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MINÄ KUTSUN MINUN IHMISIÄNI TIETOISUUTEEN, TOIMINTAAN & VASTUULLISUUTEEN  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 18. Maaliskuuta, 2018. 

Jeesus aloitti… ” On hirveän tärkeätä Minulle, että Minä olen katraani kanssa kommunikaatio 

yhteydessä. Niin monia tämän hetken maailman tapahtumat heiluttavat, sellaisina kuin ne 

valtavirta mediassa esitetään. Mikä on kieroa ja vääristeltyä niin pitkälle, että sitä ei voida oikaista. 

”Minun ihmiseni menehtyvät tiedon puutteeseen”, koska he ovat liian laiskoja etsimään, kunnes 

he ovat löytäneet totuuden.”  

” Sinä olit tällainen, Clare, mutta aika ei ollut vielä tullut, että sinun ymmärryksesi kasvaisi. 

Kuitenkin, sinä ymmärsit asioiden luonteen pitkän matkan päästä.” 

( Clare ) Kyllä – Minä en vain saanut äänestetyksi ketään, koska minä tunsin, että he KAIKKI olivat 

korruptoituneita ja valehtelijoita. 

( Jeesus ) ” Mutta nyt Minä kutsun Minun Ihmisiäni tietoisuuteen, toimintaan ja vastuullisuuteen. 

Kun te löydätte totuuden, teillä on velvollisuus tukea sitä ja äänestää.”  

” Minä tiedän, että kukaan ei ole täydellinen. Minä tiedän, että salakähmäisyyttä ja korruptiota on 

joka paikassa, minne te käännytte. Mutta ilman, että te tuette parasta, vaikka ne ovatkin 

epätäydellisiä, teistä tulee pahimman uhreja.”  

” Jotkut teistä on kutsuttu sosiaaliseen toimintaan ja te tulette löytämään itsenne vastuun 

asemista. Te tulette sitten ymmärtämään paljon täydemmin korkeat tuulet, joissa ylevien täytyy 

navigoida ja säilyä hengissä poliittisilla alueilla. Kaikki voivat istua nojatuoleissaan ja löytää vikaa. 

Mutta antakaa heidän päästä asemaan, jossa paineita on joka puolella ja katsotaan, jos he voivat 

säilyä hengissä, kun he tekevät oikein.”  

Tämä on yksi syy, miksi Minä kammoan kritiikkiä ja selkään puukotusta. Ne, jotka tekevät 

kielestään miekan, iskeäkseen muita maahan, eivät ole osa ratkaisua. Ne, jotka haluavat tehdä 

tästä maailmastan moraalisemman paikan, tulevat käärimään hihansa ja ryhtymään töihin.”  

” Ja niinpä, Minä neuvon teitä, Minun ihmiseni… ottakaa vastuuta hallinnostanne, olipa se 

rukouksella, ehdokkaan tukemisella tai yleisön opettamisella. Älkää salliko asioiden vain virrata 

ohitsenne, ilman, että otatte niihin moraalista kantaa. Ja muistakaa, että kukaan ei ole täydellinen, 

vaan etsikää sellaisia, jotka kannattavat sitä, mikä on tärkeää Minulle. Tämä voi olla suuremmassa 

tai vähemmässä määrässä, riippuen valinnoistanne, mutta tehkää se, mikä on oikeaa Pyhien 

Kirjoitusten mukaan.”  

” Sotku, missä kansakuntanne on nyt, on seurausta vuosikymmenien pinnallisesta ajattelusta; 

synnillisen kiireisiä elämäntyylejä, joilla ei ole aikaa Minulle tai kansakunnalleen. Tästä Saatana on 

riippuvainen – haaleasta keskiluokasta, joka on loputtomien maailmallisten kiinnostuksien 

valtaansa ottama.”  

” Ei ole helppoa nähdä, kuinka elintärkeä teidän hallintonne on… kunnes teistä tulee korruption 

uhreja ja on liian myöhäistä tehdä mitään sille.” 

 ” Näin käy kansakunnille, jotka eivät ole ennakoivia ja tukemassa sitä, mikä on oikein, perustasolta 

aivan ylhäälle asti. Näin diktaattorit ottavat valtaansa ihmiset, sortavat ja murhaavat heitä. 

Vapaudella on hirvittävä hinta. Ja jos sydämenne värähtää, kun harkitsette kansakuntaanne, te 



kuulette Minun kutsuni tehdä jotakin. Ryhtykää aktiivisiksi ja aloittakaa jostakin. Ei väliä, mistä 

aloitatte. Minä tulen siirtämään teidät paikasta paikkaan, kun te kasvatte.” 

” Minä laitan tämän viestin teille juuri nyt, koska joillakin teistä on edessänne vaalit, jotka tulevat 

syvästi vaikuttamaan siihen, kuinka Presidentti Trump pystyy tekemään välttämättömiä moraalisia 

muutoksia, lopettaakseen viattomien teurastuksen ja muut häpeällisen moraalittomat lait.”  

( Clare ) Herra, Sinä olet niin täynnä yllätyksiä! Minä en koskaan odottanut tällaista viestiä.  

( Jeesus ) ” No niin, Minä olen kiitollinen sinulle, Clare, että sinä käytät nämä päiväsi viime hetket 

varmistaaksesi, että tämä viesti julkaistaan. Se on lyhyt, mutta hyvin tärkeä.”  

” Ja me edistymme asioissa, jotka ovat Minun Sydämelläni. Siispä, pyydän, älä vajoa paheksumaan 

sitä, että vedät asioita yhteen. Kaikki, mitä sinä olet tehnyt, on ollut Minun tahtoni sinulle.” 

( Clare ) Kiitos Sinulle, Herra.  

( Jeesus ) ” Etkö sinä tunne rauhaa?” 

( Clare ) Minä tunnen. Se on hyvin suloista.  

( Jeesus ) ” Se on varma merkki siitä, että se mitä sinä olet tehnyt päivälläsi, on ollut hyvin Minua 

miellyttävää. Minä haluan sinun kulkevan vapaana syyllisyydestä. Vihollinen tulee vääristelemään, 

mitä ikinä hän voi, aiheuttaakseen sen, että sinä tuntisit syyllisyyttä. Ja se heikentää sinua. Siispä, 

Minä käytän tämän mahdollisuuden kertoa sinulle, ”Nauti rauhastasi; sinä toimit Minun 

tahdossani.” 

( Clare ) Sinä olet niin ystävällinen minua kohtaan, Jeesus. 

( Jeesus ) ” Minä haluan palkita sinun uskollisuutesi ja rauhoittaa sinun sydämesi.” 


