
830. Jeesus selittää…  
Korruptoitunut Hallinto & Hyvin todellinen Uhka Ydinsodasta Kiinan kanssa 

DONALD & KORRUPTOITUNUT HALLINTO & TAIVAASEENNOSTO & YDINSODAN UHKA  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 13. Tammikuuta, 2021.  

( Clare ) Antakoon Herra teille Hänen rauhansa, kyvyn levätä Hänessä ja luottaa siihen, kuinka Hänen 
kätensä on liikkumassa näinä päivinä. Jumala siunatkoon teitä, Sydänasukkaat. No niin, minun rakas 
perheeni, näinä haastavina aikoina, pitäkäämme Herra ja Hänen Majesteettinsa, Hänen 
Täysivaltaisuutensa, aina edessämme. Ei väliä, mitä näyttää olevan meneillään, me voimme olla 
varmoja, että Hänellä on kaikki vastaukset ja kaikki hyvät polut, joita meidän täytyy kulkea, 
säilyttääksemme sydäntemme rauhan ja ollaksemme Hänen täydellisessä tahdossaan.  

Herra, niin paljon on meneillään, kuitenkin löydän oman rauhani vain lepuuttamalla päätäni 
turvallisesti Sinun sydäntäsi vasten, tietäen, että Sinä olet hyvä ja tulet tuomaan äärimmäistä hyvää 
näistä ajoista. Herra Jeesus, mitä Sinä haluaisit sanoa meille?  

( Jeesus ) ”Sekasortoiset ajat eivät koskaan ole helppoja navigoitavia, erityisesti jos otatte silmänne 
pois Minusta. Nämä ovat mullistuksen ja puhdistuksen aikoja, eikä sekään ole koskaan helppoa. Minä 
haluan teidän olevan tietoisia lähestyvästä Taivaaseennostosta, jatkamalla kaiken voitavanne 
tekemistä, vetääksenne ihmisiä Minun luokseni. Minä haluan teidän olevan valo ja ankkuri 
hämmennyksen, levottomuuden, valheiden ja tapahtumien keskellä, joita on tahallaan lavastettu 
edistämään hämmennystä ja vetämään kaikkia pois totuudesta.”  

”Te tiedätte jo, että teidän Presidenttinne Trump on Minun valintani. Mutta hän on käsittelemässä 
satojen vuosien korruptiota ja hallinnossanne nimenomaisesti vuosisadan korruptiota, jonka hän peri, 
kun hän astui virkaan. Hän on laittanut elämänsä ja lastensa elämän vaakalaudalle, uudistaakseen 
Amerikan. Teidän rukouksenne johdattavat ja suojelevat häntä, kun hän tekee työtään. Monia 
naamiaisten kerroksia ollaan poistamassa yhteiskunnastanne ja mitä syvemmälle Me menemme, sitä 
puhtaampaa ja pimeämpää saatanallista toimintaa paljastetaan.”  

”Kun joku on korruptoitunutta, teidän täytyy mennä koko matka, aivan pohjakerrokseen asti, 
aloittaaksenne puhdistuksen ja tämä on, mistä te olette alkamassa saada merkkejä juuri nyt. 
Presidenttinne tarvitsee teidän rukouksianne enemmän kuin koskaan ennen, kohtaamansa ja 
käsittelemänsä pahan voimakkuuden vuoksi.”  

”Te olette katsomassa kahta asiaa, korruptoitunutta hallintoa ja hyvin todellista uhkaa ydinsodasta 
Kiinan kanssa. Ymmärtäkää, että tämä ei tullut yhdessä yössä ja presidenttinne strategia on pysyä 
etäällä ja antaa vihollisen paljastaa itsensä. Kun aika on otollinen, hän tulee toimimaan, mutta siihen 
asti kärsivällisyytenne ja tukenne on ehdottomasti välttämätöntä. Clare, Minä olen antanut sinulle 
monia unia ja näkyjä kiinalaisista, jotka ovat tunkeutumassa tähän maahan. Kiinalaiset ovat 
varteenotettava voima, Clare ja he ovat suunnitelleet ja valmistautuneet vuosia ottamaan haltuun 
teidän maanne. Ja Minä saattaisin lisätä, että he ovat kauhean lähellä onnistumista.”  

