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Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 23. Heinäkuuta, 2016.
( Clare ) Herra todella on meidän kanssamme, Sydänasukkaat.
Ja me olemme ohittaneet hyvin suuren kriittisen pisteen, rakkaat. Tuomiota on pidätelty vilpittömällä
katumuksella ja rukouksella. Meille on ehdollisesti annettu lisää aikaa.
Me olemme hyvin pieni Sydänasukkaiden tukiryhmä, mutta viisi tai useampi meistä on käynyt läpi
helvetillistä sodankäyntiä, esirukouksia kansakuntien puolesta ja olleet äkillisen, elämää uhkaavien
sairauksien partaalla, jotka manifestoituivat ja sitten hellittivät ja manifestoituivat jälleen ja jälleen
hellittivät, uudelleen ja uudelleen, noin viikon ajan. Ja minä tarkoitan elämää uhkaavia sairauksia. Me
olemme rukoilleet ja katuneet maailman puolesta ja jos meidän pieni kourallisemme on tehnyt
tämän, kuvitelkaa, kuinka moni ympäri maailmaa on myös tekemässä sitä.
Ja tänään me olemme ohittaneet kriittisen pisteen. Herra on sanonut, että niin kauan kuin rukous,
paastoaminen ja katumus on aikataulussa päivittäin, me voimme jatkaa etenemistä, ilman että kaikki
ympärillämme pommitetaan ydinpommeilla.
Tämä on ehdollista… jos rukous ja katumus jatkuu, niin mekin jatkamme, ja niin tekevät lapsemme ja
lapsenlapsemme jatkavat ja silti meillä on toinen mahdollisuus katumiseen ja Herran luo tulemiseen.
Ja muutos on tulossa maailmaan, muutos parempaan. Mutta jos me laiskottelemme, asiat voisivat
mennä huonoon suuntaan yhdessä yössä. Siispä sinnitelkää, rakkaat. Sinnitelkää.
Tänään, minun ylistysaikani oli erityisen suloista, kun me tanssimme suuressa virallisessa tanssisalissa.
Jeesus näytti niin hyvin todelliselta ja niin paljon muotokuvan kaltaiselta, jota Hän maalaa minun
kauttani. (Mikä on muuten melkein valmis.) Kun sain vilahduksia Hänen läsnäolostaan, Hän näytti ja
tuntui niin todelliselle, olin ihmeissäni katsomassa Hänen silmiinsä, jotka säteilivät rakkautta, joka
salpasi minun henkeni.
Kuinka kallisarvoista, kuinka Kaunista ja kuinka Erinomaista on Sinun rakkautesi, Herra. Kiitos Sinulle
mitä kauneimmasta ajasta. Kuinka ihmeellistä Sinun Rakkautesi on! Kuin hieno viini, jonka maku ei
haihdu koskaan; kuin elävät vedet, jotka upottavat Taivaassa! Kuinka suloista on Sinun seurasi ja
kuinka erityislaatuista, että Sinä rakastat minua tällä tavalla.
Jeesus, Jeesus… Sinun ylistämisesi on sellainen etuoikeus, sellainen erityislaatuinen etuoikeus. Oi
Herra, ole niiden kanssa, joiden uskoa on tukahdutettu. Pyydän, ole heidän kanssaan. Kun sanoin sen,
Minä ajattelin Venäjää ja nykyistä lakia, mikä oli hyväksytty.
Jeesus vastasi minulle… ”Kyllä uskonnon vapaus, ylistämisen vapaus… Oi, Clare, näin ei ole
maailmassa, monissa paikoissa te ette voi ylistää Minua tällä tavalla, teillä ei ole vapautta olla Minun
kanssani.”
”Vainoharha on päivittäinen pilvi, joka laskeutuu ihmisten päälle, jotka elävät tämän kaltaisessa
ympäristössä. He eivät koskaan tiedä, kuka katsoo tai kuka tulee raportoimaan heistä. Kommunismi
on niin kauhean tukahduttavaa ja kun otetaan pois ihmisen oikeus ylistää Minua, se on vakava
loukkaus Taivaan edessä.”

( Clare ) Ja minä tiedän, että kommunismi on oletettavasti kukistunut Venäjällä. Mutta minä tiedän
myös, että siellä vakava tukahduttaminen jatkuu. Se on yhä hengissä, itse asiassa, se on levinnyt
ympäri maailman.
