
839. Jeesus selittää… Kuningas Daavid… Minä tulen saamaan tämän Voiton!  
Mutta pysykää poissa Uutisista 

KUNINGAS DAAVID PALAUTETAAN, MINÄ TULEN SAAMAAN TÄMÄN VOITON, MUTTA PYSYKÄÄ 
POISSA UUTISISTA  

Jeesuksen sanoja Sisar Claren kautta, 2. Helmikuuta, 2021.  

( Clare ) Herra pitää meidät kaikki Hänen Rauhassaan… Amen. Rakas Perhe, ajattelin, että oli 
mielenkiintoista, että tänään Herran Ehtoollisen Lukukappale koski Daavidin palauttamista 
kuninkuuteensa. Jos muistatte muutama viikko sitten, kun kaikki tämä alkoi vaaleilla, minä etsin 
Herraa ja Hän antoi minulle kertomuksen Absalomin petoksesta isäänsä Kuningas Daavidia kohtaan, 
kun hän asetti itsensä voittamaan ihmisten suosion, jättäen heidät ajattelemaan, että hänen isänsä, 
Kuningas Daavid, ei välittänyt niin paljon heistä.  

Ja se, mitä siinä kertomuksessa tapahtui, on että Absalom itse asiassa voideltiin kuninkaaksi ja pian 
sen jälkeen hänen hiuksensa jäivät kiinni puun oksaan ja hänet tapettiin. Ja kuningaskunta palautettiin 
Daavidille. Mutta se oli hyvin, hyvin kauhea petos, jonka läpi Daavid eli elämässään. Siinä 
kertomuksessa, Absalom käytti suhdetoimintaa vetääkseen ihmisiä petoksen verkkoonsa. Hän istui 
kaupungin portin pielessä, joka on kuin kaupungin tori tai muinainen Facebookia ja Twitteriä vastaava. 
Petosta ja juonittelua käyttämällä hän voitti ihmisten sydämet ja julistutti itsensä kuninkaaksi. No niin 
tämän päivän lukukappaleessa, kuningaskunta palautettiin Daavidille.   

Herra on nuhdellut minut, että minun ei tule kuunnella tai etsiä meneillään olevien draamojen 
yksityiskohtia, niinpä olen perääntynyt pois asioiden tarkistamisesta, jopa hyvistä lähteistä. Kuitenkin 
luulen, että on todella merkille pantavaa, että tämän päivän lukukappale oli kuningaskunnan 
palauttamisesta. Ja en tiedä, oletteko huomanneet, mutta Valkoinen Talo on ollut asumaton ja 
täydessä pimeydessä, jo yksitoista yötä nyt. Kaikki on aidattu ja pimeää.   

Minä oivalsin, rakkaat, että Herra ei halua meidän kuuntelevan olemassa olevia selostuksia, koska 
monet niistä ovat juoruja, massojen psykologista manipulointia, tai tavallisemmin pimeiksi 
operaatioiksi kutsuttuja.  

Asevoimat, tai kuka ikinä yrittääkin sumuttaa vaalikarjan silmiä, palkkaa näyttelijöitä toteuttamaan 
draamoja, joita voidaan käyttää aiheuttamaan mellakoita ja jopa alentamaan ihmisten mielipidettä 
suuresta presidentistä, siihen pisteeseen asti, missä he aktiivisesti alkavat vihata häntä. Tämä on 
sotaa, sanojen, informaation, tapahtumien ja mielipiteiden sotaa, että vaikutettaisiin massoihin, jotka 
eivät tee kotiläksyjään, vaan silmäilevät pintapuolisesti, luottaen valtavirta median todentavan asiat, 
sillä aikaa, kun istahtavat nauttimaan päivällistään ja oluttaan. Näitä kansalaisia on helppo 
manipuloida ja johtaa harhaan.  

Herra ei halua meidän joutuvan tekemisiin minkäänlaisten juorujen kanssa, edes vaikuttavan ihmisiin 
ryhmien välisten informaatiosotien aikana.   

Siispä, minun täytyi perääntyä ja pitää välimatkaa kaikkeen, mikä on meneillään. Totuus on, että 
Herra antaa minun tietää, mitä minun tarvitsee tietää, mutta ei välttämättä sitä, mitä minä haluaisin 
tietää. Uteliaisuus on päättymätön kiusaukseni, mutta täytyy myöntää, että etten myöskään halua 
hiuksiini tai aivoihini suoveden hajua.  

