
342. Jeesus selittää…  
Teidän Uhrauksenne & Rukouksenne ovat muuttamassa Maailmaa   

TEIDÄN UHRAUKSENNE & RUKOUKSENNE OVAT MUUTTAMASSA MAAILMAA  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 26. Kesäkuuta, 2016. 

( Clare ) Herra Jeesus on ohjaamassa ja muotoilemassa meitä, Sydänasukkaat. Ottakaamme vastaan 
Hänen viisautensa ja kärsivällisyytensä kiitollisudella ja periksiantamattomuudella.  

Carolilla ja minulla oli keskustelu maailman vakauden jatkumisesta, huolimatta sodanuhkista ja 
sotahuhuista. Herra on kertonut meille; minuutti minuutilta, mutta se matelee. Asiat kehittyvät ja 
näyttää siltä kuin sota olisi puhkeamassa, sitten asiat rauhoittuvat. Ei sotaa vielä. Ja vaikka me 
rukoilimme armoa, me emme odottaneet armoa???  

Carol oli kysymässä Herralta, että pitäisikö Hän meidät täällä, kunnes Trump on virassa ja Hän alkoi 
puhumaan Carolille, ”Minä en halua sinun pelkäävän tai hellittävän rukouksen valppautta. Ja tämä 
ihmettelemisen jännitys tulee auttamaan sinua. ÄLÄ HELLITÄ ajattelemaan, että sinulla saattaa vielä 
olla toiset 4 kuukautta.”  

Oi, kuinka tyhmiä me olemme, kaverit. Oi, kuinka tyhmiä me olemme… Tässä on armo, helpotus, 
kansakunnat perääntyvät jälleen. Joka kerta asiat kehittyvät aivan partaalle asti ja sitten ne 
perääntyvät jälleen pois. Mutta Herra jatkaa meidän pitämistämme partaalla!  

Herra, todella, mitä on meneillään ja mitä minä kerron heille?  

Kuulin Hänen äänensä välittömästi… ”Kerro heille, että Minä olen odottamassa. On meneillään 
kääntymysten vyöry tällä hetkellä, kun maat ovat heräämässä Uuden Maailman Järjestyksen (NWO= 
New World Order) agendalle. On kääntymyksen taskuja meneillään ja ne alkavat turvota ja ottaa 
mukaansa ympärillään olevat. Kun tämä on tapahtumassa, ei ole aika millekään dramaattisille 
muutoksille. Minä olen kertonut teille, että teillä olisi rauha siitä, että olette tehneet kaiken, mitä 
pystyitte tekemään, kun aika tulisi. Onko sinulla ollut tätä rauhaa, Clare?”  

( Clare ) Ei, Herra, itse asiassa olen tehnyt henkisen muistutuksen. Minulla ei ole ollut.  

( Jeesus ) ”Maailma on alkamassa nähdä, että politiikka ilman Jumalaa on ansoittavampaa kuin 
politiikka Jumalan kanssa. Presidentti Putin on ollut parempi ihmisiään kohtaan, kuin Presidentti 
Obama. Kommunismista herääminen ja Uskon moraalistandardien omaksuminen, perheen konseptin 
suojeleminen ja ihmistensä hoivaaminen. Köyhille mahdollisuuksien antaminen, bunkkereiden 
rakentaminen ihmisilleen… Sharia-lain estäminen. Sillä aikaa, kun Obama laskee sen varaan, että 
massojen joukkotuho tapahtuu, kun ei suojella ydinsodalta ja sallii muslimien muuttaa Amerikan lait.”  

( Clare ) Herra, minä en ymmärrä. Sinä olet sanonut, että tämä oli kirjoitettu, kuitenkin Putinin 
puhutut agendat ovat aivan erilaisia kuin Obaman. Minä en ymmärrä sitä.  