”Presidentillänne on sekasortoa sisäisesti ja ulkoisesti, mutta hän on rohkea ja Jumalallinen mies, joka 
on katunut synnillistä menneisyyttään ja tukeutuu Minuun suurimmassa määrin, neuvon ja ohjeen 
vuoksi. Yksi palvelus, jonka te voisitte tehdä hänelle, on rukoilla, että hän kuulee ja erottaa Minun 
ääneni ja Minun tahtoni selvästi, ei väliä mitä ihmiset hänen ympärillään sanovat. Hän tarvitsee tätä 
taitoa enemmän kuin mitään muuta. Hänellä on oikeuden taju sisällään, mutta muiden äänien melu 
on joskus hämmentävää. Hänen tunnetason erottamisensa on kuitenkin hyvää.”  



”Todella tämä koko koettelemus on ollut hänen intohimonsa maapallolla. Hän ei koskaan olisi voinut 
oivaltaa, kuinka monia pettureita hänellä oli seisomassa vierellään. Tämä on ollut hyvin kivulias 
ihmisten motiivien purkautuminen. Rukoilkaa myös hänen sydämessään olevien haavojen puolesta, 
todella, hän on vain ihminen ja jotkut pettymykset ovat olleet pirstovia. Rukoilkaa myös, että hän ei 
salli katkerien siementen kasvavan sydämessään.”  

”On niin paljon opittavaa, kun tulee todelliseksi kristityksi. Anteeksiantamattomuus on ehkä yksi 
kaikkein kivuliaimmista asioiden välisistä vuorovaikutussuhteista, josta pitää päästä yli. Mutta Minun 
armollani hän voi tehdä sen. Kuten vanha sanonta kuuluu… ”Anteeksiantamattomuus on kuin 
valmistelisi kupillisen myrkkyä viholliselleen, jonka itse juo, kun vihollinen kävelee pois 
vahingoittumattomana ja vapaana.”  

”Muistakaa, että hän kypsyy kristittynä kuin myös presidenttinä ja valtiomiehenä. Monet näistä 
konsepteista ovat vieraita hänelle, jopa sen ymmärtäminen, mikä uhrisielu on. Sinä olet opettanut 
paljon tästä, mutta maailmassa on viidakon laki, missä heikkous ja sairaus on tuomittu ja nähty 
rangaistuksena, ei paastouhrauksena, nostovoimana lisäarmoille.”  

”Minä haluan teidän kaikkien ymmärtävän, että ihmeellisiä läpimurtoja, sekä henkilökohtaisia ja 
maailmassa, on tulossa, mutta ne tulevat maksamaan teille kovasti. Marttyyrien veri on yhä kirkon 
siemen, eikä Kiina tule peräytymään, ennen kuin monet ovat kuolleet ja hänet on täysin kukistettu. 
Omassa maassanne, veri tulee vuotamaan, mutta ymmärtäkää, että se, mitä on kirjoitettu 
Ilmestyskirjaan, täytyy tapahtua, ennen kuin Minä tulen hallitsemaan. Tämä on inhottava 
puhdistuksen prosessi. Kaikki pelaajat ovat nyt näyttämöllä, kun Taivaaseennosto tulee tapahtumaan, 
se tulee alkamaan tosissaan. Siihen asti, Minä haluan teidän työskentelevän niin kovasti kuin voitte, 
asioiden parissa, jotka pitää saattaa loppuun. Älkää laiminlyökö viestejä. Minun ihmisteni täytyy 
kuulla Minulta joka päivä.”  

”Ymmärtäkää, Minun kallisarvoiseni, että suuria mahdollisuuksia nousee vain suurten koettelemusten 
ja haasteitten aikoina, ne voivat olla mitä kivuliaimpia, vanhojen tapojen täytyy kuolla, niin että uudet 
voivat tulla esiin uusissa viinileileissä. Monet, jotka nukkuvat tomussa, tulevat nousemaan maapallon 
suuren puhdistuksen todistuksessa ja se, mikä oli kerrottu ennalta, on toteutumassa.”   

”Tämä tulee olemaan todistuksena, että ihmisiä eivät siepanneet avaruusolennot, pikemminkin 
Taivaaseennosto profetia toteutui. Monet tulevat loistamaan kuin tähdet taivaalla, koska he eivät 
arvosta omia ihmiselämiään, vaan elävät vain todistaakseen Minulle. Lapset tulevat nousemaan 
suurina uskon sotureina ja he, jotka ovat hiljaisesti odottaneet siivillä, mahdollisuutta palvella, tullaan 
voitelemaan ja tuomaan esille.”  

