
671. Jesus says…  

Without your Prayers many of you would be dead & The World in Chaos 

MANY OF YOU WOULD BE DEAD & THE WORLD IN CHAOS WITHOUT YOUR PRAYERS  

Words from Jesus to Sister Clare, 24th of December, 2018. Published 29th of December, 2018.  

TRANSLATION INTO FINNISH: 

MONET TEISTÄ OLISIVAT KUOLLEET & MAAILMA OLISI KAAOKSESSA ILMAN TEIDÄN 

RUKOUKSIANNE  

Jeesus sanoo… Ilman teidän Rukouksianne monet teistä olisivat kuolleita & Maailma olisi 

Kaaoksessa 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 24. Joulukuuta, 2018. 

Hyvää Huomenta, Sydänasukkaat… Clare otti vastaan viestin eilen illalla ja hän pyysi minua 

julkaisemaan sen teille. Pyydän, pitäkää hänet ja Ezekiel rukouksissanne. Meidät kaikki kutsuttiin 

raskaaseen uurastukseen ja esirukoilemaan jälleen, aikaisin tänä aamuna. 

Jeesus aloitti… ” Minä olen katsonut, Minun ihmiseni, ja Minä olen nähnyt rikkinäisyyttä, 

synnintuntoa ja katumusta. Minä olen nähnyt ne, jotka ovat ottaneet nämä viestit sydämeen – ja 

ne, jotka eivät ole ottaneet. Ja heidän vuoksi, jotka ovat välittäneet kaikella olemuksellaan 

aikaansaada muutoksen, Minun Isäni on muuttanut suunnitelmiaan. Minä en mene yksityiskohtiin, 

koska tämä on ehdollista aikaa. Kokeellista aikaa, että nähdään, tuletteko te pysymään uskollisena 

paastoamiselle ja vahtivuoroille, ihmiskunnan puolesta avun huutamiselle. ”  

” Ne teistä, jotka pysyvät, teille Minulla on suuri palkkio. Minä olen laittanut sivuun Hänen 

Valtakuntansa kestävän rauhan hyvin erityisellä tavalla teitä varten. ”  

” Mutta Minä varoitan teitä, Lapset. Tämä on marssimista ylämäkeen, suuret painot olkapäillänne. 

Maailman paino valjastettuna olkapäillenne, kun te jatkatte kiipeämistä ja rukoilemista ja 

katumista synnin ja rappion kansakuntien vuoksi, ja sinne Minä olen levittänyt pyhiä sieluja 

johtamaan heidät pois orjuudesta. Rukoilkaa näiden pyhien sielujen puolesta, joita on lähetetty 

Maapallon jokaiseen kansakuntaan kääntämään asioiden kulun. ”  

” En voi edes alkaa kertomaan teille palkkiota heille, jotka ovat uskollisia sille toimeksiannolle, 

mutta se tuo mieleen ne sydämienne pohjalla olevat särkyneet unelmat. Se koskee 

ylösnousemusta ja uutta elämää, uusia mahdollisuuksia ja ennallistamista. Mitä enemmän te 

rukoilette, sitä suurempi on ennallistaminen. ”  

” Jos Minä vain voisin selittää teille rukoustenne painon, kun niitä punnitaan pahan kanssa. Jos 

vain olisi asianmukainen tapa kuvata, kuinka yksi teistä, joka toimii rikkinäisen ja katuvan 

sydämensä voimalla, muuttaa historian kulun. Aivan kuten tarvitaan vain pikkuriikkinen liekki 

polttamaan koko metsä maan tasalle, samoin ei tarvita kuin pikkuriikkinen rukous, joka tulee aivan 

sielun syvyyksistä, elvyttämään sen kaiken hyvän mikä olisi voinut olla – minkä paholaiset ovat 

tuhonneet. ”  

” Kyllä, on vielä toivoa. Mutta nyt te tiedätte tämän – tällaista rukousta Minä tarvitsen teiltä. 