Herra jatkoi… ”Tämä tehtiin pahansuovasti, koska monet kääntyivät kristillisyyteen, joka ei ole
ortodoksista. Kun tehtiin valtiollinen laki, se antoi painoarvoa painostaa kaikkia niitä, jotka eivät ylistä
ortodoksisissa kirkoissa. Minä en koskaan tarkoittanut tätä. Se on haitallista terveelle hallinnolle
myöskin, koska ihmisillä ei ole vapautta kokoontua ja rukoilla johtajiensa puolesta. Mustasukkaisuus
on tämän liikkeen takana, mutta se tulee vain saamaan aikaan maanalaisen kirkon kasvavan. Vaino
aina johtaa suurempaan määrään kääntymyksiä.”
”Ihmisillä, jotka tekevät näitä lakeja, on hyvin vähän hengellistä ymmärrystä. Se ei tule nitistämään
evankelisia; pikemminkin se saa aikaan heidän kukoistamisensa. Minä en ole neuvonut tätä liikettä,
ilmeisesti, ja Minun toivoni oli, että nämä erilaiset uskot voisivat olla olemassa yhtä aikaa ilman
sekasortoa. Mutta tässä on ongelma, ei vain Venäjällä, vaan kaikkialla maailmassa.”
”Venäjällä on aina ollut maanlainen kirkko, sen jälkeen, kun kommunismi asetettiin valtaan. On aina
ollut uskovia, jotka tapasivat metsässä, eikä nyt tule olemaan yhtään erilaista, Jopa kun Venäjä muka
oli vapaa tästä, se jatkui silti, mustasukkaisuuden ja sisäisen valtataistelun vuoksi. Sinä olet nähnyt,
kuinka raakoja ihmiset voivat olla, kun he eivät hyväksy sinun uskoasi: syytöksiä ilman syytä, ilman
aihetta, ilman mielekkyyttä. Minä en halua puhua tässä niiden rangaistuksista, jotka tukahduttavat
muiden uskoa, mutta tiedä, että se on vakavaa.”
”Pikemminkin, Minä haluan puhua keinoista, joita Minä tulen tekemään hyvittääkseni tämän pahan.
Unia ja näkyjä, vierailuita ja kohtaamisia Minun kanssani, ne tulevat korvaamaan ihmisen
hyväksynnän. Tämä on uskon ainesosa, Clare. Uskominen Minuun, siihen Kuka Minä olen –
henkilökohtainen ja kiintymystä ilmaiseva suhde, ilman menettämättä kunnioitusta tai Jumalan
pelkoa. Minä harjaannutan tätä sieluissa, jotka itkevät apuun Minua, olivatpa he muslimeita tai
ortodokseja. Minä vastaan jokaisen miehen, naisen ja lapsen syvimpiin tarpeisiin, enkä tarvitse
ihmisten hyväksyntää.”
”Sinun maassasi on erilaista… toistaiseksi – vaikka se tulee muuttumaan. Ei Herra Trumpin
presidenttiyden aikana, mutta hänen jälkeensä tulevien despoottien aikana.”
( Clare ) Minä olin hieman hämmästynyt, kun Hän sanoi sen, koska Hän ei ole puhunut, että Trump
voittaisi Presidenttiyden.
Jeesus jatkoi… ”Kyllä, Minulla on aikomus nähdä hänen menevän koko matkan Valkoiseen Taloon.
Minulla on aikomuksena kukistaa pahat rakenteet ja pahat lait, jotka ovat tehokkaasti tehneet lopun
tästä kansakunnasta. Minä tulen vastaamaan näihin rukouksiin; Minä tarvitsen näitä rukouksia
edetäkseni. Minä en välitä, vaikka se olisi vain huudahtava rukous, kuten ”Oi Jumala, suojele häntä ja
hänen perhettään.” Mitä yksinkertaisempi, sen parempi. Minä tulen vastaamaan siihen. Ja kun
kansanjoukot itkevät apuun rukouksessa hänen puolestaan, enkö Minä vastaisi runsaalla
suojeluksella?”
”Kyllä, tämän maan kristityt johtajat ovat asettuneet tukemaan hänen ehdokkuuttaan, hänen
nimitystään ja hänen valintaansa. Ei väliä, kuinka kovasti vihollinen yrittää pysäyttää häntä, niin kauan
kuin rukouksia itketään avuksi hänen puolestaan, Minä tulen pitämään häntä pystyssä ja edistämään
häntä.”