Mutta jos olette ihmettelemässä, uskon, että tulee olemaan suuri uudelleen järjestelemisen aika, ei 
vain Amerikassa vaan ympäri maailman, kun ihmiset heräävät näkemään tavat, joilla korruptoituneet 
ja kontrolloivat hallinnot ovat heitä pettäneet. Herra jopa kertoi tästä vuosia sitten. Rakkaat, sitä 



tapahtuu jo ympäri maailman, monet maat ovat heränneet ja ovat tekemässä muutoksia, jotka tuovat 
vapautta ja lain hallinnon ennallistamista ihmisille, jopa Kiinassa. VAU! Sitä tapahtuu kaikkialla. Herra, 
pyydän, jaa Sinun sydämesi kanssamme. Jeesus alkoi puhumaan…  

( Jeesus ) ”Sinä olet puhunut hyvin muutoksista, joita tapahtuu, on totta, monet muut ihmiset asuvat 
kansakunnissa, jotka ovat petkuttaneet heidän äänensä, he ovat nousemassa ylös. Tämä on 
erottamaton osa tietoisuutta Minusta, se on Minun henkeni liike, tuodakseni tämän maailman 
järkiinsä. Nämä kansakunnat ovat nukkuneet vallitsevassa asioiden tilassa ja sen, mitä he näkevät 
tapahtuvan Amerikassa, sen he haluavat itselleen ja he ovat halukkaita nousemaan ja taistelemaan 
siitä. Minun Henkeni on liikkumassa, Clare, Minä olen herättämässä maailmaa siihen todellisuuteen, 
missä he ovat eläneet. Tämän täytyy tapahtua, että elpyminen tapahtuisi. On olemassa niitä, jotka on 
ahdistettu nurkkaan…”  

( Clare ) Tässä Hän puhuu poliitikoista.  

( Jeesus ) ”Heidät pakotettiin tekemään katalia asioita, koska he eivät halunneet luopua elämistään. 
Toisin sanoen, heille annettiin uhkavaatimus… ’Jos te ette tee tätä ja minä aion kuvata tämän, kun te 
olette tekemässä sitä, me tapamme teidät juuri nyt.” He kohtasivat uhkavaatimuksen ja 
heikkoudessaan tekivät sen, mitä heiltä vaadittiin, nyt he ovat ansassa, toteuttamassa pahojen 
ihmisten tahtoa tai tulemassa paljastetuiksi. Siksi Minä pyydän teitä rukoilemaan niiden puolesta. 
Jotkut heistä elävät syvällisessä katumuksessa elämiensä jokaisena päivänä, kun he ovat pakotettuja 
olemaan mukana lainsäädännössä, jonka he tietävät tulevan tuhoamaan tämän maan. Se on kauhea 
asia. Pyydän, rukoilkaa heidän puolestaan.”  

”Se on totta, Minun Ihmiseni, että suurelta osin, uutiset ovat juoruja, erityisesti valtavirta uutistiimit 
ovat linkittyneet yhteen ja heidät on kiristetty toimimaan määräysten mukaan. Sen tuloksena, paljon 
siitä, mitä ihmiset näkevät, on silkkaa kuvitelmaa näillä kanavilla, kuvitelmaa, joka on järjestetty 
saamaan teidät vihaamaan sitä, mikä on hyvää ja rakastamaan sitä, mikä on pahaa. Minä olen 
varoittanut teitä kaikkia tästä aivan alusta alkaen, yli viisi vuotta sitten. Se, mitä te olette todistaneet, 
on silkkaa muuntelematonta myrkkyä, tappaakseen teidän maanne ja johdattaakseen teidät 
virheeseen ja vankeuteen.”  

”Mutta hyvä uutinen on, että tämä on muuttumassa. Muutos ei tullut yhdessä yössä, kun vaalit 
pidettiin. Tämä muutos tuli vuosikymmeniä sitten, juoniakseen tämän maan ennallistamisen kurssia 
ihmisten tahtoihin. Siksi tämä maa ei ole menossa pois, pikemminkin se tulee olemaan voittoisa. 
Näiden liikkeiden suunnitteleminen on tehty huolellisesti suuren aikajakson aikana. Presidentti Trump 
valittiin hänen kokemuksensa ja rohkeutensa vuoksi – ja hän oli halukas vaarantamaan kaiken 
elämässään, jopa perheensä, kansan puolesta. Siksi Minä haluan teidän kaikkien olevan rauhassa, 
Minä tulen saamaan tämän voiton ja se, mitä on tulossa, on kunniakasta.”  

”Mutta teidän täytyy pitää silmänne Minussa ja kasvaa lähemmäksi ja lähemmäksi Minua joka päivä, 
koska kun hyvä lisääntyy, niin myös tekee paha, koska me elämme lopun ajassa ja edessäpäin on 
suuria taisteluita voitettaviksi. Minun kauniit, Minä kutsun teitä jälleen, tulemaan Imeytys 
Rukoukseen, vahvistamaan kutsumuksenne Minun Morsiamenani. Minun kiintymykseni teitä kohtaan 
on puhdasta ja voimakasta ja jos te mukaudutte maailmaan tai ruokkimaan itsenne tämän maailman 
lialla – se on verrattavissa hengelliseen uskottomuuteen.”  

