
695. Jeesus sanoo…  

Monet teistä ovat yhä huolestuneita Taivaaseennostosta & Varoitus 

MONET TEISTÄ OVAT HUOLESTUNEITA TAIVAASEENNOSTOSTA & VAROITUS 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 4. & 8. Huhtikuuta, 2019. 

Jeesus aloitti… ” Niin monet teistä ovat yhä huolestuneita ja juuttuneet Taivaaseennostoon ja sen 

ajoitukseen, mutta kuten Minä olen ohjeistanut teitä monta kertaa, tehkää joka päivä parhaanne 

elääksenne Minua varten. Katukaa syntejänne, niitä tekemättömiä asioita kuin tehtyjäkin. ”  

( Clare ) Toisin sanoen, asioita, joita teidän ei olisi pitänyt tehdä, mutta teitte. Ja asioita, joita ette 

tehneet, joita teidän olisi pitänyt tehdä. 

( Jeesus ) ” Olkaa rauhallisia lähellänne olevien suhteen ja erityisesti perheittenne suhteen. Se, 

mitä Minä haluan nähdä enemmän kuin mitään muuta, kun tulen teitä varten, on epäitsekäs 

eläminen. Minä haluan nähdä teidät kiireisinä Teidän Taivaallisen Isänne töissä, tehden suurella 

rakkaudella. ”  

” Toisille se merkitsee työskentelyä perheenne puolesta ja heidän varustamistaan ja kasvattaen 

heitä Pyhyyteen. Toisille, se tarkoittaa vapaaehtoistyötä ja olemista toisia ihmisiä varten, kun he 

tulevat luoksenne tarpeensa kanssa. Tietenkin käyttäkää aina erottelukykyä tarpeeseen ja 

varmistukaa aina, että on Minun tahtoni, että te autatte heitä. Ympärillänne on monia, jotka 

kärsivät kovasti yksinäisyydestä, sairaudesta ja hylkäämisestä. ” 

” Päivienne lopussa on monia opittavia oppiläksyjä. Ja jotkut niistä koskevat uskollisuuttanne 

auttaa muita ja vierailla vanhuksien ja kodittomien luona, kun olitte voimakkaita ja terveitä. Te 

niitätte, mitä te olette kylväneet. Ja jos te huomaatte heidät epämiellyttäviksi, aikanne lahja heille 

on jopa suurempi. Sillä heistä joidenkin vierellä Minä kuljen hyvin lähellä, ja he ovat tietoisia 

Minusta, koska Minä olen heidän ainoa omaisuutensa. Ei väliä, mitä heidän epäonnistumisensa 

elämässä ovat, köyhät teillä tulevat aina olemaan keskuudessanne ja armo palvella heitä tulee 

myös olemaan kanssanne. ” 

” Kun tulee vedetyksi mukaan poliittisten aiheiden mylläkkään, se saa muuttumaan 

tunteettomaksi heitä kohtaan, jotka kärsivät ympärillä. Itse asiassa, jos tulee vedetyksi mihin 

tahansa, sillä voi olla sama vaikutus. Clare tietää tämän hyvin. Hänellä on taipumusta olla hyvin 

intensiivisesti keskittynyt tai ei ollenkaan keskittynyt. Ja hän huomaa joutuvansa odottamaan 

viettääkseen aikaa ihmisten kanssa. ”  

( Clare ) Herra, tuo on niin totta. Minä tunnen niin pahoin, kun en voi huolehtia toisista 

välittömästi. Mutta Sinä olet opettanut minua, että AINA tulee olemaan niitä tarpeita ja jos minä 

en suojele musiikkiin ja viesteihin minulle annettua aikaa, se tulee murenemaan pois. Ja minun 

päiväni päättyy epäonnistumisen tunteeseen.  

( Jeesus ) ” Minun Rakkaani, on aikoja palvella ja aikoja vetäytyä palvelusta. Vihollinen tuntee 

hyvin, kuinka lähettää Syyllisyyden ja Epäonnistumisen tunteita, jotka sattuvat ja vahingoittavat 

motivaatiotasi. ”  

( Clare ) Joo- ja suistavat minut kurssiltani, myös. 

( Jeesus ) ” No niin, sinä yksinkertaisesti et voi tehdä kaikkea.”  

 



Ja tässä on Varoitus Sisar Clarelta, Huhtikuun 8.päivältä, 2019:  

Sydänasukkaat, meidän Rukous tiimimme on saanut varoituksen, että Jumalan Tuomio on tulossa 

iskemään tiettyihin kaupunkeihin, me uskomme, että sekä täällä Amerikassa, että ympäri 

maailman. Me näemme jatkuvasti tulen liittyneenä tähän. Jotkut paikat samassa kaupungissa 

tulevat kokemaan iskuja, toiset paikat tulevat olemaan turvassa. Tämä tulee olemaan suuri herätys 

ennen sotaa, joka tulee saamaan Taivaaseennoston tapahtumaan. 

Herra ei ole antanut minulle mitään lisäinformaatiota ja minä luulen, että se on meidän omaksi 

parhaaksemme, Hän on pitänyt itsellään sen vakavuuden. 

Minä vakavasti ihmettelen, että voisiko se olla asteroidivyöhykkeen häiriö, joka liittyy Nibirun 

liikkeisiin, tai planeetta X:n. Te olette saattaneet myös huomata, että maanjäristykset ovat 

dramaattisesti ja tasaisesti lisääntyneet muutamana viime viikkona. Se myös osoittaa, että Nibiru 

on liikkumassa lähemmäs Maapalloa.  

Minä haluan ohjeistaa teitä, mistä te voitte löytää meidät, jos Vimeo ei enää ole käytettävissä. 

Vimeo on New York Cityssä ja tämä on yksi niistä alueista, joita Herra osoittaa. Pyydän, rukoilkaa 

New Yorkin ja Maailman puolesta, me saatamme kokea uskomattoman herätyksen näiden 

tapahtumien jälkeen. Pyydän, rukoilkaa Suojelusta (Pyhää Armorukousta, Rosary-rukousta, Psalmi 

91:stä).  

( Jackie ) Linkin Claren PDF-tiedostoihin ja kaikkiin erilaisiin englanninkielisiin yhteystietoihin 

löydätte videon alta. Te löydätte myös PDF-tiedostoja ja E-KIRJOJA englanniksi, saksaksi, ranskaksi, 

espanjaksi, italiaksi, venäjäksi, turkiksi, suomeksi, kiinaksi, puolaksi, romaniaksi jne. 

nettisivultamme jesus-comes.com 

Kiitos teille kaikille teidän rukouksistanne ja tuesta. 


