
17. YELLOWSTONE, MINUN ARMONI & SUUNNITELMANI  

TOIVOA JÄLJELLE JÄÄNEILLE & MINUN VALTAKUNTANI  

Jeesus puhuu Yellowstonesta, Armostaan & Suunnitelmistaan, Toivosta jäljelle jääville & Hänen 

tulevasta Valtakunnastaan 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 4.Maaliskuuta, 2015  

Jeesus aloitti… ” Minä uskon, että on tärkeää jakaa sana Yellowstonesta. ”  

” Ihmiset odottavat pahinta ja kaikki seikat huomioiden, Minä voin sanoa, että se on loogista. Se, 

minkä varaan he eivät laske, on Minun Rakkauteni Amerikkaan ja Armo, jota tulen hänelle 

suomaan. Kyllä, kaikkien kansakuntien joukossa Hän on se jota minä rakastan ja Minulla on vielä 

suuria suunnitelmia hänelle, sen jälkeen kun Hän on täysin nöyrtynyt ja palautettu ennalleen. 

Sitten, Minä jälleen tulen käyttämään häntä. ” 

” Hän on paljon Minun Morsiameni kaltainen ja vaikka Minä ajoin Minun Ihmiseni maanpakoon 

Babyloniin, Minä en koskaan suunnitellut hylkääväni heitä. Ja niin on myös Amerikan kanssa. 

Minun suunnitelmani ei koskaan ollut pienentää häntä olemattomiin, ilman toivoa tulevasta 

kunniasta. Minä tulen käyttämään häntä vielä. Yksi asia, joka ei ole todellakaan valjennut tämän 

maan ihmisille on hänen alkunsa. Monet perustajaisistä olivat Muurareita ja henkisesti 

korruptoituneita. Koko Washington DC:n ( District of Columbia, Columbian alue ) tilukset on 

laadittu pakanallisten periaatteiden perusteella ja nyt nämä periaatteet kantavat hedelmää – hän 

kokoaa mitä on kylvänytkin. Minä tuhoan sen mikä hänessä on ollut ja on korruptoitunutta ja 

ennallistan hänet Jumalan todellisen perinnön mukaiseksi, ja hän tulee jälleen kerran olemaan 

hyvän voima maailmassa. ” 

” Clare, kun Minä tulen hallitsemaan, ympäri maailmaa tulee vallitsemaan tasavertaisuus ja 

oikeudenmukaisuus. Koskaan enää Minä en salli hallitusten sortaa ja vähätellä minkään rotuisia, 

minkään värisiä tai minkään uskoisia ihmisiä. Vaikka tieto Minusta täyttää maailman ja se on 

hänen kunniansa, silti ihmisen itsekkyys nousee ottamaan toisten vapauksia ahneuden nimessä. 

Minä en salli tätä ja se tulee olemaan taitekohta – ahneus tulee olemaan käännekohta, josta hyvä 

muuttuu pahaksi. Mutta ennen sitä aikaa, teillä tulee olemaan odotettavissa paljon kauneutta ja 

rauhaa. Sukupolvet tulevat kukoistamaan hyvän tahdon ilmapiirissä. Todellinen usko, jonka 

tarkoitin ihmiskunnalle, tulee tuomaan kaikki Minun Kunniani valoon ja eläminen Minua varten 

tulee olemaan yhtä helppoa kuin hengittäminen. Iloa on runsaasti perheissä, kylissä ja jopa 

kaupungeissa, koska tieto Minusta ja Minun Rakkaudestani ihmiskuntaa kohtaan tulee olemaan 

helposti saatavilla ja vapaasti harjoitettua. ”  

” Läntinen Yhdysvaltojen osa tulee suurelta osin säilymään koskemattomana. Ja tästä paikasta uusi 

hallinto nousee, se on yksi syy miksi säästän Yellowstonen, ettei se tuhoa kokonaan länsi- ja 

lounaisosia. Sekä maanviljelys että teknologia tulevat virkoamaan perustuen tarkasti Jumalallisiin 

periaatteisiin Minun Enkeleitteni ja hallitsemaan uskottujen valvonnassa – niiden, jotka ovat 

osoittaneet olevansa sen arvoisia ja soveltuvat huolehtimaan ilman itsekkäitä intohimoja ja 

salakähmäisiä motiiveja. Tämä on todella vastakohta sille, mikä on vallalla tällä hetkellä ja juontaa 

juurensa salatieteitten motiiveihin, jotka juurtuivat Roomaan alkuaikoina. Kun puhun Roomasta, 

puhun hallinnosta, en Kirkosta. ” 

