
677. Jeesus sanoo… Dramaattisempia Keinoja tarvitaan,  

kun Ihmiset ovat niin haltioissaan Maailmasta 

DRAMAATTISEMPIA KEINOJA TARVITAAN, JOS IHMISET OVAT NIIN HALTIOISSAAN MAAILMASTA 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 13. Tammikuuta, 2019.  

Clare aloitti… Minä uskon, että Herra on varoittamassa meitä, Sydänasukkaat, että meillä voi 

hyvinkin olla katastrofaalinen tsunami tässä maassa, isossa suurkaupungissa. 

Tänään yksi meidän rukoussotureistamme kertoi minulle unestaan, joka koski tulevaa tsunamia. 

Me olemme tienneet jo jonkin aikaa, että tämä tulee tapahtumaan ja kaksi paikkaa, jotka meille on 

näytetty, ovat San Francisco ja New York City. 

Rakkaat, Herra on aina luvannut meille, että jos me rukoilisimme, Hän vähentäisi tragedioita. Ja 

tässä minä haluan esitellä rukouksen, jonka Jeesus opetti Faustinalle. Jeesus kertoi hänelle… ” Jos 

sanot tämän rukouksen, katuvaisella sydämellä ja uskossa, jonkun syntisen puolesta – Minä tulen 

antamaan sille sielulle uskoontulon armon. ” 

Ja tämä on rukous… ” Oi, Veri ja vesi, jotka ryöpsähtivät Jeesuksen sydämestä, kuin armon 

lähteenä meille syntisille, Minä luotan Sinuun. ” 

Pyydän, muistakaa tämä rukous, rakkaat. Saattaa olla, että meidän täytyy rukoilla tätä tuhansien 

sielujen puolesta… 

Jeesus aloitti… ” Minun uskolliset Morsiameni, kuinka ylpeä Minä olen, että te olette lävistäneet 

taivaat itkuillanne ja vetoomuksillanne. Vain kun olette Minun kanssani, te tulette näkemään 

työnne, tottelevaisuutenne, halukkuutenne ja rakkautenne hedelmän. On totta, että ojentamista 

sallitaan tietty aika, mutta se tulee olemaan pahojen rangaistukseksi ja niiden, jotka ovat 

joutuneet sen otteeseen, ja jotka eivät ole pahoja, kuten viattomat lapset. Heille Minä lupaan 

vikkelän kyydin Taivaaseen ja ikuiset riemut. ”  

” Mutta teille, jotka olette jäljellä, teille on paljon työtä tehtäväksi. Tulee olemaan herätystä ja 

Minun puoleeni palaamista, ja tällä tavalla Minä toivon valmistelevani Minun Morsiamiani niin, 

että me pian tulemme olemaan yhdessä. Minun Morsianten huomion kiinnittäminen on ollut 

vakavaa ponnistelua ja vähän hedelmää, paitsi maissa, jotka ovat kokeneet terrorismia, paikaltaan 

siirtymiä ja tragedioita. ”  

” Joskus se vaatii sen, sielun erottamiseksi maailmasta ja saamaan vakavasti harkitsemaan, että 

Minä olen todellinen, elossa ja kutsun heitä. ”  

” Sielut, jotka vastaavat Minulle ilman, että tätä täytyy käydä läpi, ovat kallisarvoisia ja heitä on 

vähän ja harvassa, ja Minun sydämeni kaipaa tuhlata rakkautta ja lohdutusta heille, jotka vielä 

tulevat kokemaan Minut. ”   

” Mutta he ovat alastomia ja sokeita tässä maailmassa ja heidän koko todellisuuttaan täytyy 

ravistella. On vähän aikaa jäljellä ja he vitkastelevat jäljessä. Siksi vakavampia keinoja tarvitaan 

heidän huomionsa saamiseksi. ”  

” Minä en kuitenkaan koskaan ole ilman sääliä tai armoa ja Minä vihaan kokea heidän 

kärsimystään ja tuntea mitä he tuntevat. Siispä, Minä yritän kaikkia mahdollisia keinoja 

kiinnittääkseni heidän huomionsa Minuun elämän ylä- ja alamäkien avulla. ” 



” Mutta, kun ihmiset ovat niin haltioissaan maailmasta, dramaattisempia ja karskimpia keinoja 

tarvitaan. ” 

” Minä pyydän teitä kaikkia seisomaan esirukoilijoitten muurissa… katsoen maailmaan ja antaen 

sydämenne heille, jotka kärsivät ja ovat tragedian uhreja. Minä pyydän teitä vastaamaan siihen 

silti pieneen ääneen sisällänne, joka kutsuu rukoukseen. ”  

” Minä pyydän teitä myös tietämään, että teidän rakkaanne ovat rakastavan ja oikeudenmukaisen 

Jumalan käsissä ja mitään ei tapahdu ilman Hänen suostumustaan. Luottakaa Hänen 

uskollisuuteensa ja antakaa Minulle suuri syy luottaa teille kaikkein kallisarvoisin asia Minun 

maailmassani… ihmissielu. ”  

” Luottakaa siihen, että Minä tiedän, mitä Minä olen tekemässä ja sallimassa ja että lopussa on 

ihmeellinen jälleen yhdistyminen teidän rakkaittenne kanssa. Luottakaa ja tarjotkaa surunne 

Minulle ja Minä tulen tuomaan suuren ilon määrätyllä hetkellä. ”  


