
611. Jeesus sanoo…  

Tämä Hetki on superkriittinen, seisokaa Minun kanssani Kuilussa 

TÄMÄ HETKI ON SUPERKRIITTINEN & SEISOKAA MINUN KANSSANI KUILUSSA  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 6. Huhtikuuta, 2018.   

Jeesus aloitti… ” Sinä tiedät, että Minä olen sinun kanssasi. Sinä tiedät, että sinä et voi koskaan 

ammentaa Minua loppuun. Sinä tiedät, että Minä rakastan sinua ja Ezekieliä. Onko tämä liian 

paljon pyydetty sinulta, Clare? Minä tiedän, että joskus vaikuttaa siltä, mutta sinä teet osasi. Ja se 

on niin tärkeää Minulle. Ja sitä paitsi, enkö Minä ole antanut sinulle sen voiman, jota sinä tarvitset 

päivästä päivään?” 

” Älä huolehdi musiikista. Minä lupaan sinulle, että sinun aikasi tulee. Sinä olet hoitanut Minulle 

Minun heikkojani. Minun Ruumistani. (Ja tässä Hän tarkoittaa aviomiestä Ezekieliä) Makaa teidän 

sängyssänne. Murtuneena. Haavoittuneena. Heikkona ja riisuttuna. Sinä olet ollut uskollinen siinä, 

mikä on ollut kaikkein tärkeintä. Minä tulen olemaan uskollisesti varustamaan sinut ja koko sinun 

henkilökuntasi. Sinulla ei ole mitään pelättävää tai huolestuttavaa. Kaikki on huolehdittu sinulle.”  

” Ja Minä puhun teidän sydämillenne, Rakkaat. Teillä kaikilla on osanne tässä hoidettavana. Teidän 

rukouksenne nousevat ylös hänen ja Ezekielin ja Carolin ja Minun rukousteni kanssa. Ja koko 

rukoustiimin. Teidän rukouksenne yhteenlaskettuna ovat tärkeä osa sitä mitä Minä olen 

tekemässä. Ja vaikka te ette näe tai ymmärrä sitä juuri nyt, se mitä te kärsitte Minun puolestani, 

on suuresti paljon tärkeämpää kuin mikään, mitä te voisitte tehdä palvelutoimen kautta, mitä 

Minä olen antanut teille tai valinnut teidän tekevän. Musiikki. Maalaaminen. Kirjoittaminen. Kaikki 

ilmaisumuodot eivät vedä vertoja esirukoilemiselle, kärsimyksen tukemana. Tämä on valtava 

henkilökohtainen menetys! Ja te annatte sen suurella rakkaudella.”  

” Tietäkää myös, että Todistajien Pilvi ON teidän kanssanne, kannustaen teitä. Seuraten teidän 

ponnisteluitanne. Itkien apua teidän puolestanne. Ja Me (Pyhä Kolminaisuus) kuulemme heidän 

rukouksensa.” 

” Vaikka he eivät voi kärsiä Taivaassa niin kuin he olisivat voineet Maapallolla, heidän sydämensä 

myös ovat revittyjä, nähden joka päivä avautuvat draamat. Eikä yhtään kyyneltä tai itkua jää 

Minun Isältäni ja Minulta näkemättä. Ja kuten Minä olen aikaisemmin opettanut: yksi aito huokaus 

teidän sydämestänne ja rukouksen suitsuke menee ylös Valtaistuimelle, missä Minun Isäni vastaa 

lähettämällä Armoa.”  

” Pyhä Henki läpäisee kaiken Luodun. Jokainen sielu, joka itkee apua, tulee Minun Isäni eteen 

Taivaassa, jopa kuten Minä myös, itken apua! Te ette ole yksin kärsimyksissänne ja taisteluissanne. 

Kun yksi Ruumiin osa kärsii, kaikki kärsivät.”  

” Minä olen koonnut Ruumiin yhteen, antaen suurempaa kunniaa niille osille, joita sitä puuttui. 

Siispä, Ruumiissa ei pitäisi olla erillisyyttä, vaan sen osilla tulisi olla samanlainen huoli toinen 

toisistaan. Jos yksi osa kärsii, jokainen osa kärsii sen mukana. Jos yhtä osaa kunnioitetaan, jokainen 

osa riemuitsee sen mukana.”  

” Ja jälleen, ” Ja kun Karitsa avasi viidennen sinetin, näin minä alttarin alla ne sielut, jotka olivat 

surmatut Jumalan sanan tähden ja sen todistuksen tähden, joka he olivat tukeneet. Ja he huusivat 

suurella äänellä sanoen: ”Kuinka kauaksi sinä, pyhä ja totinen Valtias, siirrät tuomiosi ja jätät 

kostamatta meidän veremme niille, jotka maan päällä asuvat?” Se on Ilmestyskirjan 6:10.  

” Se oli henkilökohtainen rukous, jolla he apuun huusivat Minua kostamaan heidän verensä.”  



( Clare ) Ja siinä vaiheessa, minulla oli kysymys. Minä sanoin, ”Mutta Herra. Eivätkö he, jotka ovat 

luopuneet maallisesta majastaan, enää ole Ruumiin jäseniä?” 

Sitten Hän siteerasi 1.Korinttolaiskirjeen 12:27… ”Mutta te olette Kristuksen Ruumis ja kukin 

osaltanne Hänen jäseniänsä.” – ”Siispä, missä se on kirjoitettu, Clare? Että sinä lakkaat olemasta 

osa Kristuksen Ruumista, kun sinä olet Taivaassa?”  

