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Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 24. Toukokuuta, 2017.   

Herra aloitti… ” Minä haluan puhua Amerikan kansakunnalle tänä iltana. ”  

” Koska te ette ole torjuneet yhteyksiänne Israelin kanssa, vaan te olette tavoitelleet hänen 

suosiotaan ja menneet jopa pidemmälle, sen vuoksi Minä julistan, että Minä olen teidän 

puolustuksenne, teidän turvanne ja teidän voimakas kätenne. ” 

” Koska te olette valinneet Minun sydämeni mukaisen miehen tälle kansakunnalle, ette täydellisen 

Minun tai kenenkään muidenkaan standardien mukaan, vaan sopivan hallitsemaan tätä 

kansakuntaa ja huolehtimaan Minun eduistani. Tämän takia Minä tulen olemaan teidän 

puolustuksenne teidän vihollisianne vastaan, Amerikka. ” 

” Monet toivovat tuovansa tuhoa päällesi; monet valmistelevat ansoja ja ansalankoja sinulle. 

Paljon voimakkaammat kuin teidän omanne, on teitä vastaan tulevien resurssit, mutta koska te 

olette liittyneet Minun Pyhän Kansakuntani kanssa, epätäydellinen kuin se onkin, myös – tästä 

syystä teidän vihollisenne eivät saa tahtoaan läpi teidän kanssanne. ”  

” Se mitä vielä puuttuu, on katumus maailmallisista tavoistanne. Kuitenkin te olette kiirehtineet 

auttamaan tämän maailman sorrettuja ja tästä syystä Minä tulen kouluttamaan teitä katumuksen 

tapoihin. ” 

” Te olette huolehtineet isättömistä, orvoista ja leskistä. Heistä, jotka ovat sorrettuina 

epäoikeudenmukaisesti vankilassa. Ja tästä syystä, Minä tulen jatkamaan teidän kouluttamistanne 

katumukseen ja hylkäämään halunne valtaan ja kerättyihin hyödykkeisiin. ”  

” Olkaa aina niin valppaita, että kun varallisuutenne kasvaa, että myös hyvät tekonne niitä 

kohtaan, joilla ei ole muuta turvautumista tässä maailmassa kuin huutaa Minua apuun. Koska te 

olette kuunnelleet tarkkaavaisesti vakavasti sorrettuja ja kärsiviä, Minä tulen kuuntelemaan 

tarkkaavaisesti teitä, etteivät teidän vihollisenne saa tahtoaan läpi teidän kanssanne. Mutta teidän 

täytyy jatkaa köyhien muistamista heidän äärimmäisessä köyhyydessään ja harjoittaa lapsenne 

pyhiin ja epäitsekkäisiin tapoihin, antamaan panoksensa hyväntekeväisyyteen köyhille armon 

työnä, päivittäin, heidän elämiinsä. ”  

” Kyllä, kouluttakaa lapsenne armoon ja teille tullaan antamaan armoa. Älkää salliko lastenne 

kiusata tai pilkata huono-osaisia yhteisössänne tai kouluissa. Älkää salliko heidän nauraa tai 

härnätä heitä, joilla ei ole tai heitä, joilla on elämää hankaloittavia vammoja. ” 

” Opettakaa lapsianne pitämään heidän puoltansa, jopa kuten teidän Isänne Taivaassa pitää teidän 

puoltanne. Sitten Minä tulen suojelemaan heitä ansalangoilta, jotka on asetettu sotkemaan ja 

tuhoamaan heidät nuoruudessaan. ”  

” Monia ansoja asetetaan teidän lapsillenne. Vihollinen tekee heidän kuolemastaan yhden kaikkein 

kiireellisimmistä agendoistaan ja on vähän, mitä te voitte tehdä suojellaksenne heitä, paitsi 

rukous. Mutta jos te opetatte heitä huolehtimaan köyhistä, olemaan ystävällisiä yhteiskunnallisesti 

huono-osaisille, puolustamaan pilkattujen ja vihattujen oikeuksia. Jos te käännätte heidän 

sydämensä tämän kaltaiseen reaktioon, Minä tulen johdattamaan heidät pois näistä ansoista. ”  



” Mutta jos te näette heidät vain elämän päämäärienne laajennuksena ja kaavailette heidän 

itsekkäästi tavoittelevan uraa teidän ja heidän omaksi hyödykseen ja kääntävän kuuron korvan 

kärsimykselle – silloin heidät todella tullaan johdattamaan teidän vihollistenne vankeuteen. Missä 

määrin te koulutatte heitä Armoon, siinä määrin tullaan armoa heille antamaan. ” 

” Aivan liian kauan agendanne on ollut vauraus ja teidän joukossanne on heitä, jotka vaurautta 

hankittuaan, haluavat mennä menestyksekkäästä rahan tekemisestä seuraavaan rahan tekemisen 

menestykseen. ”  

” Ja he pyörittelevät silmiään, kun lahjoituksia lähetystyötä varten kuulutetaan. He elävät 

vaarallisella maaperällä sekä itsensä vuoksi että heidän avioliittojensa ja lastensa vuoksi. ” 

” Minä kutsun teitä katumaan ja näkemään ympärillänne olevien tarpeet. Silloin teidän valonne 

nousee kuin puolenpäivän aurinko. ”  

” Avatkaa sydämenne köyhille ja katsokaa, enkö Minä avaa Taivaan ikkunoita teille… armojen ja 

varustamisen ikkunat sieluillenne, tullakseen rikastutetuiksi todellisilla rikkauksilla. ” 


