
577. Jeesus sanoo… Me emme ole vielä ohittaneet kriittistä pistettä 

ME EMME OLE VIELÄ OHITTANEET KRIITTISTÄ PISTETTÄ  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 19. & 21. Joulukuuta, 2017.  

Jeesus aloitti… ” Sinun ihmisesi ovat rukoilemassa ja siitä syystä he tulevat menestymään – ja Minä 

en tarkoita rahallisesti. Minä tarkoitan huolista vapaata elämää. Sellaisista huolista, jotka valtaavat 

ihmiset, kun epäoikeudenmukainen ihminen hallitsee.”  

” Olkoot epäoikeudenmukaiset raivattu tieltä. Antakaamme heidän nähdä oikeudenmukaisuuden 

näyn toteutettavan. Antakaamme heidän laittaa toivonsa Minuun uskon ja hyvien töiden ajaksi. 

Minä olen lähettänyt enkeleitä edeltä ja he ovat kääntämässä pahojen kassalippaat ja he tekevät 

tyhjiksi pahojen ihmisten juonet ja itse asiassa he laittavat alulle sitä, mikä on oikeamielistä ja 

hyvää maassa.”  

” Mutta lisää rukouksia tarvitaan; tämä ei ole aika perääntyä.” 

” Moniin pimeisiin ihmisiin ja pimeisiin paikkoihin Oikeudenmukaisuus ei ole vielä koskettanut ja 

Minä toivon, että KAIKKI heidät syrjäytettäisiin ja korvattaisiin miehillä ja naisilla, jotka ovat Minun 

oman sydämeni mukaisia. Minä haluan nähdä, että oikeutta jaetaan ja toteutetaan ehdotuksia 

pelastaa heikkoja ja avuttomia, vanhuksia ja loukkaantuneita, nuoria ja äitejä. Yhteiskunta, joka on 

täynnä oikeudenmukaisuutta ja missä korruptio ei ole normi, missä korruptiota ei suvaita tai 

selitellä olemattomiin.”  

” Tämä on Minun Sydämeni mukaista, Clare, ja tämän takia te rukoilette. Joka ilta Minä laitan 

sinun sydämeesi juuri sen asian, joka on Minun edessäni ja tarvitsee rukousta eniten. Rukouksia 

pahojen lääkefirmojen puolesta, rukouksia, että lopetettaisiin saastutus, alumiinin laittaminen 

ympäristöön ja ilmastokontrolli. Nämä olivat tätä iltaa varten. Kaikki nämä asiat ovat pahoja, 

pahoja asioita – kuitenkaan kaikkia ei voida ratkaista ennen kuin Minä tulen vakiinnuttamaan 

oikeudenmukaisuuden Maapallolle.”   

( Clare ) Herra, minä olen hieman hämmentynyt tästä rauhan ajasta, jonka Sinä haluat tuoda 

Maapallolle ja kuinka Koettelemusten Aika tulee alkamaan?  

( Jeesus ) ” Clare, pahoja ihmisiä tulee yhä olemaan olemassa, mutta tulee viemään aika kauan 

aikaa järjestää uudelleen heidän paha tietoverkkonsa. Kaikkein tärkeintä ovat rukoilevat ihmiset, 

jotka tukevat hallintoanne ja maailman hallintoja rukouksilla.”  

” Kun vauraudesta tulee niin ajatukset muualle kääntävää, että rukous jää takapenkille, silloin 

teidän tulisi alkaa valvomaan ja tekemään huomioita. Runsauden häiriötekijä tulee jälleen 

kukistamaan tämän kansakunnan, koska ihmisluonnon mukaista on laiskistua vauraudessa.” 

” Tämä on jotakin, jota teidän presidenttinne täytyy oppia. Käännekohta on aina kulttuurin 

huipulla; huppukohta tulee, sitten putoaminen alapäin.”  

” Clare, Minun sydämeni on muslimeiden puolella. Kaikki, mitä nämä pahat hallitsijat ovat tehneet 

asettaessaan kulttuurin kulttuuria vastaan, uskon uskoa vastaan, se on vain tullut takaisin heidän 

kasvoilleen, koska nyt he ovat valmiita harkitsemaan kristillisyyttä. He ovat pelanneet shakkia ja 

hävinneet ja nyt Minä tulen kutsumaan kaikkia ihmisiä Itselleni ja miljoonat sielut, jotka olisi 

menetetty – kun Saatana pelaa voittaakseen – tullaan tuomaan kotiin Minun rakastaville 

käsivarsilleni.” 



