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TÄMÄ ON PASUUNAN KUTSU… AMERIKKA, NOUSE TAI MENEHDY!... 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 17. Maaliskuuta, 2017. 

Jeesus aloitti… ” Punainen hieho Ezekielin näyssä on symboli koettelemusten kautta 

puhdistumiselle. Pahuuden huuhtelemiselle, joka on pitänyt otteessaan tätä maata (Amerikkaa) jo 

liian kauan. Se on enemmän kuin taloudellista, se on ideologista ja moraalista saastaa, mikä pitää 

poistaa Amerikasta.”  

” Liian kauan ihmiset ovat kääntäneet kuuron korvan niiden valituksille, ketkä ovat surreet tämän 

kansakunnan korruptiota. Nyt on aika huuhdella korruptio tämän kansakunnan maaperältä, niin 

että hän voi nousta elämän uutuudessa. Tämä prosessi on aina kivulias; puhdistaminen ei koskaan 

ole helppoa. Rappeutuminen ja kuolema ovat olleet tämän kansakunnan poliitikkojen valtaosan 

lähtökohtana. Vallitsevien olojen ylläpitäminen, todellisten moraalisten ongelmien sivuuttaminen 

ja härkäsen tekeminen kärpäsestä. Sen aika on ohi. Minä Itse pidän huolen siitä, että paha 

huuhdellaan pois tästä hallinnosta ja sen petollisesta aseesta, mediasta.”  

” Närkästyksen aika on ohi; nyt on toiminnan aika. Kirkko makaa pohjasakkojensa päällä, on aika 

hänen herättää maailma ja ottaa aktiivinen rooli ja pitää huoli, että oikeamielisyys hallitsee tässä 

maassa.” 

” Teidän Presidenttinne ei voi tehdä tätä yksin. Hän tarvitsee jokaisen miehen ja naisen agendansa 

puolelle. Teidän rukouksenne kansakunnan puolesta, teidän avuksi huutonne, ja kun koulutatte 

tietämättömiä, teidän aktiivinen roolinne taistelussa tätä massiivista pahuuden rintamaa vastaan, 

kunnes se tulee rytinällä alas.”  

( Clare ) Mutta Herra, minä luulin, että se vain alistetaan, ei lopeteta.  

( Jeesus ) ” Kun Minä poistan Minun Kirkkoni, sitten paha tulee saamaan mahdollisuutensa. Mutta 

siihen asti, Clare, teillä kaikilla on työtä tehtävänä: rukoilla, tiedottaa ja ryhtyä hengelliseen 

sodankäyntiin pitääksenne huolen siitä, että pahuus korkeissa asemissa tuodaan alas tomuun.”  

” Tämä on pasuunan kutsu. Tämä on oleva kukistumisen aikaa pimeydelle, turhautumisen ja 

epäonnistumisen aikaa. Ja siihen asti, kunnes Minä poistan Kirkon, tällaista se tulee olemaan, jos 

te otatte ristinne olkapäillenne ja kuljette Minun kanssani, julistaen oikeamielisyyttä ja 

moraalisuutta elämän normiksi maallenne ja poliitikoille. Nyt on aika saattaa mielipiteenne 

kuulluksi. Jopa lauluissa ja taiteessa, kirjeissä toimittajille, julkisilla puhefoorumeilla, internet 

foorumeilla, ja sen sellaisissa.” 

” Älkää juosko taistelua pakoon. Nouskaa puolustamaan ja julistakaa, mikä on oikein, ilman 

kaunaa. Tehkää äänenne kuulluiksi, Minun ihmiseni. Julistakaa tämän edellisen hallinnon (Obama), 

joka on niin täynnä saastaa, olevan tuhoisa tämän kansakunnan moraaliselle ja eettiselle hengissä 

säilymiselle. Valitkaa sananne ja aseenne huolellisesti. Valmistakaa tietä rukouksella ja 

paastoamisella, sitten tehkää äänenne kuulluksi. Ruohonjuuritaso on se, mikä saa tämän maan 

shokkiin. Hallitseva eliitti oli se, joka tuhosi sen. Mutta ihmiset, jotka nousevat puolustamaan, ovat 

todella laittaneet esteitä heidän tielleen ja Minä toivon, että tämä suuntaus kasvaa suuremmaksi 

ja terveemmäksi ja enemmän suorapuheisemmaksi.”  

