
645. Jeesus sanoo… Itsemurha ei ole teidän pakotienne rangaistuksesta. 

Sydänasukkaat, pyydän, rukoilkaa 

ITSEMURHA EI OLE PAKOTIE… PYYDÄN SYDÄNASUKKAAT, RUKOILKAA HEIDÄN PUOLESTAAN!...  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 27. Elokuuta 2018. 

Clare aloitti… Tänä aamuna rukouksen aikana, minulla oli visio Jeesuksen äidistä – Mariasta – 

leijailemassa Yhdysvaltain kongressitalon pyöreän kupolin yllä. Häntä ympäröivät enkelit. Siellä oli 

toisia enkeleitä, jotka tulivat ja menivät toimien aktiivisesti. Se oli hyvin kiireistä aikaa. Siispä, minä 

kysyin… ”Herra, ketä nämä enkelit ovat, ja mitä he tekevät?” 

Jeesus vastasi… ” Minä olen lähettänyt Minun Äitini, hänet, jolla on ihmiskunnan hellin sydän, 

Minun enkelieni kera. Minä olen pyytänyt häntä auttamaan näitä miehiä ja naisia näkemään, mitä 

he ovat tehneet ja katumaan, tuomaan julkisia anteeksipyyntöjä ja kääntymään Minun puoleeni 

saadakseen anteeksiantoa. ” 

” He ottavat viestin vastaan paljon paremmin häneltä kuin mieheltä, koska useimmilla heistä on 

ollut kauhea suhde isiensä kanssa ja he ovat mielessä muovanneet kuvan Minusta, kuva on täysin 

väärä. ” 

” Siispä, Minä olen lähettänyt hänet Minun Katumuksen Lähettiläänäni, että Pyhän Hengen voiman 

kautta nämä säästyisivät edes Ikuisen kärsimyksen tulista. Ja se, millä tavalla ensimmäinen menee, 

sillä on voimakas vaikutus siihen, mitä muut tulevat tekemään. Clare, hän on Minun Armon 

Lähettilääni näille syytteessä oleville ihmisille. ” 

” Minä toivon teidän kaikkien rukoilevan heidän puolestaan, ja jopa pyytämään Minun Äitiäni 

rukoilemaan heidän puolestaan, koska hänen rukouksensa yhä ovat luomakunnan kaikkein 

voimakkaimpien joukossa. Hän, joka muovasi Minut kohdussaan, sai aikaan Minut, ja kärsi 

profetiat, että kuinka Minut tultaisiin antamaan kuolemalle. Hän, joka uskollisesti seisoi Minun 

rinnallani ja uhrasi elämänsä rakkaimman asian syntisten puolesta. Ja hän, joka on liikuttanut Isän 

sydäntä lukemattomia kertoja, kun ei ole ollut mitään muuta toivoa. ” 

” Aivan kuten Kaanaan häissä, siis jopa nyt, ne ovat hänen askeleensa Valtaistuinsalissa, mitkä 

saavat Minun Isäni kyyneliin – ja Hän ei yksinkertaisesti voi kieltää Marian sydämen tahtoa. ” 

” Ja siksi Saatana vihaa häntä niin kiivaasti. Saatana tietää, että jos Maria puuttuu asiaan viime 

hetkellä, hän menettää sen sielun, jonka takia hän työskenteli niin kovasti tuodakseen Helvettiin. 

Tässä laskussa, Saatana on vääristellyt ja turmellut Marian roolia kaikille kristityille, niin että he 

vieroksuisivat häntä ja eivätkä värväisi hänen rukouksiaan. ”  

” Saatanalla on jäljitelmä kaikelle – jopa Taivaan ilkeä kuningatar, jonka hän keksi saattaakseen 

Minun Äitini häpeään kansakuntien joukossa. ”  

” Mutta mikään ei tule tahraamaan tätä puhdasta astiaa. Kukaan ihminen ei voi tehdä sitä, hän 

vain tahraa itsensä. Siispä, Minä todellakin pyydän teitä vaatimaan Marian esirukousta heille, jotka 

tullaan pidättämään. Minä olen antanut hänen toimivaltaansa tämän tehtävän. ”  

” Ja mitä rukouksiin tulee, ei vain hänen. Mutta Minä pyydän sinua ilmoittamaan kaikille teidän 

esirukoilijoille ja rukoussotureille, että tuhannet sielut ovat juuri nyt vaarassa, sen takia, mitä on 

pian tapahtumassa. ” 



” Sydänasukkaat, minä haluan teidän käsittelevän tämän asian eri tavalla, niin että te ette ole 

lihassa. Pikemminkin, kuin että olisitte vahingoniloisia heidän vuokseen, ikään kuin olisitte synnistä 

vapaita, Minä haluan teidän itkevän näiden puolesta ja pyytävän armoa Minun Isältäni. ”  

( Clare ) Herra, kuinka meidän pitäisi kysyä Sinun äitisi esirukousta? 

( Jeesus ) ” Samalla tavalla, kuin jos te soittaisitte ystäville ja pyytäisitte heitä rukoilemaan. 