” Voi, kuinka ihmeellisiä ovat ne päivät, kun menetetyt vastaanottavat Minut sydämiinsä ja koko 

Taivas juhlii!”  

” Siispä, näettekö, te ette rukoile vain kansakuntanne rauhan puolesta, vaan ympäri maailman – 

että jokainen maa heräisi ja antaisi kenkää epäoikeudenmukaisille hallitseville voimille ja hoitaisi 

köyhiä ja haavoittuvia joukossaan.”  

” Ja erityisesti muslimi väestölle annetaan uutta toivoa. Englanti on tragedia ja sen ainut toivo on 

herätys, uskon elpyminen. Tähän Minä on asettanut sydämeni, kuitenkin on paljon epäjärjestystä 

ja vastustusta. Kuten Minä olen näyttänyt sinulle aikaisemmin, että moskeijat ovat pahan 

pesäkkeitä.” 

” Kyllä, paljon haittaa on tehty tarkoituksellisesti tämän kansakunnan ihmisille. Petos petoksen 

jälkeen, että tuhottaisiin kulttuuri ja asetettaisiin rotu toista rotua vastaan, sallien muslimi uskon 

lisääntyä nopeasti sekä ihmisten määrässä että vaikutusvallassa, siihen pisteeseen asti, että 

epäoikeudenmukaiset lait ottavat vallan kasakunnasta.”  

” Se on uskomaton irvikuva, mutta monet ihmiset ovat kääntyneet pois Minusta ja tuoneet tämän 

itselleen. Kun he palaavat järkiinsä ja takaisin Minun luokseni, muutos tulee olemaan mahdollinen. 

Mutta siihen asti, paha tulee lisääntymään nopeasti ja leviämään.”  

” Minun sydämeni mukaista on, että kaikki ihmiset huomaisivat tarpeensa Minuun ja hylkäisivät 

väkivallan tiet, että Minä voisin tuoda heidät Minun Rakkauden ja Oikeudenmukaisuuden 

Valtakuntaani. Ilman rakkautta oikeudenmukaisuus on vain illuusio. Nämä ovat pahan päiviä, 

kuitenkin toivoa täynnä.” 

” Jatkakaa, Minun rakkaat Sydänasukkaani. Jatkakaa rukoilemista. Ja jos te ette tunne taakkaa 

ehtoollisvalmisteluiden aikana, pyytäkää sellaista ja Minä tulen antamaan sen.”  

***  

Viesti Joulukuun 21.pv. 2017 

Jeesus aloitti… ” Me emme ole vielä ohittaneet kriittistä pistettä, Clare. Minä tarvitsen yhä kaikkea, 

mitä sinä ja sinun ihmisesi voitte tarjota Minulle. Tilanne on niin hyvin kriittinen ja Minä lasken 

Minun valittujeni rakkauden ja lojaalisuuden varaan, että te tuette tätä ja tuotte sen erinomaiseen 

lopputulokseen.”  

” Kun Minä olin valmis ottamaan teidät Taivaaseennostossa viime vuonna, niin monet kaipasivat 

Minua ympäri maailman; hämmentyneinä, rikkinäisinä, yksin, sotien tuhoamina, uskonsa 

ristiriitojen tuhoamina. Olisi ollut hyvä aika päätellä se.”  

” Mutta Minä näin, että amerikkalaiset olivat alkamassa heräämään torkkumasta. Yllättävää kyllä, 

monet olivat alkamassa kuuntelemaan sitä, mitä he aiemmin pitivät ”epätavallisena salaliitto” 

kuvitelmana.” 

” Oli vain niin paljon todistusaineistoa tullut esille tuomita syylliset heidän mielissään. Sinä et ole 

ainoa, joka näki omahyväisen virneen Bush Nuoremman kasvoilla. Monet katsoivat sitä ja 

ihmettelivät, ”Miksi tämä mies ei ole surun murtama, miksi hän hymyilee… tai vähintäänkin yrittää 

tukahduttaa hymyä?” Se kosketti monia epäilyllä. Oliko hänellä ennakkotietoa tästä tapauksesta? 

Saiko hän jotakin kieroutunutta iloa sen onnistumisesta? Totuus tulee valoon, mutta Minä 

tarvitsen teidän rukouksianne, että varmistetaan langettavat tuomiot.” 