Syvää, murehtivaa rukousta, alhaista ja katuvaista, täysin katuvaa. Tämän kaltainen rukous, kun 

vain pikkuriikkinen liekki… sytyttää koko Jumalan vuoren tuleen. ”  



” Älkää tyytykö mihinkään vähempään. Älkää antako periksi, älkää menettäkö toivoa. Ottakaa ne 

rikkoutuneet palaset syvältä sydämestänne Minun Isäni silmien nähtäväksi. Surkaa niitä, anokaa 

Häntä ennallistamaan, täysin ennallistamaan, menetetyt mahdollisuudet. Menetetyt päämäärät. 

Uskon puutteesta menetetty motivaatio ja seurauksena laiskuus tavoitella unelmia. ”  

” Kyllä, Lapset, teillä on kaduttavaa, mutta jotkut teistä ovat antaneet periksi vihollisen 

ehdotuksille, koska olitte väsyneitä. Minä ymmärrän väsymyksen, mutta Minä en ymmärrä sitä, 

miksi te ette tule Minun luokseni anoen ennallistamista. Se johtuu siitä, että te ette uskoneet, että 

se voitaisiin ennallistaa. Mutta Minä sanon teille, ne ovat valheita. Sinnitelkää katumuksessa ja 

kovassa työssä ja te tulette näkemään ennallistamisen. ”  

” Kyllä, Minun Ihmiseni, Minun Kehoni on ollut osittain unessa ja sallinut unelmiensa 

varastettavan. Mutta nyt kun te tiedätte, teidän TÄYTYY tarmokkaasti esirukoilla tämän 

kansakunnan ja Maapallon puolesta. Nyt, kun te tiedätte sen, siunattuja ja ennallistettuja te 

tulette olemaan, jos te teette sen! ”  

  

Toinen Viesti, 24. Joulukuuta, 2018. 

( Clare ) Herra, Sinun rohkaisun sanat merkitsevät niin paljon minulle. Kiitos Sinulle. 

No niin, Sydänasukkaat, Herralla on hyvin suloinen ”Kiitos” teille, jotka olette kieltäneet itsenne ja 

kurkottaneet rukoilemaan. Voi, Jeesus, se vähä minkä minä tiedän, on ällistyttävää, uskomisen 

tuolla puolen. Voi, kuinka kauhea tämä Maapallo on! Voi, kuinka erittäin kauheaa. Kuinka Sinä voit 

mahdollisesti kestää tämän, Herra? 

Jeesus aloitti… ” Muutaman takia, heidän takiaan, Minun Isäni pidättelee Hänen oikeutettua 

vihaansa – mutta ei paljon kauemmin, Clare. ”  

( Clare ) Kun hän puhui, minä näin, että hän oli veren peitossa. Pisarat tippuivat verisestä 

kruunusta – ja minä ymmärsin pahan vaikutukset Hänen persoonaansa – jopa nyt. 

( Jeesus ) ” Mutta katsohan, asiat tulevat siihen pisteeseen, että niille täytyy tehdä jotakin. Paha 

paljastetaan. Joka päivä syvempi kerros paljastetaan, ja paha tuodaan syytettäväksi. Mutta jos sinä 

et olisi rukoillut ja koonnut Sydänasukkaita tukemaan sitä, tämä hetki historiassa saattaisi näyttää 

paljon erilaisemmalta kuin mitä se nyt näyttää juuri nyt. ” 

( Clare ) Minä kuulin, että Presidentti oli menossa Mar-a-Lagoon Jouluksi ja minä tunsin itseni 

rauhattomaksi. Sitten minä kuulin, että ei, hän pysyy Valkoisessa Talossa. Ja jotenkin, minä se 

tuntui minusta paremmalta. Ja minä ajattelin, ”Varmasti heillä on ohjuspuolustus järjestelmä 

siellä?” Mutta sitten tuli mieleen… ”Ellei Herra vartioi taloa, ne, jotka vartioivat, tekevät sen 

turhaan.” Rakkaat Sydänasukkaat, meidän rukouksemme ovat Herran suojelus ja suojaus hänen 

ympärillään. Herra Jeesus, onko jotain mitä Sinä haluat sanoa?   

