
590. Jeesus sanoo… Rukoilkaa näiden Sielujen puolesta &  

Ympärileikatkaa Sydämenne  

YMPÄRILEIKATKAA SYDÄMENNE & RUKOILKAA NÄIDEN SIELUJEN PUOLESTA  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 22. & 29. Tammikuuta, 2018. 

( Clare ) Herra, enemmän kuin koskaan, me tarvitsemme katumisen ja periksiantamattomuuden 

armoa. Pyydän, tule meidän avuksemme… Amen. 

Me työskentelemme saadaksemme avustussivun lapsikaupan uhreille. Siellä tulee olemaan useita 

linkkejä muille nettisivuille, jotka ovat yhteisön ihmisten hyvin suosittelemia. (Me julkaisemme 

Linkin mainitulle sivulle videon alla YouTubessa).  

Jeesus aloitti… ” Minun rakkaat, te ette voi kuvitella millaisessa ahdingossa nämä lapset ovat. 

Heidän mielensä ovat niin vääntyneet ja kieroutuneet pelosta, he eivät voi järkeillä niin paljon, 

että pakenisivat tilannettaan. Heidän päittensä yläpuolella pidetään tapetuksi tulemisen uhkaa. 

Joissakin tapauksissa, jopa heidän perheitään uhataan, jos he eivät suostu. Se on paha, ilkeä 

järjestelmä, jonka Saatana on antanut näille miehille kontrolloimaan haavoittuvia sieluja, tehden 

heistä uhreja kaikkein valitettavimmalle hyväksikäytölle, mitä ihmiskunta on koskaan tuntenut.” 

” Teidän rukouksillanne on merkitystä. Teidän tuellanne on merkitystä. Ja Minä haluan teidän 

tietävän, että kun te haukotte henkeä kauhusta sen vuoksi, mitä on tehty, Minun Isäni Taivaassa 

kuulee sen rukouksena. Ei mitään, mitä te tunnette, näette tai minkä puolesta rukoilette, mitään ei 

pienennetä; kaikki se tuo hedelmää jollain tasolla. Älkää uupuko loppuun hyvää tehdessänne. 

Tarkistakaa töitä näillä sivuilla ja harkitkaa heidän puolestaan rukoilemista, vähintäänkin.”  

( Clare ) Voi, Herra, auta minua tässä – minä unohdin rukoilla jokaisen yksilön puolesta.  

( Jeesus ) ” Minun Rakkaani, sinun täytyy tehdä paremmin. Kirjoita heidän nimensä ylös ja rukoile 

heidän puolestaan, Clare. Minä tiedän, kuinka paljon sinulla on tehtävää, joten tee vain parhaasi.”  

” Lisäyksenä rukouksiinne, monet asiat, mitä te kärsitte päivän mittaan, ne toimivat 

paastouhrauksina. Ajoittain, niitä käytetään teidän kansakuntanne puolesta; ja toisina aikoina 

näiden lapsiparkojen puolesta. Ei mikään, mitä te tunnette tai koette, mene hukkaan; Minä käytän 

sen kaiken. Yhdistäkää kärsimyksenne Minun Kärsimyksiini Ristillä ja sallikaa Minun Henkeni valita, 

mihin ne menevät.”  

” Monet ovat esittäneet halun hengellisesti adoptoida näitä lapsia. Yksikertaisesti pyytäkää Minua 

ja Minä tulen tuomaan heidät teidän luoksenne hengessä. Jotkut teistä näkevät tämän; toiset 

eivät. Se ei ole tärkeää. Se, mikä on tärkeää, että teidän sydämenne on heidän puolellaan, te 

rukoilette ja he saavat lohdutusta ja lievitystä. Mitä enemmän te rukoilette, sitä suurempi on 

pakomahdollisuus heitä kynsissään pitävien otteesta. Heidän, jotka ovat kärventäneet heidän 

omantuntonsa muutaman dollarin tähden. Yksikään rukous ei jää vastaamatta. Jokainen rukous 

yhdistetään armoihin – ja jotkut jopa paljon yli sen, mitä te olette investoineet rukoukseen.” 

” Jotkut teistä eivät saa lievitystä yksinomaan sitomisrukouksesta. Tämä sen takia, koska Minä 

sallin tämän olosuhteen, koska Minä tarvitsen teidän uhrauksianne kansakunnan ja lasten hyväksi. 

Mutta rukouksen lisäksi, pyytäkää Minun Pyhää Henkeäni johdattamaan teitä; rukoilkaa kielillä ja 

kuunnelkaa ohjeita, jotka kertovat teille, kuinka rukoilla.”  

” Mutta aina kielillä rukoileminen saavuttaa paljon, mitä te ette näe tai ymmärrä.”  



” Jotkut teistä tulevat saamaan erityisiä ohjeita siitä, mitä rukoilla. Olkaa uskollisia käyttämään sitä 

mikä on annettu ja kirjoittakaa se ylös tulevaa mainintaa varten, laajentaaksenne rukouksianne.”  

Mutta muistakaa, Minun rakkaat, mitä tottelevaisempia ja sitoutuneempia te olette Minulle, sen 

suurempi on teidän rukoustenne vaikutus.” 

  

Viesti 29. Tammikuuta, 2018  

Jeesus aloitti… ” Minun Kaunis, Kaunis Morsiameni, teidän ihanuutenne on vanginnut Minun 

sydämeni. Todella, te olette ihme ja kaunis kaikissa teidän kärsimyksissänne, tukien ristejänne 

suurella päättäväisyydellä ja jotkut teistä jopa teette tämän suurella ilolla.” 