”Minä tarvitsen teidän pidättyvän maailman saastutuksesta ja tukeutuvan Minuun. Siihen pisteeseen 
asti, mihin te erotatte itsenne maailmasta ja tukeudutte Minuun ja annatte Minulle aikaa puhua teille, 
siihen pisteeseen asti Minä tulen syöttämään teille kätkettyä mannaa. Minä Itse tulen ohjeistamaan 



teitä, koska te olette hyljänneet kaikki muut informaation lähteenne. Te tulette tietämään sen, mitä 
on tarpeellista ja vähän muuta. Tämä tulee pitämään mielenne selkeänä myös.”  

”Minä tiedän, että se, mitä Minä pyydän teitä tekemään, on SUURI HAASTE melkein teille kaikille, se 
varmasti on Clarelle, mutta Minä lupaan teille, palkkiot tulevat olemaan sen arvoisia. Minun Henkeni 
puhuu teille pehmeästi, ei median raikuvin trumpetein. Kun te totutte Minun hiljaiseen pieneen 
ääneeni, te tulette vastaanottamaan sen, mitä teidän täytyy ymmärtää nykyisistä tapahtumista ja 
mitä Minä olen tekemässä teidän maailmassanne. Jos lisää tarvitaan, Minä tulen tuomaan sen teidän 
huomioonne ja te tulette tuntemaan siinä voitelun.”  

( Clare ) Herra…  

( Jeesus ) ”Minä tiedän, mitä sinä olet ajattelemassa, rakkaani, ja Minä kerron sinulle totuuden, tämä 
halu tietää ei tule Minulta, vaan pahalta. Hän haluaa harhauttaa ajatuksesi ja suistaa sinut raiteiltasi… 
ja minkä vuoksi? Pienen määrän merkityksettömiä pikkuseikkoja? Sinä voit tuntea Minun liikkeeni 
sydämessäsi, pidä siitä kiinni ja tee siitä todellisuutesi. Ole tyytyväinen siihen, mitä Minä annan 
sinulle, älä mene etsimään lisää muualta. Joka kerta, kun teet niin, se on uusi ansa. Aikaa viedään 
asioista, joilla todella on merkitystä. Ymmärrätkö?”  

( Clare ) Kyllä Herra, minä olen nähnyt tämän. Ja se on totta ja tunsin sen. Tunsin tuomitsemista, kun 
käytin aikaa lukien artikkeleita. Siispä tänään käytin aamun katumalla ja Herra oli antanut minulle 
Psalmi 51:n. Minun annettiin ymmärtää, että tämä kaipuu muista lähteistä oleviin yksityiskohtiin, on 
hengellisen uskottomuuden kaltaista, koska Hän haluaa olla meidän ainoa lähteemme. Joskus Hän 
nimeää lähteen meille, aivan kuin Hän on tuonut teidät tälle kanavalle, missä minä yritän painottaa, 
että te kehitätte tätä suhdetta itse ja saatte tapoja vahvistaa, milloin se on Hän ja milloin ei. Mutta 
enimmäkseen Minä toivon, että te kaikki vastaanotatte vahvistuksia täällä, kun minä jaan elämässäni 
olevia asioiden välisiä vuorovaikutussuhteita. Minua ei koskaan lakkaa hämmästyttämästä se, että 
mitä minulla on meneillään, on myös teillä meneillään. Se on niin kuin sen pitäisikin olla ja se kertoo 
meille, että me olemme oikeassa paikassa, oikeaan aikaan. Ylistys Jumalalle!  

Myöhemmin, kun olin käyttänyt paljon aikaa katsoen, kuinka olin mennyt harhaan, jopa tehden 
hengellisen uskottomuuden teon, Hän antoi minulle tämän Rhema-viestin nettisivulta… ’Tarpeeksi! 
Älä katso surkeuttasi enää. Sinä olet heikko. Katso Minun Sydämeeni. Vedä voimaa nyt Minun Armoni 
lähteestä. Sinun syntisi ovat kadonneet Minun rakkauteni valtamereen.’ Oi, päästin suuren 
helpotuksen huokauksen, kun Hän siunasi minua tällä viestillä. Kuinka hellä Hän on, tietäen että 
minun sydämeni oli murskana vääryyteni vuoksi. Jeesus jatkoi…  

( Jeesus ) ”Minun rakkaani, Minä annan sinulle anteeksi, mutta Minä myös odotan, että tästä lähtien 
sinä käyttäydyt kunnolla… hmm?”  

( Clare ) Pyydän, auta minua Sinun armollasi, kyllä, minä olen hyvin heikko, mutta olen halukas 
tulemaan tehdyksi halukkaaksi.  

( Jeesus ) ”Hyvä. Se on alku… menossa kohti todella hyvää loppua. Minä rakastan sinua ja ymmärrän, 
mutta se, mitä Minä kaipaan nyt, on sinun tottelevaisuutesi. Pyydän, Clare, ole aina niin huolellinen, 
että et enää joudu ansoitetuksi.” 


