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Jeesus sanoo… Se olen Minä, joka asetan kuninkaat & Vartioin Kansakuntaa 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 22. Marraskuuta, 2018. 

( Clare ) Herra, me tiedämme, että tämä on Taivaaseennoston aikaa. Mutta päivä ja tunti eivät ole 

meidän tiedettävissä. Pyydän, pidä meidät valmiina sitä varten, että Sinä palaat milloin vain. 

Pyydän, älä anna juhlapyhien suistaa meitä kokonaan raiteiltaan. Amen.  

Herra, minä en ymmärrä, mitä eilen illalla tapahtui, kun en pystynyt saamaan vahvistusta sille, 

kuinka kiireellinen se rukous pyyntö oli?? Pyydän, auttaisitko Sinä minua ymmärtämään? Olinko 

minä tunnoton vai itsepäinen vai itsekäs? Pyydän, älä säästele minulta sanojasi.  

Jeesus aloitti… ” Eilinen ilta oli selvän ja akuutin vaaran varoitus. Yksi kipinä, se ei tarvitse muuta. 

Yksi kipinä ja vihollinen oli yrittämässä saattaa tilanteen selkkaukseen, joka voisi todella kostautua 

tälle kansakunnalle ja maailmalle. On tiettyjä ihmisiä, joita kutsun seisomaan kuilussa tällaisina 

aikoina. Minä tiedän, että sinä haluaisit olla yksi heistä, mutta sinun päätyösi ei ole esirukoilu. 

Clare, älä ole mustasukkainen toisille, jotka saavat sen toimeksiannon. Tee parhaasi, silloin kun 

kuulet sen, mutta ymmärrä, että Minulla on kokonainen esirukoilijoiden verkosto, jotka hoitavat 

asiaa. ”   

” Minä olin juuri vakiinnuttanut suunnan sinulle ja sinun mielesi oli ymmärrettävästi siinä. Siksi, 

siinä ei ollut mitään järkeä sinulle. Kuitenkin vaara oli todellinen, ja Minulla oli muita hoitamassa 

asiaa. Minä olisin kertonut sinulle, jos Minä olisin halunnut Sydänasukkaita kutsuttavan. Mutta 

Minä en kertonut. Kerroinko?” 

( Clare ) En ainakaan huomannut, Herra.  

( Jeesus ) ” Koska Minulla oli muita mielessäni hoitamaan asiaa. Sinä et pysty tekemään mitään, ja 

monesti työskentelen kanssasi eri tavalla kuin muiden kanssa. Siinä ei ole mitään paheksuntaa. 

Sinä et mitenkään pysty tekemään kaikkea. Siispä pyydän, päästä sellainen ajatus sydämestäsi. 

Saatana haluaisi haastaa sinut väärällä syytöksellä. Älä reagoi siihen; jätä hänet huomiotta. Tämä 

oli Ezekielille ja muille. Minulla on heitä ympäri maailman, tiedäthän… ” 

( Clare ) Olen pahoillani, Herra, olin potentiaalisen syyllisyydentunnon vallassa juuri nyt. Kiitos 

Sinulle selventämisestä.  

( Jeesus ) ” Kuitenkin, Minä haluan sinun mainitsevan, että tämä vuodenaika vaatii ylimääräistä 

valppaana oloa rukouksessa ja tuhlaamisessa. Minun ihmisilläni on taipumusta mennä 

liiallisuuksiin ja tulla imaistuksi materialismiin tänä vuodenaikana… ja Minä pyydän teitä, Minun 

kallisarvoiseni, pyydän, pitäkää tämä juhlapyhä Minun ylistämiseksi ja kunniakseni. Älkää menkö 

liiallisuuksiin ruuanlaitossa ja ylenpalttisissa valmisteluissa. Koska muistakaa… te olette sodassa. Ja 

jos te hemmottelette itseänne ylen määrin lihan himoilla, te ette tule olemaan valmiudessa 

rukoilemaan silloin kun tarvitaan. Vihollinen tietää tämän hyvin, kuinka huomionne kiinnittyy 

muualle ja hän aikoo käyttää sitä teitä vastaan, JOS ette ole varovaisia.  Muistakaa myös, että aika, 

jonka Minä olen antanut, on ehdollista. ” 