( Jeesus ) ”Minä olen kertonut sinulle aikaisemmin, Rakas, Presidentti Putin ei ole vapaa toimija. Jos 
hän olisi, asiat voisivat olla eri tavalla. Eliitin vallasta syökseminen on seuraava asia Minun 
asialistallani. Kun maailman ihmiset heräävät manipulaatioon, teurastukseen ja tavallisten ihmisten 
elämien täydelliseen epäkunnioitukseen; kun he heräävät, he voivat ja he tulevat kukistamaan tämän 
pahan voiman.”  

”Useampi ja useampi korkealla tasolla oleva irtaantuu yhtymästä suunnitelmiin hävittää maailman 
väestöt. Useampi ja useampi erittäin korkealla tasolla on alkamassa nähdä: se, millä he ovat 



suunnitelleet lopettavansa toiset, tulee itse asiassa olemaan heidän oma tuhonsa. Tämä on teidän 
rukoustenne vaikutus.”  

”Kun me pysymme istuintemme reunoilla, esirukoillen, valtavat liikkeet alkavat ilmestyä. Ne, joilla oli 
agenda, ovat kääntymässä pois ja liittymässä muihin vastaliikkeessä oleviin.”  

( Clare ) Kysyin Häneltä… ”Tarkoittaako tämä sitä, että koko maailma tulee  muuttumaan?  

( Jeesus ) ”Minä toivon…” Hän sanoi toiveikkaasti. ”On vielä paljon, joilla on  kontrolloivia, ahneita 
agendoja ja he ovat täysin paholaisen kanssa liittoutuneena. Se tulee olemaan taistelu, suuri taistelu. 
Mutta Minä tulen olemaan niiden kanssa, jotka ovat Minun kanssani. Vaikka he ovat alivoimaisia, 
Minä olen heidän puolellaan, tehden asioita, jotka tulevat antamaan heille etua heidän vihollisiinsa 
nähden.”  

”Minä olen sen puolella, mikä on oikein ja hyvää. Minä olen ihmisten puolella, jotka ovat täysin 
hereillä synteihinsä nähden ja jotka tietävät, että he ovat avanneet oven sorrolle 
maailmallisuudellaan. Heidän tarvitsee vain katua ja kiinnittää huomiota Minuun ja siihen, mitä 
todella on meneillään. Teidän maailmanne on niin kapitalismin ja hankkimisen kuluttamaa, he 
liittoutuivat kenen tahansa kanssa, joka pystyi antamaan heille eniten ”vastinetta rahalleen”, kuten 
sanonta kuuluu.”  

”Nyt he näkevät, kuinka haitalliseksi tämä kuluttaminen on osoittautunut. Lyhyesti, he ovat 
heräämässä kyltymättömälle vallan- ja varallisuudenhimolleen ja näkemään, että se, mikä heidän 
edessään on, on heidän välinpitämättömyytensä joutomaa, jonka ovat luoneet manipulaatio ja 
ahneus… ”Anna minulle karkkini, niin minä äänestän sinua”.”  

”Sillä aikaa, kun maallinen, ihmisyyteen perustuva maailmankatsomus, joka pitää sisällään Satanismin 
ajatuksia, on voittanut menneisyydessä johtajien mieliä, he näkevät nyt, että mahdollisuus yhdelle 
maailman diktaattorille on hyvin vaarallinen.”  

( Clare ) Tässä vaiheessa, minun silmäni alkoivat sulkeutua tahattomasti. Sanoin, ”Herra, olen niin 
väsynyt.”  

