilökohtaisesti ole samaa mieltä sen kanssa. En 
ajattelisi, että Herra on sellaisen asian puolella. Kuitenkaan en tiedä kaikkea tiedettävissä olevaa 
hänen tilanteestaan ja toistaiseksi Jeesus ei ole sanonut minulle mitään, siispä mikä minä olen 



kyseenalaistamaan? Minä uskon, että meidän pitäisi rukoilla Presidentti Putinin puolesta, että hän 
mitätöisi lain. Mutta vähintään muistakaa: osa miehestä seisoo Jumalan puolella ja vastustaa Uutta 
Maailman Järjestystä ja heidän edistymistään kansakuntien itsemääräämisoikeutta vastaan. Toinen 
osa, kuten kaikilla meillä, tarvitsee pyhittämistä.  

Isä Jumala ja Jeesus ovat murehtineet viime aikoina, Sydänasukkaat. Monet meistä ovat todistaneet 
uskomatonta surua ja kyyneleitä, kuten mainitsin viimeisessä viestissäni. Toistaiseksi Hän ei ole 
paljastanut, mikä on murtamassa Hänen sydäntään ja kaikki, mitä voimme tehdä, on pitää Hänelle 
seuraa ja hyväillä Hänen kipeää sydäntään meidän jumaloimisellamme ja ylistyksellämme. Minä 
tiedän, että loppua on lykätty ja meillä on monia mahdollisuuksia laittaa asiat oikein omissa 
sydämissämme, sukulaistemme kanssa ja niiden kanssa, jotka tarvitsevat pelastusta. Nyt heillä on 
toinen tilaisuus kääntyä Jumalan luo.  

Jeesus on asettanut eteeni asioita loppuun saatettavaksi ja minun sydäntäni lohduttaa hyvin paljon 
se, että meillä on lisää aikaa. Monet teistä ovat aloittaneet omat nettisivunne, joissa on kauniita 
taideteoksia ja musiikkia, tavoittaen pelastamattomia. Tämä on mahdollisuutenne mennä täyttä 
höyryä eteenpäin ja levittää sanaa kauas, kun Sulhasemme viivästyy. Siispä, älkäämme tulko vihaisiksi 
tai tunteko itsesääliä, saakaamme tästä aikaan parasta.  

Ja tässä vaiheessa kysyin Herralta… ”Onko Sinulla jotakin sanottavaa, Jeesus?”  

Hän aloitti… ”Todella, Minun tapani ovat korkeammat kuin teidän tapanne, kuitenkin Minä välitän 
ymmärrystä yksinkertaisille. On totta, että Minä saatan hyväksyä ihmisen monella tapaa ja olla 
hyväksymättä häntä toisilla tavoilla. Mutta Minun sydämeni on keskittynyt välttämään maailman sota 
juuri nyt ja kun Presidentti Putin katosi tietyksi ajaksi, hän oli varmasti harkitsemassa Amerikkaa 
vastaan laukaisemista. Ei Amerikasta tullutta suoraa aggressiota vastaan, vaan salakähmäisiä asioita, 
joita maamme on tehnyt, kaataakseen kumoon hänen naapurihallituksensa, joiden kanssa hän on 
työskennellyt. Syyria oli vain viimeinen oljenkorsi ja siksi hän heilahti toimintaan.”  

”Teidän nykyinen presidenttinne ja kaikki mitä hän edustaa – sillä ei ole aikomustakaan säilyttää tätä 
maata. Hän on tuhoamassa kaikkea siinä olevaa. Mutta Minä olen seisonut hänen vieressään ja 
suojellut tiettyjä avainasioita antaakseni teille toisen mahdollisuuden oikeamielisyydessä. Se ei 
varmasti tule kestämään ikuisesti. Mutta niin kauan kuin se kestää, pyydän, Minun lapseni, tukekaa 
sitä, mikä on oikein.”  

”Antamani lykkäyksen aikana monet, monet, monet tullaan pelastamaan. Siksi teillä on niin paljon 
tekemistä. Teillä on iso osa tämän maan vakauden säilyttämisessä, ei vain rukouksella, vaan myös 
kommunikoimalla ja osoittamallanne veljellisellä rakkaudella pelastamattomia kohtaan. Minä lasken 
heidän varaansa, jotka on lähetetty tavoittamaan muslimiväestöä, jotka ovat nyt kellumassa 
Euroopassa ilman kotia. Jos teitä on kutsuttu tähän, se on jaloa työtä ja pellot ovat kypsiä 
sadonkorjuuseen.” 