 ” Tätä Minä tarkoitin, kun Minä sanoin, ”Kieltäkää itsenne, nostakaa ristinne ja seuratkaa Minua.” 

Risti ei ole koskaan helppo ja kun te kannatte yhtä ja rakennatte hengellisen rakkauden lihasta, 

joka sallii teidän jatkaa matkaa ja sinnitellä suurempiin ja suurempiin syvyyksiin Minun kanssani – 

teistä tulee toivon majakoita maailmalle.”  

” Se on teidän kärsimysten rakkaus-valo, joka loistaa vangittujen raukkojen päälle ja tuo toivoa 

heidän sydämiinsä ja mieliinsä. Minä tiedän, että tämä ei ole koskaan helppoa, mutta se tosiseikka, 

että te jatkatte päälle painamista, todistaa teidän suurta rakkauttanne Minuun ja Minä olen 

pihkassa teihin, Minun Morsiameni. Mistään ei löydy sellaista epäitsekästä rakkautta, kuin te 

olette esittäneet rukouksessa, paastoamisessa ja sietäessänne piikkejänne; missään muualla ei 

tällainen rakkaus loista, avatakseen pelastuksen ovia ja muuttaakseen kaikkein viheliäimmät 

ihmiset.”  

” Tämä rakkaus on peräisin Minun Isäni Sydämestä. Ja vaikka Minä olen saattanut loppuun Ristillä 

uhrauksen kaikkien sielujen puolesta, Minä silti vaadin näitä uhrauksia, tuodakseni heille Minun 

Rakkauteni lahjan, että he kääntyisivät synnillisistä elämistään omaksuakseen Minut. Voi, kuinka 

Minä odotan heidän olevan loppuun uupuneita, etsiäkseen parempaa elämää, etsiäkseen Minua.”  

” Minä pyydän teitä, älkää liittykö maailman tuomioon näille sieluille, jotka on sidottu pimeyteen; 

pikemminkin muistakaa heitä pieninä, kun he tulivat pimeään maailmaan ja heidät vallattiin. Älkää 

yhtykö tuomitsemaan heitä, jotka ovat tehneet syntiä hallinnossanne; pikemminkin pidelkää heitä 

hellästi käsivarsillanne ja pyytäkää katumuksen ja pelastuksen armoa. Suuri on todella riemu 

Taivaassa vain yhdestä sielusta, joka on katunut. Ja Minä hymyilen heille, joilla on Minun sydämeni 

heitä varten.” 

” Tehkää tämä Minun puolestani – rakastakaa heitä niin kuin Minä rakastin raakoja roomalaisia, 

jotka ristiinnaulitsivat Minut. Rakastakaa heitä, kuten Minä olen rakastanut teitä ja rukoilkaa 

heidän kääntymyksensä puolesta.” 

 ” Teille koittaa kevätaika, Minun Morsiameni. Se todella on tulossa. Mutta nyt Minä pyydän teiltä: 

etsikää Minua ja etsikää tietääksenne teidän kaikkein piilotetuimmat syntinne. Puhdistakaa 

itsenne aivan sielujenne pohjia myöten, sillä Minä kaipaan välittää teille aarteita, joita Minä olen 

varastoinut. Mutta Minä en voi täyttää teitä, ennen kuin te tyhjennätte ylpeyden, itsekkyyden, 

pahan puhumisen ja valittamisen. Minä tiedän, että te kamppailette suuresti näiden asioiden 

kanssa, mutta se ei enää ole vapaavalintaista. Nauttiaksenne Kevätajan täyteydestä elämissänne, 

teidän täytyy manata nämä synnit ja demonit iäksi keskuudestanne.”  

” Joka voittaa, sen Minä teen pylvääksi Jumalani temppeliin.” Ilmestyskirja 3:12.  



” Minä tulen varjostamaan teidät Minun hyvyydelläni ja Minun siipieni suojan alla kansakunnat 

tulevat löytämään turvapaikan.”  

” Olenko Minä kamppailun arvoinen? Monet teistä ovat todistaneet, että Minä olen. Mutta silti 

Minä odotan niitä, jotka leikittelevät synnillä, eivätkä vakavasti ota sitä pois elämistään. Minä en 

halua jättää teitä jälkeen, Jumalan liikkeessä, mikä on tulossa. Minä haluan käyttää teitä. Minulla 

on ihmeitä varattuna teitä varten, Minä kaipaan seppelöidä teidät hienoimmilla armoilla.”  

” Te olette kulkeneet puoleen väliin tai kolme neljännestä matkasta, jo tarpeeksi pitkään. Nyt on 

aika mennä KOKO matka ja laittaa ne asiat, joita Minä inhoan, pois elämistänne. Laittakaa ne asiat, 

jotka ovat tuhlanneet aikaanne elämistänne ikuisiksi ajoiksi ja omaksukaa kaikki se, mitä Minulla 

on teitä varten. Tyhjentäkää itsenne maailman kiintymyksistä. Ympärileikatkaa sydämenne ja Minä 

tulen pesemään ne puhtaiksi vastaanottamaan Minulta niitä ihmeitä, joita Minä olen varastoinut 

teitä varten. Jos te teette työn, Minä tulen tekemään työtä teidän kanssanne. Teidän täytyy vain 

päättää, että nämä asiat eivät enää merkitse teille ja Minä tulen nostamaan teidät ylös 

Taivaallisiin.” 