”Sinä tulet kohtaamaan pilkkaa ja halveksuntaa ihmisiltä näkökantasi vuoksi, mutta ymmärrä: heillä
on suomukset silmillään ja heidät on sokaissut Satanistisen hallinnon todellisuus, sen, minkä he
äänestivät valtaan.”
( Clare ) Vau, Herra, nuo ovat aika voimakkaita sanoja, että hallinto on Satanistinen.
( Jeesus ) ”No niin, ne vain kuvaavat todellisuutta, kätkettyä todellisuutta siitä, mihin nämä ihmiset
uskovat ja harjoittavat salassa. Se on kauheampaa kuin, mitä voit kuvitella. Se saisi pahimman
syntisen punastumaan häpeästä. Mutta hedelmästään puu tunnetaan, suurin osa hedelmistä on
kirjoitettu salaisiksi laeiksi ja ne ovat diktatuurin pohjatyöt. Jos nämä lait tulisivat käytäntöön,
äänestävän yleisön olisi liian myöhäistä muuttaa niitä. Kaikki on tehty salassa, ’paremman tavan’
peitteen suojassa ja erottelukyvyttömät ovat täysin sokeita näiden lakien sisällölle.”
”Minulla on aikomus muuttaa se, Clare. Minulla on aikomus laittaa tämä mies virkaan ja vetää alas
mädät rakenteet, jotka ovat syövyttäneet kaikkien Amerikkalaisten ihmisten oikeuksia. Mutta Minä
tulen tarvitsemaan paljon rukouksia ja uhrauksia… paastouhrauksia, saavuttaakseni tämän. Ja teillä ei
ole varaa langeta itsetyytyväisyyteen minuutiksikaan, tai peli on pelattu.”
”Siispä, Minä kutsun teitä, Minun Ihmiseni, aseistamaan itsenne kärsivällisyydellä ja taistelemaan
hyvä taistelu. Minä olen sen puolella, mikä on oikein.”
( Clare ) Jotkut teistä, kaverit, ovat valittaneet, että Jeesus ei koskaan sekaannu politiikkaan ja se on
ollut minun kantani, kunnes Donald Trumpista tuli ehdokas. Minä tarkoituksellisesti sivuutin Pyhät
Kirjoitukset, jotka neuvovat meitä ottamaan vastuun siitä, kuka valitaan vaaleilla. Minä olin laiska,
enkä viitsinyt erottaa näitä asioita. Mutta minun täytyy sanoa, että Herra kertoi minulle olla
ryhtymättä osalliseksi ja minä luin muutaman kirjan ja tiesin, että oli paljon korruptiota. Oli aivan kuin
ei olisi ollut merkitystä, kuka valitaan. He kaikki kumarsivat hallitsevaa Eliittiä.
Mutta nyt, tämä on erilaista – meillä on mahdollisuus ennallistamiseen. Tässä on muutama Pyhä
Kirjoitus, jotka löysin rohkaisemaan meitä olemaan rukoileva osa meidän hallintoamme.

Paavalin Ensimmäinen Kirje Timoteukselle 2:1-4… ”Minä kehoitan siis ennen kaikkea anomaan,
rukoilemaan, pitämään esirukouksia ja kiittämään kaikkien ihmisten puolesta, kuningasten ja kaiken
esivallan puolesta, että saisimme viettää rauhallista ja hiljaista elämää kaikessa jumalisuudessa ja
kunniallisuudessa. Sillä se on hyvää ja otollista Jumalalle, meidän Vapahtajallemme, joka tahtoo, että
kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden.”
Esra 6:10… ”että he uhraisivat suloisesti tuoksuvia uhreja Taivaan Jumalalle ja rukoilisivat kuninkaan ja
hänen poikiensa hengen puolesta.”
Jeremia 29:7… ”Ja harrastakaa sen kaupungin menestystä, johon Minä olen teidät siirtänyt, ja
rukoilkaa sen puolesta Herraa, sillä sen menestys on teidän menestyksenne.”