” Minun Kirkkoni uudelleen järjesteleminen alkaa hyvin luonnollisesti heistä, jotka on valittu 

johtamaan joka kylää ja kaupunkia. Ne pidetään pieninä, lukuun ottamatta erikoislaatuisia 

kokoontumisia, joihin Minä Itse osallistun, kertomaan uudesta ymmärtämyksestä, ilmestyksistä ja 



tavoista elää rauhassa ja rakkaudessa toistensa kanssa. Ja kuitenkin, alusta alkaen, on heitä, jotka 

välttelevät ja etsivät vaihtoehtoja sille, minkä olen perustanut. He ovat tyytymättömyyden siemen, 

ja jotka eivät voi polvistua. He tulevat olemaan kapinaan yllyttäjien esi-isät. Ahneutta ja Ylpeyttä 

tulee aina olemaan, Clare, kunnes poista sisäisen pahan. ”  

” Haluan kertoa teille Tulevaisuuden Toivosta, joka Minulla on. Se tulee olemaan pitkä, synkkä ja 

verinen tie kunnes Minun Valtakuntani tulee Tälle Maapallolle, ja Minä haluan kaikkien tietävän, 

että se tulee. Se tulee. Tuleville sukupolville on suurta toivoa. Rauha tullaan vakiinnuttamaan 

keskinäisessä, veljellisessä rakkaudessa ja vaikka kansakunnat säilyttävät omat identiteettinsä, 

riitoja ja kiistoja resursseista tai vallasta ei tule olemaan. Sitä ei yksinkertaisesti tulla sallimaan. 

Paljon ihmisen luonteesta pyrkii siihen suuntaan, mutta Minä valvon todellista vapautta ja 

oikeudenmukaisuutta kaikille. Ketään ei jätetä huomiotta. Ei ketään, ei edes pienintä, sillä Minun 

Henkeni tutkii Maapalloa ja pitää huolen siitä, että vääryydet korjataan ja että oikeudenmukaisesti 

kohdellaan myös köyhiä, pieniä ja syrjäytyneitä. ”  

” Sinä, Minun Puolisoni, tulet olemaan osa tätä. Minulla on niin paljon iloista työtä sinulle 

tehtäväksi. Ilosi ulottuu mereltä merelle. Kyllä, maa tulee olemaan jaettu. Kyllä, toiselta laidalta 

toiselle on aika pitkä etäisyys, et pysty menemään vain lautalla yli. Ilmasto, kulttuuri ja teollisuus 

tulee olemaan selvästi erilaista. Kaksi maan puoliskoa tulevat käymään kauppaa toistensa kanssa. 

Koskaan enää eivät ihmiset riitele raakaöljyn vuoksi, sillä uusi energia järjestelmä tullaan 

vakiinnuttamaan melkein välittömästi puhdistuksen jälkeen. Yhteydenpito tulee olemaan 

yksinkertaisempaa kuin koskaan aikaisemmin. Saastuttaminen on menneisyyden asia. Kenenkään 

ei sallita toteuttaa operaatioita, jotka ovat tuhoisia Minun Luoduilleni tai ihmiskunnalle. Kuitenkin, 

tyhmyyksissään, ihmiset tulevat leikittelemään heittämällä hukkaan kauniit elämänsä, jota elävät 

ja Minä sallin heidän kokoontua ja ryhmittäytyä yhteen, niin ettei heitä enää ole Maapallolla. ” 

( Clare ) Herra, Minä todella haluan ymmärtää koko tämän avaruusolio agendan ja kuinka Sinä 

käsittelet sen asian.  