”Monet teistä, jotka ovat kaivanneet syviä tasoja, tulevat esiin. Monet, jotka ovat arvostaneet tätä 
maailmaa ja heidän asemaansa siinä, tulevat hylkäämään koko ajatuksen siitä, julistaakseen Minun 
Armoani ja Kunniaani ja elämään puhdasta elämää, vapaata henkilökohtaisista huolista, elämää, jossa 
eletään vain Minua ja Minun tahtoani varten. Toiset, traagisesti, tulevat vetäytymään taaksepäin ja 
etsivät katoavansa maailmaan ja tulevansa nimettömiksi. He ovat valinneet maailman ennen Minua ja 
tulevat lankeamaan kauemmas ja kauemmas pois. Rukoilkaa lastenne puolesta, niin että he eivät ole 
osa tätä. Kun te näette loistavan punaisen taivaan, te tulette tietämään, että te olette pahasta 
päästämisenne ajanjaksossa ja Minä olen tulossa hakemaan teitä.”  

( Clare ) Herra, monet auringonlaskut Uudessa Meksikossa ovat hyvin punaisia.  

( Jeesus ) ”Se, mistä Minä olen puhumassa, on verenpunainen, verenpunainen taivas, tumma joissakin 
kohdissa, aivan kuten veri kuivuu ja tulee tummaksi,  sakean punainen taivas, joka erottuu muista 



auringonlaskuista, joita koskaan olet nähnyt. Kun näette tämän, tietäkää, että Minä olen ovella, 
tulemaisillani läpi. Älkää olko pelästyneitä, pikemminkin riemuitkaa ja nostakaa päänne ja sydämenne 
vastaanottamaan Minut ja tullaksenne viedyiksi kotiin.”  

”Vaikka nämä sanat vaikuttavat teistä kömpelöiltä, te tulette näkemään ne täytettyinä. Kiitos sinulle 
luottamisesta Minuun, Clare, ja niiden ylös kirjoittamisesta. On paljon, mitä Minä haluan kertoa 
sinulle, voimistaa uskoasi, lapsi, voimistaa uskoasi ja laittaa eteesi Minun hahmoni näyn. Antaisinko 
Minä Minun Morsiamelleni kiven, kun hän on pyytänyt leipää? Vahvista uskoasi ja Minä tulen 
paljastamaan suuret mysteerit sinulle.”  

( Clare ) Kuinka minä teen tämän, Herra?  

( Jeesus ) ”Katso taaksepäin elämääsi. Palauta mieleen ne monet kerrat, kun olit ehdottoman partaan 
reunalla ja kuitenkin Minä tulin esille. Jotkut ihmiset elävät siinä paikassa koko ajan ja Minä tiedän, 
että sinä haluaisit olla yksi heistä, siispä, pyydän, avaa sydämesi ja voimista uskoasi, vastaanottaaksesi 
pelastuksen valon ja Minun uskollisuuteni totuuden. Lepää tässä viestissä ja vedä itsesi lähelle 
lepäämään Minun käsivarsilleni, anna Minun sydämeni lyömisen vahvistaa sinua ja mahdollistaa sinun 
seisovan, kun Minä kaadan vakoittain siunauksia olemukseesi.”  

”Ja kaikki te, avatkaa sydämenne mahdottomalle, muistaen, että Minun Sanani on täynnä tarinoita 
mahdottomista tapahtumista ja tämä aika, mihin te olette tulossa, tulee olemaan aika, kuin ei mikään 
muu, missä mahdottomasta tulee päivittäinen tapahtuma niille, jotka ovat etsineet yksin Minua ja 
valmistelleet sydämensä.”  

”Menkää eteenpäin nyt suurella rohkeudella ja uskolla, niin että te tulette olemaan hengissä 
maailmanlaajuisissa maailmanlopun tapahtumissa ja olette täällä ollaksenne Minun rakkauden ja 
toivon sanansaattajiani – Taivaan toivon ja ikuisuuden, joka on vapaa kaikesta pahasta ja 
korruptiosta.”  

( Clare ) Se oli Hänen viestinsä loppu. Kiitos teille niin paljon kaikista Rukouksistanne ja Tuestanne, 
Rakkaat, Herran Rauha ja Suojelus olkoon teidän kaikkien kanssanne. 