”Yksi asioista, joita voitte tehdä tällä kanavalla, on opettaa heitä, jotka ovat uusia täällä. Minä olen 
lähettämässä monia nuoria ihmisiä, joilla ei ole hajuakaan Minun teistäni tai Minun rakkaudestani 
heitä kohtaan. He tulevat tänne viskeltyinä ja rikkonaisina, tietämättä, mikä suunta on ylöspäin ja he 
lähtevät ylentyneinä ja heillä on enemmän ymmärrystä ja nupullaan oleva suhde Minuun.”  

”Tämä on niin tärkeää Minulle, Minun ihmiseni. Pitäkää hyvää huolta näistä raukoista menetetyistä. 
Olkaa heille ystävä, opastakaa heille Minun opetuksiani tällä kanavalla ja johdattakaa heitä 
oikeamielisyyden tavoille.”  



”Olkaa helliä ja ystävällisiä. Älkää vastatko lain kirjaimeen takertumiseen, vetäkää heitä Minun 
luokseni rakkaudella. Tarpeeksi pian he tulevat olemaan nälkäisiä elää tavalla, jolla Minä haluan 
heidän elävän. Tämä on yksi suurimmista virheistä, joita he, jotka levittävät evankeliumia, tekevät. 
Erityisesti nyt tänä ajanjaksona.”  

”Minä työskentelen tavalla, joka on täysin erilainen, kuin aikaisemman vuosisadan evankelistojen 
tapa. Maapallon ihmiset ovat olleet niin maahan poljettuja tuomitsemisella, että he juoksevat kuin 
pelästyneet jänikset, kun he kuulevat tuomitsemista. He kasvoivat sen kanssa. He elävät 
tuomitsemisen kuplassa, joka jatkuvasti kalvaa heidän mieltään sellaisilla ajatuksilla kuin, ”Sinusta ei 
ole mihinkään! Sinä olet toivoton syntinen, joka menee helvettiin, Sinä et ole tarpeeksi hyvä 
Jumalalle. Ketä sinä luulet voivasi pettää? Älä edes yritä mennä sinne, Hän ei välitä sinusta”.”  

”Nämä ovat paholaisen valheita ja tälle nuorelle sukupolvelle heidän vanhempansa ovat antaneet 
”katkeran kalkin” – elleivät, tietenkin, heidän vanhempansa ole vapaamielisiä, eikä heillä ole todellista 
moraalia. Ja milloin uskonnollinen keskustelu avataan, sitä heidän lapsensa kuulevat heiltä.”  

”Ja tämä asenne säikyttää heidät pois, ei vedä heitä luokseen.”  

( Clare ) Vau, Herra, minä voin samaistua tuohon. Minä juoksin pois kaikesta ”kristillisestä” ja niin teki 
Ezekielkin, koska siinä oli niin paljon tuomitsemista. Meidät molemmat käännytti Herran rakkaus. Me 
molemmat tulimme Hänen luokseen, koska Hän ensin rakasti meitä. Minä tunsin Hänen voimakkaan 
rakkautensa sinä yönä, kun minut pelastettiin ja koska tunsin puhtaan, suloisen rakkauden, minä 
välittömästi tunnistin ja tunnustin syntini.   

Minä olin New Agen piirissä silloin, ja siinä ei uskota syntiin. Siispä minulle syntieni tunnustaminen, 
ilman että oli mitään opetusta siitä, se oli todella yliluonnollista ja Pyhän Hengen työtä. Minä tunsin 
ylivoimaisen rakkauden tulevan Jumalalta ja vastasin katumuksella.   

Jeesus jatkoi… ”On niin monia, jotka todella haluavat tehdä sen, mikä on oikein. He haluavat elää 
oikein, mutta he ovat pelästyneitä siitä, minkä he harkitsevat olevan hintalapun. Tiedättehän, 
millaista se on: kun joku on niin kaunista, sinun vain täytyy saada se ja olet halukas luopumaan 
monesta muusta asiasta, vain saadaksesi sen. ”Se” olen Minä ja suhde Minun kanssani. Aloittaen, ei 
täydellisyydestä, vaan juuri siitä missä sielu on ja edeten täydellisyyteen, ilman tuomitsevia sanoja tai 
asennetta, ärsyttää ja töniä heitä. Pikemminkin, tullen rakkauden, ymmärtämisen ja anteeksiannon 
paikasta.”  