” Tämä on erittäin tärkeä asia amerikkalaisille. Koko asia tehtiin sosioekonomisista syistä, että olisi 

tapettu monia teidän maanne hienoimmista sotilashenkilöistä väärennetyssä sodassa ja että olisi 

laitettu polvilleen muut. Ja ajettu jotkut itsemurhaan, toivottomaan epätoivoon. Ja mitä luulette 

heidän ajatelleen, kun he näkivät amerikkalaisia aseita vihollistensa käsissä? Kyllä, se särki heidän 

sydämensä. He olivat täynnä ristiriitaisuuksia, eivätkä ymmärtäneet mitä näkivät. Laittoiko 

Washington heidät sinne tarkoituksellisesti tappaakseen heidät?? Miksi? Miksi asiassa oli niin 

paljon ristiriitaisuuksia?”  

” Menemättä suuriin syvyyksiin, on vielä monia vapaina, jotka pitää tuoda oikeuteen ja Minä 

pyydän rukouksia, että heidät vangittaisiin ja tulevat operaatiot, kuten raiteiltaan suistettu juna, 

tultaisiin välttämään.” 

” Se on hyvin vakavaa, Minun ihmiseni, hyvin vakavaa. Ja rukous tulee heilauttamaan heilurin niin, 

että menestys ja oikeudenmukaisuus tulevat tapahtumaan. Pyytäkää Minulta taakkaa ja Minä 

tulen antamaan sen teille.”  

” Minä tiedän, että joillakin teistä on suuria menetyksiä perheissänne – kovaa sortoa, sairautta ja 

uhkaavia vaikeuksia versoo kaikkialla ympärillänne.” 

” Nämä eivät ole vain Satanistien hedelmiä, he jälleen juhlivat pahoja tekojaan, mutta ne on myös 

sallittu, koska Minä tarvitsen uhrauksia hillitäkseni tätä kuolettavaa syöpää, ainakin toistaiseksi, 

hallinnossanne.”  

” Näetkö Clare, pahuuden kattavuuden Maapallolla? Eikö olekin Armon ihme, että Maapallo ei ole 

tuhoutunut Minun Isäni vihassa? Siksi, että on vielä viattomia ja menetettyjä, jotka huutavat apua 

ja suuri puhdistus on käynnissä Muslimiyhteisössä – mikä tulee lopulta johtamaan 

massaherätyksiin, joista jotkut ovat jo alkaneet.”  

” Sillä välin maailma on muutoksen ja epävakauden tilassa. Tämä on pidätysten lisäksi, joita 

tapahtuu ympäri maailman, pahuuden puhdistamiseksi ja lapsikaupan reittien tukkimiseksi.”  

” Teidän rukouksillanne on saavutettu paljon.”  

” Kuten sinä muistat, Minä sanoin sinulle, että tarkastele 20. päivänä muutoksia, joita on 

tapahtunut, koska te olette rukoilleet ja paastonneet. Nyt Minä kerron teille jälleen kerran, 

palatkaa polvillenne. Minä tarvitsen sitä, että te palaatte polvillenne, ettei tästä vuodenajasta tule 

toistaiseksi suurinta tragediaa.” 

( Clare ) Entä tuleva pankkitoiminnan muutos. Täytyykö meidän laittaa ruokaa varastoon? 

( Jeesus ) ” Pitäkää huomionne rukouksessa ja näiden rikollisten tuomisessa oikeuteen ja Minä 

tulen suojaamaan teitä kaikkia. Te olette kuninkaallinen papisto, valittu sukupolvi – ja Minä luotan 

teidän rukoustenne varaan. Jopa teidän kuuntelevien korvienne joukossa on heitä, jotka yrittävät 

estää teitä rukoilemasta ja rakentavat kaikenlaisia tapahtumia ja esteitä teille, ettei teillä olisi sitä 

aikaa mitä tarvitsette. Olkaa varautuneita tekemään päätös, että te ette tule tekemään 

kompromissia ja olkaa varmoja sitoutua rukoilemaan näitä asioita vastaan intohimolla.”  

” Te olette tehneet hyvin, Minun ihmiseni. Pyydän, jatkakaa paastoamista, tarjotkaa uhrauksia ja 

rukoilkaa intohimoisesti loppua tälle pahojen sielujen tietoverkolle. Minä olen todella teidän 

kanssanne tässä. Rukouksen kautta, Me tulemme saamaan voiton.” 


