
312. Jeesus sanoo… Amerikka… Donald tarvitsee sinua.  
Oletko viisas vai tyhmä Neitsyt…?  

RHEMA-VIESTI, 24.10.2020. AMERIKKA… DONALD TARVITSEE SINUA! OLETKO VIISAS VAI TYHMÄ 
NEITSYT  

Jeesuksen sanoja Sisar Claren kautta, 9. Toukokuuta, 2016.   

( Clare ) Kannatelkoon Herramme rohkeus ja kestävyys meitä kaikkia, Sydänasukkaat. No niin, 
rukousaikani jälkeen, Herra meni suoraan viestiin.  

( Jeesus ) ”Kun asiat alkavat kuumenemaan maassasi, Minä tulen kutsumaan lisää ja lisää sieluja 
rukoukseen. Kyllä, Minä olen antanut joitakin miellyttäviä ja toiveikkaita asioita tehtäväksi, mutta 
esirukoilemisen tarve lisääntyy juuri nyt. Trumpia vastustavat ovat suunnitelleet useita 
salamurhayrityksiä, mutta Minä tulen pilaamaan kaikki ne suunnitelmat, jos te vain tulette 
rukoilemaan ja kohottamaan suojeluksen tasoa hänen ja hänen perheensä ympärillä. Minulla on 
aikomuksena, että hän ottaa viran, se on Minun aikomukseni. Mutta, että tämä tapahtuisi, teidän 
kaikkien täytyy rukoilla hänen puolestaan paastouhrausten kera.”  

”Hänen perhettään täytyy myöskin suojella, kun monia kirouksia on kohdistettu heitä vastaan. Minä 
kutsun kristittyjä johtajia ja palvelijoita poistamaan nämä kiroukset päivittäin. He eivät voi onnistua, 
jos te kaikki teette työnne. Hänen turvallisuutensa on riippuvainen teidän rukouksistanne, teidän 
kaikkien. Ei vain niiden, jotka suuntaavat tälle kanavalle, vaan kaikilla teillä, ympäri tämän maailman, 
on osa lykkäyksen tuomisessa Amerikalle.”  

”Kun sielujen Valtakuntaan kerääminen jatkuu, Minä jatkan vihan pidättelemistä, hetkestä hetkeen. 
Älkää katkeroituko, kuten maailmassa he, jotka sanovat… ”Missä on toivo Hänen tulemisestaan?” Ne 
ajatukset ovat Saatanasta ja ne on tarkoitettu uskonne vähättelemiseksi. Jos annatte niille 
”lähetysaikaa” ja olette samaa mieltä, teidän uskonne vaarantuu. Pikemminkin seisokaa vahvoina ja 
korkeina Minun kanssani, kun Minä kokoan niitä, jotka jäävät jäljelle.”  

”Muistakaa vertaus neitsyistä. He kaikki nukahtivat, mutta vain viisailla neitsyillä oli öljypullot 
mukanaan. Näettekö tämän viisauden ja varoituksen? Neitsyet, joilla oli pullot mukanaan, olivat 
ennakoineet mahdollista viivästymistä ja he olivat valmistautuneet siihen.”  

”Neitsyet, joilla oli öljyä vain lampuissaan, olivat kärsimättömiä ja he odottivat Minua hetkenä minä 
hyvänsä. He olivat väsyneitä ja innokkaita lähtemään, niinpä he olettivat, että Minä en viivästyisi. 
Siispä he eivät varautuneet asianmukaisesti, pitäen mukanaan ylimääräistä öljyä. He olettivat, että 
Minä tulisin nopeasti. Jotkut teistä ovat nyt siinä ryhmässä. Kääntykää ympäri, rakkaat, kääntykää 
ympäri. Teillä ei ole varaa uupua loppuun hyvää tehdessänne. Te ette voi patistaa Minua tai 
nopeuttaa Minun tuloani. Nämä kärsimättömyyden merkit ovat olettamista teidän osaltanne, eikä se 
ole teille hyvä paikka olla. Teidän lamppunne tyhjenevät öljystä, eikä teillä ole pulloa, mistä täyttää se. 
Näettekö itsenne Minun peilistäni?”  

”Toiset neitsyet, jotka ovat viisaita ja odottivat, varustautuivat paljolla öljyllä, koska he tunsivat Minun 
Sydämeni. He tiesivät, että Minä saattaisin viivästyä, kun yksi lammas 99:stä meni harhaan ja niiden 
vuoksi, jotka eivät vielä tunteneet Minua. Enkö Minä puhunut tästä vertauksessa neitsyistä? Minä 
selitin teille siinä, että saattaisi olla viivästys. Minä tein sen valmistellakseni teidät, että te olisitte 
kärsivällisiä, Minua odottaessanne – mutta valmiina hetkellä millä hyvänsä, vaikka olisikin viivästys.”  



”Viisaat neitsyet varustivat lamppunsa öljyllä, koska he tunsivat Minun Sydämeni, joka ei kiirehdi 
hakemaan teitä, vaan vetää sisään niin monia, kuin pystyy, ennen kuin on liian myöhäistä. Siispä te 
näette, lamppunne ovat tyhjenemässä hyvin tyhjiksi juuri nyt ja te olette vaarassa.”  