Hän vastasi minulle… ”Tämä on alku, hyvä alku viestille. Mene nukkumaan.” Kello oli noin 2 
aamuyöllä…  

( Clare ) Tuntia myöhemmin olen takaisin, innokkaana ja valmiina. Aloin erottamaan ja varmistamaan 
toistamiseen erottelukyvyllä ensimmäistä viestin puoliskoa. Olen tuntenut oloni hieman 
kahtiajakautuneeksi, sen vuoksi, mitä politiikan maailmassa on tapahtumassa, joka saattaisi vaikuttaa 
sielujen pelastukseen ja Herran jatkuvaan sanaan siitä, että se saattaisi alkaa hetkellä millä hyvänsä.  
Se vaikuttaa niin haitalliselta sille, että Herra Trump saataisiin virkaan. Sain vahvistuksen sille, mitä 
olin etsimässä, että tämän viestin ensimmäinen puolisko oli todella Jeesus puhumassa minulle. 
Tiedättehän, minä huolehdin, koska joskus minun ylpeyteni… joskus Hänen täytyy kurittaa minun 
ylpeyttäni, antamalla minun epäonnistua erottelussa. Siispä, minä yritän olla hyvin huolellinen.  

Ja Hän alkoi puhua sillä hetkellä… ”Clare, sinä olet jatkanut valppaana olemista alentaaksesi itsesi ja 
tämä alhaisuus on saanut aikaan Minun lojaaliuteni puhua kauttasi.”  

( Clare ) Oi, Herra, minä itken syntieni ja arvottomuuteni näylle. Tunnen itseni niin ylpeyden ja 
tuomitsemisen rei’ittämäksi. Minä ehdottomasti vihaan niitä ajatuksia ja sitä osaa luonteestani.  

( Jeesus ) ”Ja se viha on puolet taistelusta. Kutsu vain Minua, Clare, jatka Minun kutsumistani. Sinun 
jatkuvat rukouksesi olla alhaisempi, saavat Minut tulemaan takaisin hienosäätämään sinua. Oi, kuinka 



Minua miellyttäviä nämä rukoukset ovat. Jos vain Minun ihmiseni tietäisivät, kuinka voimallista 
nöyryys on Minun ja Taivaan kansalaisten edessä.”  

( Clare ) Herra, minä haluan olla pieni, pyydän, jatka minun auttamistani, että olisin pieni. Ja minä 
kaipaan aikojamme yhdessä, Jeesus. Minä kaipaan Sinua.  

Sanoin tämän, koska viime aikoina olen hieman väsynyt ihmeelliseen ylistyslistaani… ja tunsin tarvetta 
sille, mitä kutsun ”Pyhäksi Hiljaisuudeksi” ja vain olla hiljaa Hänen edessään. Ja Jeesus on alkanut 
puhumaan minulle välittömästi, siispä en oikeastaan saanut olla Hänen läsnäolossaan ja ylistää Häntä.  

Juuri kun olin sanonut tämän, aloin tuntemaan, että pääni oli lepäämässä Hänen lämmintä 
olkapäätään vasten. Ja Hänen läsnäolonsa suloisuus veti minut Hänen hellään Rakkauteensa.  

Hän sanoi… ”Me tarvitsemme tätä, Clare; sinä tarvitset tätä ja Minä tarvitsen tätä… todella Me 
olemme tarvinneet tämänkaltaista aikaa yhdessä.”  

( Clare ) Viimein, olin niin rentoutunut, että nukahdin. Heräsin kello 4:00 ja oivalsin, että olin aivan 
liian väsynyt jatkamaan.  

Siispä tässä olen kello 12:00 iltapäivällä, haluten hyvin paljon kuulla mitä ikinä muuta Hänellä on 
sanottavaa ja saada se teille, minun rakas Sydänasukkaitten Perheeni.  

Tämä johtaa minut kamppailuun, joka minulla on ollut viime aikoina. Minä pyydän teitä kaikkia 
kiinnittämään erityistä huomiota minun sanoihini ja lukemaan tekstin, kun se on luettavissa, koska jos 
te ette kiinnitä todella tarkkaa huomiota jokaiseen sanaan, te tulette ymmärtämään väärin sen, mitä 
olen sanomassa ja menemään väärään suuntaan.  