” Ei rumilla huomautuksilla, eikä taistelulla, vaan totuuden paljastamisella. Teillä kaikilla on missio 

valmistella Minun tulemistani, missio, jonka täytyy sisältää vastuu hallinnostanne, eikä kääntää 

sille kuuroa korvaa.”  



” Jos te haluatte elää sorron alla, nälänhädässä, vainottuina, jatkakaa vain itsenne lääkitsemistä 

shoppailemalla ja elokuvilla.”  

” Jos te haluatte varmistaa vapautenne ja oikeutenne rakastaa Minua, suojella lapsianne rikoksilta, 

huumeilta ja säädyttömiltä elämäntyyleiltä, tämä on aika ja ajankohta toimia.”  

” Minä olen todella tuonut esiin hiehon pyhittääkseni tämän kansakunnan ja päästääkseni sen 

epäpuhtaudestaan ja kuoleman kulttuuristaan. Mutta ilman teidän elämienne 

uudelleenjärjestämistä, paljastaaksenne mikä on oikein, vaikka se olisi teille vahingollista – se ei 

tule kestämään. Teidän täytyy reagoida tähän armolla, Minun ihmiseni. Teidän todella täytyy 

saada äänenne kuulluiksi ja tehdä elämästänne merkityksellistä oikeamielisyyden puolesta.”  

( Clare ) Herra, pyydän, näyttäisitkö meille miten se tehdään?  

( Jeesus ) ” Se on näin yksinkertaista… Kun te näette tai kuulette virheen, tuokaa esiin totuus ja 

seisokaa sen takana. Älkää odottako tuloksia, jos te ette ole rukoilleet ensin. Muistakaa, että 

minkälainen palvelutoimi tahansa on kuin jäävuori. Yhdeksänkymmentä prosenttia on veden alla 

ja näkymättömissä – se on rukous. Kymmenen prosenttia on näkyvää – se on palvelutoimi. Samoin 

teidän missionne alkaa vakavalla esirukoilemisella. Sitten, kun Minä tuon mahdollisuuksia, te 

tulette olemaan valmistautuneita.” 

( Clare ) Herra, minä en ole tuntenut, enkä vieläkään tunne taakkaa tämän kansakunnan puolesta, 

niin kuin minun pitäisi. Anna minulle anteeksi.  

( Jeesus ) ” Se on totta. Mutta sinun kunniaksesi, kun sinä saat kiinni jostakin, jonka Minä välitän 

sinulle, sinä huolehdit vakavasti. Ja ei ole kyse siitä, kuinka tunnet – sinun sitoutumisesi tekemään 

oikein, kun on epäsopivaa. Tuletko ponnistelemaan erityisesti mennäksesi keskustelemaan yhden 

lapsesi kanssa, joka ei erota oikeaa kättään vasemmasta, kun on kyse tämän kansakunnan paha 

vastaan hyvä taisteluista? Tuletko kestämään paineen, kun sinua pilkataan näkökannastasi? Kuinka 

paljon olet valmis investoimaan? Se tulee määrittämään sinun palautteesi.”  

” Minun ihmiseni, Minä olen kuolemanvakava. Nouskaa ylös vaatimaan tämän maan hallintaa. 

Nouskaa ylös tai menehtykää sen mukana. Tämä ei ole aika juosta nautintojenne ja ajatusten 

harhauttajienne perässä. Tämä on ollut teidän käytöstänne menneessä ja sen varaan he laskevat. 

Mutta nyt teitä on informoitu… ”Lapsukaiset, te olette Jumalasta ja olette voittaneet heidät; sillä 

hän, joka teissä on, on suurempi kuin se, joka on maailmassa.” Johanneksen Ensimmäinen Kirje 

4:4.”     

” Nouskaa ylös ja ottakaa hallinta. Te ette ole yksin, sillä Taivaallinen sotaväki marssii kanssanne. 

Minä olen teidän kanssanne, teissä ja työskentelen teidän kauttanne. Seisokaa. Nouskaa ylös ja 

ottakaa hallinta.” 