Marialla on lahja kuulla samanaikaisia pyyntöjä, liittonsa kautta, joka hänellä on Pyhän Hengen 

kanssa, kuten monilla Taivaassa on. ”  

” Ja ollakseni selkeä, hän ei ole Luoja – hän on luotu. Mutta Minua ei voida erottaa Minun 

Hengestäni tai Minun Isästäni, siispä kun kutsutaan Jumalan Äidiksi, se ei ole viittaus häneen 

Luojana, vaan heijastus Kolminaisuuden ykseydestä, ja siitä seikasta, että Minä olen täysin ihminen 

– ja täysin Jumala. ”  

” Joka tapauksessa, kysyittepä te Minun Äidiltäni hänen rukouksiaan, tai rukouksia teidän 

ystäviltänne, tai teittepä te sen yksin – rukoilkaa näiden puolesta, ketkä ovat suunnittelemassa 

elämänsä ottamista. ” 

” Ja niille teistä, jotka ajattelevat, että itsemurha on teidän keinonne välttää rangaistus: ajatelkaa 

uudelleen. Minä tiedän teidän tekonne, ilkeytenne ja petostenne syvyyden. Puhtaat kasvot, joita 

esitätte – joka on vain ollut naamio peittämässä juonitteluja ja petoksia, julmia ja kuolettavia 

miljoonille, jotka ovat laittaneet luottamuksenne teihin. Siitä huolimatta, Minä silti rakastan teitä, 

ja minä en halua teidän menevän edeltäjienne tietä – alas Helvetin syövereihin. ”  

” Minä vetoan teihin, katukaa tekojanne. Minä olen aina rakastanut teitä alusta alkaen, mutta te 

olette uskoneet valheita Minusta ja valinneet ihmisen pahat tavat. Kuitenkin, Minun Sydämeni 

haluaa teille myötätuntoa. ” 

 ” Itsemurha ei ole teidän vastauksenne, se sinetöi teidän kohtalonne Tulijärvessä Saatanan 

kanssa. Sen esimerkin te annatte lapsillenne, pelkurin tie, ennemmin kuin paljastuisitte ja saisitte 

anteeksi. ”  

” Kun teissä vielä on elämää, Minä lähetän Minun Äitini, hellyyden Lähettilään, auttamaan teitä 

pikkuhiljaa hyväksymään syntinne ja astumaan ihmisten eteen ja hyväksymään rangaistuksenne. ”  

” Paljon hyvää voi tulla teidän väärintekojenne tunnustamisesta; teidän luhistumisenne niiden 

edessä, joita te olette loukanneet, voi pelastaa teidän sielunne. Älkää valitko itsemurhan tietä, se 

on umpikuja. Pikemminkin, nähkää mitä te olette tehneet ja olkaa pahoillanne synneistänne. Minä 

en halua teidän menevän Helvettiin, vaikka te olette tehneet niin monien elämästä silkkaa 

Helvettiä. Pikemminkin, Minä toivoisin, että te katuisitte. ”  

” Tulkaa takaisin Minun luokseni, antakaa Minun johdattaa teidät uuteen elämään. ”  

” Kyllä, teille on uutta elämää; kaikki ei ole loppunut ja toivotonta. On uutta elämää – mutta se ei 

ole Helvetissä. Saatana on tehnyt teille sen, mitä te olette tehneet muille. Hän on opettanut teidät 

valehtelemaan, ja te olette käyttäneet koko elämänne valehdellen peittääksenne sen, mitä te 

todella olitte tekemässä. ” 

” Ajatteletteko te todella… Minä tarkoitan rehellisesti – kaikella älykkyydellä. Ajatteletteko te 

todella, että Saatana on kykenevä mihinkään muuhun kuin pahaan? Hän on kertonut totta vain 

sen verran, että te pysyisitte työskentelemässä hänelle. Hän on tuhosta ja petosta ja hän tekee sitä 

teille, aivan kuin te olette tehneet muille. ” 



 ” Teillä on vielä elämän henkäys teissä. Ei ole liian myöhäistä. Tunnustakaa syntinne, itkekää ja 

vaikertakaa, pyytäkää anteeksiantoa ja se tullaan antamaan. Ja jos rangaistuksenne on kuolema, 

teillä on edes mahdollisuus uuteen elämään Taivaassa. ” 

” Älkää tulko petetyiksi. Saatanalla ei ole teille varattuna muuta kuin tuskaa. Kaikki, mitä hän on 

teille näyttänyt ja luvannut, oli höyryä. Mitään sellaisia asioita ei ole Helvetissä. Helvetissä ei 

mitään muuta kuin vihaa, väkivaltaa, katkeruutta ja tuskaa. Kuinka Helvetissä voi olla mitään 

ilahduttavaa? ” 

 ” Teidän palkkionne on tuska, tuli, jää, ja ihokerrokset, jotka palavat ja repeytyvät uudelleen ja 

uudelleen, vain kasvaakseen takaisin ja sama tapahtuu jälleen. Tämä on se Utopia, jonka hän on 

luvannut teille. Jopa hänen demoninsa ovat nyt nuoleskelemassa leukojaan teidän saapumisenne 

innokkaassa odotuksessa. ” 

” Minä tulen antamaan teille anteeksi ja annan teille iänkaikkisen elämän. Ja hän antaa teille 

iänkaikkisen tuskan. Valitkaa viisaasti. Harkitkaa uudelleen. Voiko mitään hyvää tulla tältä tuskan 

ja petoksen mestarilta? ” 

” Tulkaa takaisin Minun tyköni, ennen kuin on liian myöhäistä. ”  