Olen ollut ymmälläni Herran ehdottomasta esirukoilemis vaatimuksesta, aivan kuin maailma loppuisi 
huomenna… ja kuitenkin odotus jatkuu. Minä tiedän, että Hän sanoi ”minuutti minuutilta”, mutta 
viime aikoina olen tuntenut, että minuutti-minuutilta-odotusta on jatkettu, eikä minulla ole ollut 
rauhaa, josta Hän puhui useita kuukausia sitten. Siihen aikaan Hän sanoi jotakin sellaista 
vaikutuksesta, kuin ”Tulet tuntemaan, että on aika, koska tulet tuntemaan, että olet tehnyt kaiken, 
mikä oli sinun tehtävänäsi ja sinulla on suuri rauha.” Minä tiedän, miltä suuri rauha tuntuu: on 
lopullisuuden ja saavuttamisen tunne, kun voi viimein hellittää ja levätä Hänen mielihyvässään, että 
olet viimeistellyt sinulle annetun työn. Minä en tunne sitä, rakkaat ystävät.  

Pikemminkin tunnen… ”Ryhtykäämme hommiin. Viimeistelkäämme se.” No niin, tämä koko ajatus 
minuutti minuutilta odottamisesta ei oikein käy järkeen minulle maailman tilanteen valossa. Minä 
todella uskon, että Herra Trump on Jumalan kasvattama. Minä todella tunnen, että asioiden kulku on 
kääntymässä eliittiä vastaan ja minä typerässä ihmisjärkeilyssäni – täysin tietämättömänä – todella en 
voi saada näitä kahta palapelin palaa aivan sopimaan toisiinsa.  

Siispä, palaan takaisin keskusteluun, joka minulla oli Carolin kanssa. Ja periaatteessa Jeesus sanoi, että 
Hän haluaa meidät kaikki tuoliemme reunalle, odottamaan Hänen kanssaan – mutta sinnitellen 
esirukouksessa maailman puolesta. Ja Hän sallii meidän tuntea tämän kiireellisen kutsumuksen, koska 
Hän vahvistaa meitä rukouksessa.  

Sydänasukkaat, meidän rukouksemme, yhdistettyinä muiden rukouksiin, MERKITSEVÄT!! Jos Hän 
kertoisi meille, että Taivaaseennosto on kaukana, rukoilisimmeko me tällä tavalla, niin paljolla 
intohimolla ja tiiviisti? No niin, minä en olisi. Minä keskittyisin enemmän työskentelyyn ja jopa 
saamaan pikkuisen virkistystä, kuten viaton elokuva kerran kahdessa viikossa. Mutta Hän on pitänyt 
meidät kiireisinä melkein päivän joka hetki.  



Nyt olen täysin läpinäkyvä teidän kaikkien kanssanne, koska haluan teidän ymmärtävän sen, ajattelen 
itsekseni, ”No niin, yksi kuuntelijoistani kertoi meille tietystä, suositusta visionääristä, joka sanoi, että 
Taivaaseennosto oli yli vuosikymmenen päässä!” Siispä ajattelen itsekseni, ”Mistä tässä on kyse, onko 
minulla kaikki väärin? Koska se ei ole tapahtunut vielä? Ja Jeesus sanoo, ”hetkenä minä hyvänsä?”  

Sitten katsoin ”Israeli News live” (Israelin uutisia internetistä), jota minun ei ehkä pitäisi katsoa? En 
ole varma tästä, kaverit. En katso mitään muuta uutissivustoa ollenkaan. Mutta luulen, että tässä 
saatan luistella lähellä reunaa.  

Ja Herra osoitti tätä minun hämmennystäni, pelkoja itsestäni ja Jeesuksen ja vain Jeesuksen 
kuulemisesta, selvästi ja Hän teki sen Raamatun Lupaukset-kirjan kautta. Kun kysyin Häneltä ”Israeli 
News Live”-sivustosta ja pitäisikö minun jakaa yksi heidän videoistaan, sain viestin Avioliitto ja tämä 
rivi nousi esiin… ”Juo vettä omasta säiliöstäsi, siitä mikä omasta kaivostasi juoksee.” Sananlaskut 5:15.  