( Clare ) Minä en tiedä, Herra. Se vain on hyväksytty traditio…  

” Virheellisesti. Se on virhe. Eivätkö Minun apostolini ole kiireisinä Minun töissäni Taivaassa? 

Eivätkö he yhä toimi apostoleina? Eikö ole kirjoitettu siinä samassa paikassa ”Mutta te olette 

Kristuksen Ruumis ja kukin osaltanne Hänen jäseniänsä. Niinpä Jumala asetti seurakuntaan ensiksi 

muutamia apostoleiksi, toisia profeetoiksi, kolmansia opettajiksi, sitten Hän antoi voimallisia 

tekoja, sitten armolahjoja parantaa tauteja, avustaa, hallita ja puhua eri kielillä.” 

” Minä kerron sinulle Totuuden, Clare. Ja kaikille teille, jotka tulette hyväksymään sen. Kuinka 

Pietari, Jaakob, Johannes ja Paavali voivat yhä olla apostoleja ja EIVÄT olisi tietoisia mitä 

Maapallolla tapahtuu Kirkossa? Luuletko, että he kärsivät, kun he näkevät mitä on tapahtumassa 

Maapallolla? Luuletko, että he itkevät apua? Tietenkin he tekevät niin. Kerran apostoli – aina 

apostoli. Hyvässä ja pahassa. Jokainen Taivaassa palvelee Maapallolla olevien tarpeita, tavalla tai 

toisella, kunnes Minun Valtakuntani on viimeinkin vakiinnutettu Maapallolle.”  

” Siispä, kunnes se tapahtuu, kaikki valittavat sisäisesti Minun kanssani, mitä Minä kärsin 

katsoessani korruptiota ja syntiä Maapallolla. Enkelit nauhoittavat valituksen kuten rukouksen. 

Kuten on kirjoitettu: ”Samalla tavalla Henki auttaa meitä heikkouksissamme. Me emme tiedä, 

kuinka meidän tulisi rukoilla, mutta Henki Itse esirukoilee meidän puolestamme valituksilla, jotka 

ovat liian syviä sanoiksi.”  

” Perimmäinen asia, Clare. Kun sinä valitat jonkun toisen ahdingon vuoksi, sinä olet juuri kutsunut 

Isän avustamaan heitä. Lyhyesti, sinä olet rukoillut heidän puolestaan. Siispä, kaikki, jotka 

valittavat Taivaassa, ovat lähettäneet ilmoille rukouksia. Jos ei, täsmällisesti sanallisesti, niin 

valituksen muodossa. Ja Isä kuulee ne.”  

” Minä olen kertonut sinulle aikaisemmin, sinua tullaan tuomitsemaan ja vihaamaan tästä 

opetuksesta. Mutta mitä se merkitsee sinulle? Sinä vihataan jo muutenkin. Kunhan Minä olen 

onnellinen sinun kanssasi, Clare, älä kiinnitä mitään huomiota arvostelijoihin. Jos ymmärrät nämä 

asiat ja laitat ne käytäntöön, siunattu tulet sinä olemaan.”  

( Clare ) No niin, Herra – kuinka me panemme ne käytäntöön?  

( Jeesus ) ” Toistaiseksi, sinulle on tarpeeksi, kun tiedät ja olet tietoinen siitä. Vihollisella on monia 

väärennöksiä ja ennen kuin Minä lopettelen tämän opetuksen sinulle jaettavaksi, Minä tulen 

puhumaan näistä asioista – että sinua ei johdatettaisi harhaan demonien opeilla tai niin 

kutsuttujen uudistajien, joilta puuttuu ymmärtämystä.”  

” Minun kallisarvoinen Tyttäreni, kaikki kristityt Taivaassa tai Maapallolla itkevät Isää apuun tällä 

hetkellä. Että se, mikä on hyvää, tulisi saamaan riemuvoiton salakavalista menneisyyden pahoista. 

Ja kun Minä sanon ”kaikki” Maapallolla ja kaikki Taivaassa – Minä tarkoitan KAIKKI.”  

 

 



” Mutta teille nyt, Minun Ihmiseni, merkitkää sydämenne rukoilemiseen, sillä tämä hetki on 

superkriittinen. Ja Minä tarvitsen teitä kaikkia. Ja Minä tarvitsen kaiken, mitä te voitte antaa 

Minulle päästääkseni tämän pahan. Nämä ovat ne rauta- ja savijalat ja varpaat, mistä Minun 

profeettani Daniel puhui. Ne ovat olemassa nyt tässä ajassa, mutta niitä hillitään, kunnes Minun 

Isäni määrittelee. Ja sitten ne tulevat sortamaan ja hallitsemaan Maapallolla.”  

” Teidän tulee seisoa kuilussa, NYT, estämässä tätä, kunnes tulee määrätty Hetki – että se ei tule 

ennen aikojaan. Todella, aika on jo mennyt. Mutta Armo, jota on apuun huudettu, tapettujen 

Verestä ja kärsimyksestä tällä Maapallolla, Minun Isäni on kuullut nämä rukoukset ja pidentänyt 

aikaa. Ja on nimittänyt teidät, ja kaikki, jotka välittävät, seisomaan kuilussa, kunnes tulee se 

kohtalokas Hetki.” 

” Sillä aikaa, tuhannet, jotka olivat menossa Helvettiin, ovat ja tulevat käännytetyiksi ja lisätään 

Valtakuntaan. Älä anna periksi, Minun Tyttäreni. Sinnittele. Älä anna ajan kulua ilman, että 

vuodattaisit kaikki kyyneleesi Meidän puolestamme.”  

”Työskennelkää, Minun Ihmiseni. Työskennelkää. Tämä hetki on kriittinen.” 