” Teknologia, joka heillä on ja jonka he ovat kehittäneet, on poikkeavaa ja julmaa mitä 

irvokkaimmalla tavalla. Kaikkea motivoi ahneus, viha, vallanhalu ja täydellinen välinpitämättömyys 

siitä mikä on hyvää. Minä tulen tuhoamaan täydellisesti ja pyyhkäisemään joka ikisen 

olemattomiin. Enää ei tule olemaan näiden petollisten paholaisten ja heidän kieroutuneen 

teknologiansa vaikutuksia, ja jotka kilpailevat Minun kanssani ja julistavat olevansa kyvykkäitä 

luomaan elämään. He ovat kyvykkäitä vain tuhoamaan elämää. Piste. ”  

” Se minkä hallituksenne on nielaissut, tulee maksamaan heille peruuttamattomasti… heidän 

elämänsä, heidän sielunsa, heidän jälkikasvunsa. Ja koskaan enää he eivät nouse valtaan. Ja koko 

maailma käännetään ylösalaisin ja tyhjennetään kaikesta pahasta. Tästä Minä pidän huolen sitten 

kun tulen. Kolmen päivän pimeys tulee juuri ennen kuin Minä tulen. Silloin kaikki ihmiset ovat 

epätoivon partaalla, että ei ole enää mitään toivoa. Silloin Minä lähetän Minun Enkelini matkaan 

sitomaan ja tuhoamaan jokaisen pahan toimijan ja terrorin ja tuhon agendan. ”  

” Elämä tulee olemaan niin uutta tämän aikakauden lopussa, että vaikuttaa siltä kuin Eeden olisi 

palautettu koko Maapallolle ja niiden päivien kirkkaus julistaa Minun Armoani ja Kunniaani. Ja 

spontaania uudistumista tapahtuu monilla paikoilla Maapallolla. Se tulee todella olemaan uusi 

aamun sarastus, jossa pahuus ei enää hallitse. Ihmiset etsivät väkivaltaa ja pahuutta, mutta kaikki 

tullaan laittamaan tauolle. ” 

( Clare ) Mutta entä huorintekijät, valehtelijat, varkaat jne - jotka eivät voi tulla pyhään 

kaupunkiin? 



( Jeesus ) ” Massiivisia yrityksiä tehdään kuntouttaa heidät, joiden elämät ovat kieroutuneet. 

Minun Rakkauteni, Minun ystävällisyyteni ja Minun Armoni puhdistavat halukkaat ja he paranevat. 

En säästä mitään resursseja auttaakseni heitä uuteen elämään. Mutta surullista kyllä, monet silti 

pitäytyvät vanhoissa tavoissaan tehdä asioita ja loppujen lopuksi heitä rangaistaan. En voi sallia 

pahojen ihmisten tuottavan pahuutta Minun Valtakunnassani, heidät tullaan pysäyttämään ennen 

kuin he pystyvät korruptoimaan heidät, jotka seuraavat sitä, joka on hyvää. ” 

” Kulkuneuvot eivät enää ole vain rikkaita varten. Kaikilla tulee olemaan yhtälainen oikeus tehdä 

asioita, jotka ovat tarpeellisia heille heidän täyttäessään kohtaloitaan. Heidät, jotka 

menneisyydessä ovat onnistuneet ja pitäneet Minun Lakini, heidät laitetaan asemiin, joissa he 

kasvattavat muita toteuttamaan ne asiat, joita he syntyivät tekemään. Esteitä ei ole, ei politiikkaa, 

ei suosikkijärjestelmää, ei lahjontaa – mitään sen kaltaista ei sallita esiintyvän Minun 

Valtakunnassani. Kaikilla on oma osuutensa ja mikä on tarpeellista onnelliseen elämään. Katsohan, 

kommunismilla oli näitä ajatuksia myös, mutta ihmisen korruptoituneen luonteen vuoksi, se oli 

tuomittu epäonnistumaan. Mikään tämän kaltainen ei voi kukoistaa, kasvaa ja jatkua ilman Minun 

Lakiani ja Järjestystäni. Ihminen pyrkii aina kohti itsekkyyttä ja vahvemmat haluavat varastaa mitä 

menestyneemmät ovat rakentaneet ja tallata heidät maahan. ” 

” Nämä ovat tärkeitä asioita, jotka haluan kertoa monille auttaakseni heitä sinnittelemään 

ihmiskunnan pimeimpien aikojen läpi. ” 