( Clare ) Hän puhuu tässä kahden vuoden pidennyksestä… 

 

 



 ( Jeesus ) ” Ja Minä tarvitsen Amerikkalaisia olemaan elossa ja reagoivia maansa tarpeille. Ja Minä 

tarvitsen, että te kaikki jatkatte rukoilemista Presidenttinne turvallisuuden ja hänen hallintonsa 

menestymisen puolesta. Kuin myös sodan puhkeamista vastaan. Teidän suurin suojanne on 

rukous, ympäristönne köyhistä huolehtiminen, kuin ympäri maailmankin. Amerikkalaisten 

ihmisten hyvyys on tuonut miljoonia Jumalan Valtakuntaan. Ja myös tästäkin syystä, Minä vaalin 

häntä. ”  

” Mutta kun maa tulee kukoistavaksi, se pyrkii kohti rappiota ja hajaannusta; itsekkyyttä. Ja on 

täynnä kaikenlaisia nautintoja. Se on sen kansakunnan lopun alku. Siispä, älkää millään muotoa 

ajatelko, että kukoistaminen on ratkaisu teidän ongelmiinne. Ei, se on oikeudenmukaisuus ja tasa-

arvo kuin myös mahdollisuuksien tarjoaminen muille. Armeliaisuus. Anteliaisuus ja eettisten 

standardien ylläpitäminen teidän omassa käytöksessänne. ” 

” Ja Minun asettaminen ensimmäiselle sijalle. Se on teidän suurin suojanne. Minun 

kunnioittaminen. Minun palveleminen. Minun ylistäminen. Minun totteleminen - ja teillä on 

elämässänne vain mahdollisuuksien aikoja ennen kuin Koettelemusten Aika alkaa. Jos elätte 

surutonta, omaa etuanne ajavaa, liiallista elämää, suoden itsellenne moraalittomuuksia ja 

epäoikeudenmukaisuuksia, ja te ette tule koskaan saattamaan loppuun sitä hyvää, mikä Minulla 

on teidän tehtäväksenne varattuna, ennen kuin suurimman pimeyden hetki on käsillä. ”  

” Millään kansakunnalla ei ole sellaista puolustus järjestelmää, joka kestää, jos Minin käteni ei ole 

sen päällä. Se olen Minä, joka asetan kuninkaat, ja Minä syöksen heidät vallasta. Se olen Minä, 

joka vartioin kansakunnan portteja ja kukistan vihollisen suunnitelmat. Tämän Minä teen 

kansakunnalle, joka kunnioittaa ja tottelee Minua. ” 

” Antakaa Minun Rakkauteni pitää huolta sydämistänne ja mielistänne ja jatkuvasti muistakaa 

Minun tarpeeni. Olkaa ystävällisiä lähellänne oleville, joita te ette ymmärrä. Älkää stereotyypittäkö 

ketään tai paheksuko tai tuomitko tai arvostelko heitä. Te ette tiedä, mitä heidän sisällään on, 

heidän haavoittuvuuttaan, heidän unelmiaan ja halujaan ja niitä vaikutteita, jotka ovat 

muovanneet heidät, sekä hyviä että pahoja. Olkaa rakastava Valo tässä maailmassa, sillä Minä tulin 

pelastamaan heidät kaikki. Ja Minä työskentelen sisältä ulospäin, tuodakseni täyttymystä jokaisen 

yksilön elämään. Minä olen pukenut teidät Rakkauteen. Nyt menkää ja pukekaa muut sillä samalla 

Rakkaudella. Minä olen kanssanne. ”  