Se on aina tarkoittanut ”Älä juo muista lähteistä.” Se on historia sen Pyhän Kirjoituksen takana.  

Minä todella käsitin sen sillä hetkellä. Jeesus on koonnut ryhmän tähän, ryhmän Sydänasukkaita, jotka 
rakastavat levätä Hänen sydämessään. Hän muovaa meitä hyvin erityisellä tavalla, ainutlaatuisella 
meitä varten. Ja tapa, jolla Hän johdattaa meitä, ei ole vain profeetallinen, vaan tiiviisti keskittynyt 
valmistelemaan meitä hyveissä, joita Hän rakastaa Hänen Morsiamissaan.  

Hän jatkaa meidän venyttämistämme ja vetää meitä pois ja ylös korkeammille rukouksen, 
itseuhrautumisen ja veljellisen rakkauden alueille. Se, mitä Hän on tekemässä meidän kanssamme, on 
ainutlaatuista meille. Se, mitä Hän on tekemässä muiden visionäärien kanssa, on ainutlaatuista heille. 
Toisin sanoen, älkää maistelko toisten lähteitten vesiä, älkää verratko, älkää kyseenalaistako. 
Luottakaa Häneen, että Hän on todella täyttämässä tämän lähteen tuoreilla, voidelluilla elävillä vesillä 
ja Hän tekee sen Hänen omalla erityisellä tavallaan, ainutlaatuisella meille.  

Yhden asian minä tiedän itsestäni, että en vakavoidu, elleivät tilanteet ympärilläni tule todella 
vakaviksi… sitten minä ryhdyn töihin. Luulen, että kyseessä on kuitenkin ihmisluonto. Ja Jeesus saa 
meidät ryhtymään töihin ja laajentamaan näköalojamme. Hän vie meidät uusille alueille, meidän 
erityisille rakkauden, rukouksen ja uhrautumisen risteillemme. Paikkoihin, joissa meillä ennen oli 
taipumusta välinpitämättömyyteen, mutta nyt meihin sattuu kovasti niiden puolesta, jotka ovat 
matkalla Helvettiin.  

Kun me jatkamme rukoilemista, me emme vain kasva, vaan ruohonjuuritason liike alkaa ilmenemään 
Saatanan, kansoille tarkoittamaa suunnitelmaa vastaan. Mikä ihmeellinen hedelmä rukouksistamme 
tämä on!! Tietenkin, ei vain meidän rukouksemme, vaan myös muiden. Silti me voimme nähdä tämän 
pienen lähteen kanssa, että Herra on muotoilemassa meitä ja muuttaa maailmaa ja Hän tekee tämän 
Hänen omalla tavallaan; välittäen ymmärrystä meille vähä vähältä, erityisellä tavalla, joka on 
tarkoitettu Hänen Sydänasukkailleen ja suunnitelmia, joita Hänellä on meille, nyt ja Ikuisuudessa.  

Siispä, vain ollaksemme varmoja… En sanonut, että Taivaaseennosto olisi vuosien tai vuosikymmenien 
päässä, kuten jotkut sanovat sen olevan. Pikemminkin sanoin, että Herra haluaa meidät tuoliemme 
reunalle, yrittäen parhaamme viimeistelläksemme toimeksiantomme ja rukoillaksemme 
intohimoisesti niiden puolesta, joita emme edes tunne… jopa kansakuntien puolesta, joita pidetään 
meidän vihollisinamme. Ja rukoilkaa kuin KAIKKI olisi loppumassa huomenna.   

Tässä vaiheessa kysyin Herralta… ”Onko Sinulla mitään lisättävää, Jeesus?”  

( Jeesus ) ”Minun Morsiameni, asia on juuri niin kuin hän sanoi. Jälleen hän on puhunut Minun 
Sydämeni teille.” 