”Rakkaus saa täysosuman heidän haavoittuneissa sydämissään ja he vastaavat luopumalla asioista, 
joiden he tietävät olevat sellaisia, jotka eivät miellytä Minua. Toisinpäin, lainkirjaimeen takertuvalla 
tavalla – asioista luopuminen ilman Rakkauden motivaatiota – saattaa toimia lyhyen aikaa pinnalla. 
Mutta syvällä sisimmässä, sielu kamppailee ja lopulta paheksuu tuttujen nautintojen rajoittamista. 
Sitten he haluavat pois uskonnosta kaiken kaikkiaan. Silloin he ovat katkeroituneet Minulle ja Minulla 
on valtava muuri ylitettäväksi, voittaakseni heidät takaisin. Tämä on Saatanan tekosia.” 

 Teidän rakkautenne Minua kohtaan, Minun Ihmiseni, saa teidät lopettamaan synnin teon. Kyllä, 
jotkut teistä pelkäävät rangaistusta, mutta suurimmalta osalta meidän suhteessamme on kyse 
rakkaudesta, ei tuomitsemisesta, joka pakottaisi teitä elämään elämäntyylillä, jonka uskonnollinen 
yhteisö hyväksyy.”   

”Siksi Minä haluan tämän kanavan olevan ehdottoman rakkauden paikan. Missä uusi tulokas voi 
tuntea olevansa tervetullut ja nähdä, että te kaikki kamppailette samojen ongelmien parissa, mutta 
jotenkin Jumala on silti kiintyneesti kanssanne siitä huolimatta. Tämä on voimakkain mahdollinen 
todistus Minun Rakkaudestani.”  



”On sieluja, joiden tarvitsee kuulla viesti suoraan herätäkseen. Mutta he eivät ole kohtalokkaasti 
haavoittuneita. He ovat vahvoja, kapinallisia maailman lapsia, jotka katsovat rajoja, jotka käyvät 
järkeen ja kestävät aikaa… ei muotihullutuksia. Ja Minulla on Minun astiani jaloa käyttöä varten, jotka 
saarnaavat sitä myöskin. Eri sielut reagoivat eri tavalla ja Minä olen tehnyt varustelut jokaista varten.”  

”Mutta tällä kanavalla, me toivotamme tervetulleiksi raajarikot, sairaat, rikkonaiset ja kohtelemme 
heitä äärimmäisellä kunnioituksella ja aidolla kiintymyksellä. Oi, kuinka siunattu Minä olen, kun 
Minulla on tällainen ryhmä hoitamassa syrjäytyneitä! Suuri on palkkionne Taivaassa.”  

”Siispä, nyt Minä olen jälleen rohkaissut teitä etenemään ja tavoittamaan, kun vielä on aikaa. 
Tavoittakaa rakkaudessa. Veljellisessä rakkaudessa. Ehdottomalla rakkaudella, joka on juuri samalla 
tasolla heidän kanssaan, jotka juuri aloittavat matkansa Minun kanssani.”  

”Minä olen kanssanne, Rakkaat. Minä olen NIIN teidän kanssanne, jokaisessa ponnistuksessanne. 
Muistakaa, kun armo ei kohtaa sitä, kenelle sen tarkoititte, Minä pidän huolen, että se kohtaa sen, 
joka on valmis sen hyväksymään. Siispä, te ette koskaan tuhlaa aikaanne, jos joku kääntyy pois. Se 
rukous, se armo, siihen käytetty aika ei tule palaamaan Minun luokseni tyhjänä. Se tulee 
saavuttamaan sen, mitä se asetettiin tekemään.”  

”Olkaa rohkaistuneita, Minun kallisarvoiseni, olkaa rohkaistuneita. Minä tulen tekemään teidän jäljellä 
olevasta ajastanne täällä jännittävän ja täynnä Minun Valtakuntani runsasta elämää, jos yritätte aivan 
parhaanne. Todella Minä olen kanssanne.” 