Jeesus jatkoi… ”Tämä on puuttunut elämästäsi ja muiden elämästä. Ihmiset unohtavat tai
epäonnistuvat ymmärtämään, että Minä todella vastaan näihin rukouksiin, mahtavilla enkeleillä, jotka
vaikuttavat muutokseen. Hallinto on tärkeä Minulle aivan niiden syiden vuoksi, miksi Minä aloitin
tämän viestin sinun kanssasi. Johtajat eivät ole vain turvamassa kansalaistensa taloutta ja fyysistä
turvallisuutta, vaan myös kansan hengellistä hyvinvointia. Kun se on tukahdutettu, kansakunta alkaa
murenemaan ja sivilisaatio alkaa rappeutumaan. Siispä, jos haluatte elää pitkään maassa, teidän
täytyy pitää hengellinen elämä terveenä, perhe-elämä terveenä, ihmisten omattunnot terveinä. Kun
te rukoilette, Minä teen kaikkia näitä asioita.”

”On pieni, silti hiljainen ääni, joka tulee lainlaatijoille yksityisesti, joka varoittaa heitä, että he ovat
menossa väärään suuntaan. Minä saan heidän huomionsa, mutta hallitsevan puolueen ääni on paljon
äänekkäämpi. Ja ellei heillä ole suurta rehellisyyttä, he nitistävät omantuntonsa ja tekevät, mitä
heidän on käsketty tehdä. Tämä on nyt se, mitä teillä on Kongressissanne ja Senaatissanne. Tämä on
seurausta huolettomuudesta ja aseman ja varallisuuden päähänpinttymästä.”
”Minä tähtään muuttavani sen, niin että miehet ja naiset, jotka ovat ottaneet osaa tiettyjen lakien
kirjoittamiseen, tulevat katsomaan taaksepäin virheisiinsä ja korjaamaan ne. Tämä on Amerikan ainut
toivo. Hallintoelinten täytyy tehdä yhteistyötä presidentin kanssa ja kansan täytyy kiinnittää huomiota
siihen, ketä he äänestävät niille paikoille.”
”Herra Trumpilla on aikamoinen työ edessään. Mutta minä tulen olemaan hänen kanssaan ja hän ei
tule epäonnistumaan, ei ainakaan Minun silmissäni. Toiset tulevat olemaan eri mieltä, mutta pitkässä
juoksussa, he tulevat näkemään hänen liikkeittensä viisauden. Suurin este, jonka hän tulee
kohtaamaan, salamurhauhkan lisäksi, ovat korruptoituneet valitut virkamiehet. Mutta jopa siinä, Minä
tulen antamaan hänelle etua. On olemassa niin kutsuttuja ’kaappi’ kristittyjä, jotka vihaavat, mitä on
tehty tälle maalle ja he alkavat nousemaan ja antamaan äänensä merkitä.”
( Clare ) Mutta Herra, entä kaikki nämä luonnonmullistukset, joita me olemme odottamassa?
Hän vastasi… ”Minä olen puuttunut peliin ja muuttanut muutamia päivämääriä. Minä olen Hallitsija.
Sinä palvelet Jumalaa, joka ei vastaa kenellekään ja se, mitä Minä valitsen tehdä, tulee pitämään, kun
taas se, mitä ihminen valitsee tehdä, tulee olemaan täysin turhauttavaa. Mutta kuten Minä sanoin
aikaisemmin, kaikki riippuu ihmisten rukoilemisesta.”
( Clare ) Anna minulle anteeksi, Herra, mutta tietyt ihmiset ovat sanoneet, että mitkään näistä
suurtuhoista eivät tulisi tapahtumaan. Puhuivatko he Sinun äänelläsi vai omallaan?
( Jeesus ) ”Kaikki. Jokainen asia. Joka ikinen asia riippuu rukouksesta ja katumuksesta. Ne teistä,
Minun Ääneni, jotka ovat puhuneet tuhosta ja sellaisista asioista, heille on annettu lausuma Minun
Pyhältä Hengeltäni, varoittaa Minun ihmisiäni, että heidän tapansa ovat tuomassa tuomion heille.”
”Kun kansakunta katuu, kun maailma katuu, silloin annetaan Armoa. Te ette ole profetoineet väärin,
te olette olleet huutavan ääni erämaassa… ’Katukaa ja valmistakaa tietä Herralle’. Tämä yksimielinen
ääni on itkenyt apua ja Minun Isäni on kuullut sen. Katumus AINA tuo Armon. Aina.”