( Jeesus) ” Ellei tätä suojausta olisi, monet teistä olisivat kuolleita tällä hetkellä. Maailma olisi 

myllerryksessä ja kaaoksessa, Putin olisi laukaissut Amerikkaan, ja te olisitte kulkutautien, sodan ja 

katastrofien keskellä, joita olisi niin paljon, että ei olisi toivoa avusta. ” 

 

 



” Nyt te ette näe, mitä teidän rukouksenne ovat tehneet. Mutta Taivaassa, te tulette näkemään 

osanne tässä suuressa draamassa. Minä tiedän, että se on ollut suuri uhraus luopua Joulun juhlista 

paastoamisen ja rukoilun vuoksi, mutta jos se olisi teidän viimeinen Joulunne, ettekö haluaisi 

kunnioittaa Minua, mieluummin kuin uppoutua maailman saastutukseen? Älkää katuko mitään, 

Pikkuiset. Te olette täyttäneet Minun tahtoni, tukeutumalla Minuun tänä aikana rukoilemalla. ”  

” Kerro heille, että Minä olen kiitollinen. Niin hyvin, hyvin kiitollinen, että he tekivät uhrauksia 

kunnioittaakseen Minua. Minä olen NIIN kiitollinen. ”  

( Clare ) Hän toisti, kun kyynel vieri Hänen vasenta poskeaan alas.  

( Jeesus ) ” Se mitä te olette tehneet tälle kansakunnalle ja tälle maailmalle, on teidän 

käsityskykynne ulkopuolella nyt. Mutta Minä olen yhdistänyt teidän rukouksenne enkelien ja 

pyhimysten kanssa, he esirukoilevat jatkuvasti. Luonnonvoimien ja kasvien ja eläinten kanssa – ne 

jatkuvasti esirukoilevat tämän hulluuden loppumisen puolesta. Todellakin, koko maailma huutaa 

apua juuristaan asti… ”Tule pian, Herra Jeesus!! Pelasta meidät!” Jos te voisitte ymmärtää tätä 

Maapallon vaikeroinnin kieltä, te näkisitte, että se mitä Minä kerron teille, on Totta. ” 

” Ymmärrättekö te, Minun Ihmiseni? Mikään ei ole olemassa, mitä ei pidä koossa Minun 

Rakkauteni, lupa ja voima olla olemassa. EI MIKÄÄN. Ja siispä, Minä olen läheisesti sidottu Minun 

Luomakuntaani – kaikkeen siihen – kuten äiti on sidottu lapseensa. ”  

” Kaikki Luomakunta kaikuu sitä mikä on Minun sydämessäni, ja todistaa ihmisten töitten 

lohduttomuutta ja vapauden vaikerrusta tästä musertavasta pimeyden sairaudesta, jonka 

ikeeseen Saatana on kytkenyt Maapallon. Hänen syntinsä kyllästää itse maaperän ja kiven ja 

magman. Ja Luomakunta huutaa apua tulla vapautetuksi tästä kuolettavasta pahuudesta. ”  

” Ja aika on lähenemässä. Se on jopa ovella – valmiudessa odottamassa vapautetuksi tulemista; 

kun kaikki asiat tullaan tuomaan takaisin Minun Sanani vankeuteen ja Maapallon ja se asukkaiden 

tarkoitukseen. Tehty Minun Kuvakseni, mutta vihollisen kikkojen tärvelemä. ”  

” Minä tulen saapumaan. Minä tulen ennallistamaan. Kipua, kärsimystä ja kuolemaa ei tule enää 

olemaan olemassa. Mutta ensiksi – Puhdistaminen. Ja Minä aplodeeraan niille, jotka ovat ottaneet 

nämä viestit sydämeensä. Enkelit ja Pyhimykset tervehtivät teitä, jotka ovat pudottautuneet 

polvillenne Minun pyynnöstäni. Te olette tehneet hyvin suuren työn Minulle ja ihmiskunnalle, ja 

Minä turvaan teidän palkkionne. Jatkakaa Minun Ristini kantamista, Rakkaat. Se on pian ohi. ”  

( Clare ) Herra siunaa teitä, Sydänasukkaat. Hyvin tehty. Hyvin tehty! Pyydän, jatkakaa tämän 

rukouksen ristin kantamista. Nämä ovat kriittisiä viikkoja meidän kansakunnallamme edessäpäin. 

Hyvin kriittisiä. Seisokaamme presidenttimme takana ja kaiken sen, mitä Jumala haluaa tehdä 

lunastaakseen tämän kansakunnan.  