”Vahvistakaa sitä, mikä jää jäljelle, tukekaa Minun pelastuksen missiossani ja tehkää se, mitä teitä on 
pyydetty tekemään. Jos te tavoittelisitte jotakin, joka antaa teille hieman iloa, eromme kipu ei olisi 
niin kivuliasta. Se, mitä te teette nyt näinä viimeisinä päivinä, sillä on suuri mahdollisuus auttaa 
kadotettuja sen jälkeen, kun teidät on otettu.” 

”Antakaa aikanne ja lahjojenne merkitä. Joka sekunti, jonka elätte, joka sekunti, joka teille on annettu 
tässä elämässä – siitä te olette tilivelvollisia, käytittekö sen viisaasti vai tuhlasitteko sen. Kaikki, mihin 
ryhdytte sielujen keräämiseksi, tuodaksenne Minut heidän luokseen, ohjeistaaksenne heitä sitten, kun 
olette menneet, kaikki nämä ponnistelut tullaan suuresti palkitsemaan, koska Minun sanani ei palaa 
takaisin Minun luokseni tyhjänä.”  

”On niitä, jotka ovat hämmentyneitä, kadotettuja ja vieraantuneita ja ovat kosketuksen tarpeessa, 
joko nyt tai tulevana aikana. Jos olette ikävystyneitä, te ette ole sinnittelemässä Minun luokseni ja 
etsimässä Minun tahtoani. Silmänne ovat itsessänne, eikä työssä, joka pitää tehdä Minun 
Valtakuntaani varten. Te olette nukahtamassa ja öljynne on loppumassa. Herätkää! Herätkää ja 
kuunnelkaa kadotettujen itkuja, joita Minä kuulen maailman joka nurkalta. Mitä te olette tekemässä 
auttaaksenne heitä?”  

”Teidän rukouksenne ja paastouhrauksenne ovat niin kovin voimallisia. Tietäessänne kärsivien 
ahdingon, se tuo teidät esirukouksessa valtaistuinhuoneeseen. Se on teidän suurin lahjanne.”  

”Minä en sano näitä asioita nuhdellakseni teitä, vaan valmistellakseni teitä, niin että kun trumpetin 
ääni kuuluu, te olette täysin valmiita. Taivaaseennosto ei ole riippuvainen minkään viranomaisen 
vaaleista. Ymmärtäkää – ajoitus ei ole sidottu politiikkaan. Minun Isäni silmissä, se on riippuvainen 
kadotetuista ja niiden suhdeluvusta, jotka ovat tulossa Valtakuntaan, verrattuna niihin, jotka 
itsepäisesti ja sokeasti elävät synnissä.”  

”Hallintonne (Obama 2016) on suunnitellut valehyökkäystapahtuman, mutta jopa se suunnitelma 
voidaan pilata. Suuri vaara, jonka vihollinen kohtaa, tässä vaiheessa, on että ihmisiä on opetettu 
hallitsevan eliitin petoksista ja he ovat saaneet tarpeekseen pelinappuloista ja valehtelijoista. 
Rukouksenne ovat herättäneet heidät ja väräyttäneet heitä siihen pisteeseen asti, että he ovat 
valmiita tekemään jotakin. Kenraalit ja komentajat, jotka on erotettu asevoimista, koska he eivät 
pettäisi Amerikkaa, he ovat jo menneet piiloon ja ovat valmistelemassa seuraavia liikkeitään, riippuen, 
mitä tapahtuu, että Sotatilalaki saatetaan voimaan.”  

”Minä kerron teille nyt, Obamalle ja hallitsevalle eliitille on liian myöhäistä. Heidät on huomattu ja ne, 
jotka lasketaan tähän kansakuntaan kuuluviksi, ovat asettumassa heitä vastaan. He ovat hävinneet 
taistelun. Ne, jotka ovat nousemassa, tarvitsevat teidän rukouksianne ja suojelustanne. Rukoilkaa, 
rukoilkaa, rukoilkaa niiden turvallisuuden puolesta, joilla on keinot katkaista yhden maailman 
hallinnon mustekalan ahmivat otteet. Rukoilkaa ja Minä lupaan teille, että Minä tulen toimimaan! 
Kohottakaa ylös itkunne oikeudenmukaisuuden puolesta ja pahuuden peruuttamiseksi 
kansakunnassanne. Kohottakaa ylös itkunne… ”Päästä meidät pahasta, Herra, Päästä meidät pahasta, 
Herra, päästä meidät pahasta!!”   

”Nyt Minä pyydän teiltä kolmea asiaa. Herätelkää liekkeihin lahjanne ja antakaa niiden merkitä tunti 
tunnilta. Älkää uupuko loppuun hyvää tehdessänne. Ja rukoilkaa suojelusta niille, jotka nousevat 
kansakuntanne tuhoa vastaan. Kaikissa asioissa Minä olen teidän kansanne. Minä tulen kehottamaan 



teitä rukoilemaan eri aikoina. Olkaa uskollisia. Enää ei ole toivotonta Amerikalle. Täyskäännös on 
tulossa.”  

( Jackie ) Pyydän, muistakaa, tämä viesti annettiin alun perin 9. Toukokuuta, 2016 ja Herra antoi sen 
meille 24. Lokakuuta, 2020 Rhema-viestinä. Siunatkoon ja suojelkoon Herra teitä, rakkaat 
Sydänasukkaat. 