”On joitakin, jotka uskoivat, että tämä tapahtuisi ja näkivät ennalta viivästymisen. On monia, jotka
eivät halunneet kuulla mitään negatiivista, siispä he hiljensivät Minun viestintuojani, teeskennellen,
että he olivat erehtyneet. Se ei ole Minun tapani. Tietämättömyys ei koskaan ole Minun tapani.
Tietämättömyys ei koskaan ole Autuutta, se on tuhoisaa.”
”Mutta tarpeeksi ihmisiä on herännyt ja nähnyt kirjoituksen seinällä, että on vähintään jatkuvia
rukouksia ja katumusta ehkäisemässä tuomitsemista. Ja niin kauan kuin näitä rukouksia ja anomuksia
ja katumuksen toimia uhrataan, tuomio tulee viivästymään.”
”Eri kansakuntia tullaan tuomitsemaan luonnontuhoissa, äärimmäiset ilmasto-olosuhteet tulevat
vierailemaan heidän luonaan ja muut luonnon tapahtumat tulevat saamaan heidän huomionsa.”
”Lopputulema? Kaikki on Minun käsissäni, Clare. Kaikki. Mitään ei tulla sallimaan, jota Minä en ole
sallinut.”
( Clare ) Kuinka varmaa on tuomion viivästyminen?

( Jeesus ) ”Se perustuu vain rukouksiin, Minun Rakas. Vain rukouksiin. Niin kauan kuin niitä uhrataan,
asiat jatkuvat ympäri kääntymistään. Minä tiedän, mitä sinä olet ajattelemassa, Rakkain. Häpeäisit.”
( Clare ) Syytin itseäni ja olin peloissani sanoa mitään ratkaisevaa, siinä tapauksessa, että en ollut
kuullut Herraa ja tämä todella loukkasi Häntä.
Jeesus jatkoi… ”Minä olen aika vakavissani kaikessa, mitä Minä sanoin tässä. Rukous ja katumus ovat
ne, jotka ovat viivyttäneet tuomiota toistaiseksi.”
”Tässä maailmassa on yhä sieluja, joilla on leijonan osa ristiä kannettavana ja lisää liittyy heidän
joukkoihinsa joka päivä, kun käy ilmeiseksi, että rukous toimii. Se, mitä Minä olen sanonut, on
yksinkertainen totuus; ei ole tarpeen peitellä ketään tai mitään.”
”Rukous ja katumus ovat saaneet riemuvoiton toistaiseksi. Jatkakaa. Minun kallisarvoiset
Sydänasukkaani, nostakaa ristinne, kantakaa sitä arvokkuudella, edetkää suunnitelmissa, älkää
tyrmistykö muiden lähteiden tuhoa ja synkkyyttä. Minä kerron teille kaikille… katumus – niin kauan
kuin se jatkuu tätä tahtia – on tehnyt merkitsevän eron. Jos se muuttuisi, te tulette tietämään siitä.”
”Nouskaa pahuutta vastaan. Tukekaa sitä, mikä on hyvää. Älkää tuhlatko aikaa tähän ja tuohon
tarinaan, pikemminkin ryhtykää kiireisiksi teidän korrellanne kekoon, niin että ’Minun Valtakuntani
tulkoon, Minun Tahtoni tapahtukoon, niin maan päällä kuin Taivaassa’.”
”Tulkaa Minun luokseni, jos tämä vain on liian paljon käsiteltäväksi ja Minä tulen auttamaan teitä
saamaan suunnan, kuin myös aseistamaan teidät uusilla armoilla ja jopa kutsumuksilla. Jatkakaa
rukoilemista Herra Trumpin puolesta ja hänen perheensä puolesta. Jatkakaa heidän kattamistaan ja
itkekää apua Minulta suojeluksen ja armon saamiseksi.”
”Jatkakaa Venäjän, Kiinan ja Pohjois-Korean ja muiden suurten maiden puolesta rukoilemista. Ja
pyydän, älkää uupuko loppuun ristien kanssa, joita Minä teille lähetän. Kantakaa niitä, tietäen, että ne
todella merkitsevät suunnattomasti.”
”Minä tulen lohduttamaan teitä, Rakkaat. Minä tulen lohduttamaan teitä ja antamaan teille uuden
elämän. Tulkaa Minun luokseni.”

