
755. Jeesus sanoo… Koronavirus on paljon vakavampi kuin mitä on raportoitu 

KORONA VIRUS ON PALJON VAKAVAMPI KUIN MITÄ ON RAPORTOITU   

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 19. Helmikuuta, 2020.  

( Clare ) Laskeutukoot Kaikkivaltiaan Jumalan usko ja siunaukset päällenne ja jääkööt ne luoksenne 

ikuisesti. Olkaa voimistetut täydellä Jumalan haarniskalla ja julistakaa Psalmi 91:ä päivittäin 

rakkaittenne puolesta. Amen.  

Sen jälkeen, kun kuuntelin tosiasioita tämänhetkisestä raportista, joka on saatavissa ”Mike 

FromAroundThe World”-sivulta ja joka on osoittautunut 100% paikkansa pitäväksi viiden vuoden 

aikana, varoittaessaan tulevista asioista, kerroin Jeesukselle… ”Herra, tämä tilanne on todella 

pelottava.” 

Jeesus vastasi… ”Nyt sinä ehkä ymmärrät, miksi Minä olen itkenyt niin paljon, Clare. Ja jatkan 

itkemistä. Sielujen menetys on katastrofaalista. Sinulla ei ole elämässäsi mitään, jolla mitata tätä. 

Sinä et ollut edes syntynyt, kun flunssa kulkutauti oli 1900-luvun alussa täydessä voimassaan, 

(Luulen, että Hän puhuu Espanjan flunssasta v.1918) tai tuberkuloosi tai Musta Surma. Nämä asiat 

ovat kokonaan sinun todellisuuden käsityksesi ulkopuolella.”  

”Se on paljon vakavampaa, kuin on raportoitu. Se tulee aiheuttamaan taloudellisen tuhon 

myöskin. Ihmisillä ei ole hajuakaan, kuinka vakavaa se on, tai toimenpiteistä, joihin on ryhdytty 

oireita saaneiden karanteeniin laittamiseksi. Kiinalaiset ovat raakoja sairaita kohtaan.”  

”Minä haluan Minun ihmisteni alkavan elää Minua varten. Minä haluan heidän ymmärtävän, että 

elämä ei ole elämäntavan parantamista, kaiken haluamansa saamista ja paljon rahan saamista. 

Minä haluan heidän kääntävän sydämensä Minuun – ja tämä on äärimmäinen keino, jota Minä en 

koskaan halunnut sallia, aiheuttaa sen tapahtuvan.”  

”Tämä kulkutauti on vasta alkua. Se tulee puhkeamaan ilmoille ja järkyttämään maailmaa. 

Maailman ihmiset, kääntäkää sydämenne Minuun. Älkää ajatelko, että te voitte jatkaa elämistä 

yksinomaan itseänne varten ja olla turvassa tältä kulkutaudilta. Minä kutsun teitä kaikkia takaisin 

Minun luokseni, ja se mitä te näette, on seurausta teidän välinpitämättömyydestänne, kun elätte 

itsekkäällä elämäntavalla.”  

( Clare ) Voi pojat, Herra. Minä tiedän, että minä myös olen syyllinen. Kaksi viikkoa sitten, kysyin 

itseltäni… Miksi Herra kärsii niin paljon? Miksi Hän itkee? Ja Ezekiel oli myös hyvin sairas samaan 

aikaan. Sitten uutiset koronaviruksesta tulivat.  

Minun kallisarvoinen Perheeni, tämä on mitä vakavinta aikaa kiinalaisille ja koko maailmalle. Jos te 

haluatte tietää lisää tästä viruksesta, katsokaa SoundCloud`ista(=Eurooppalainen musiikin ja muun 

äänimateriaalin levitysalusta internetissä)sivua ”Mike fromAroundthe World”, missä hän puhuu 

pastori Paul Begleylle koronaviruksesta, jota on eristetty jopa Kiinasta tulleista konteista. Ja siksi 

nämä laivat on estetty pääsemästä satamaan Amerikassa. Luulen, että se tarkoittaa, että Walmart-

kauppojen hyllyt saattavat alkaa näyttämään aika tyhjiltä…   

Kaikkein tärkeintä, minun rakkaat, PYYDÄN RUKOILKAA kiinalaisten puolesta, heidän hallituksensa 

käsittelee heitä raa`asti. Julistakaa myös Psalmia 91 itsenne ja perheenne suojaksi joka päivä. Ja 

kiinalaisten puolesta. Pyydän, he kärsivät niin paljon.  

Ja tässä on tosi tarina Psalmi 91:stä. Toisen Maailmansodan aikana oli 900 miehen rykmentti ja sen 

komentaja lausutti miehillä joka ikinen päivä Psalmi 91:n, ennen kuin he tekivät mitään muuta. 



Kun muut rykmentit olivat taisteluissa ja heitä haavoittui ja kuoli, niin koko sodan aikana ei 

yksikään mies tästä rykmentistä haavoittunut tai kuollut. Ei edes yksikään!!! 900 miehestä! Sen 

pitäisi kertoa teille jotakin, rakkaat. JUMALA kunnioittaa tätä suunnattomalla enkelisellä 

suojeluksella.   

Tässä vaiheessa minä todella halusin kuulla Herralta, joten sanoin ”Jeesus”…  

( Jeesus ) ”Minä olen tässä, sinä et tarvitse kahviasi.”  

( Clare ) Joo, loikkasin sängystä tänä aamuna, koska halusin päivittää teidät tästä kaikesta.  

( Jeesus ) ”Minä olen jo tässä ja kuuntelen sydämesi jokaista lyöntiä. Olet tehnyt hyvin, kun olet 

pyytänyt Minun Ihmisiäni rukoilemaan tätä rukousta; se on hyvin voimallinen, kun se yhdistetään 

Uskoon. Rukoilkaa sitä sydämestä asti, Minun kallisarvoiseni. Rukoilkaa sitä hitaasti, aikomuksella. 

Kuvitelkaa tilanteita, kuten Psalmi ne kuvaa. Pitäkää kiinni uskostanne tässä Minun Sanani 

lupauksessa. Rukoilkaa sitä huolellisesti lastenne puolesta. Todella, rukoilkaa sitä kansakuntien ja 

jopa koko maailman puolesta.”  

”Te kysytte… miksi minun pitäisi rukoilla maailman puolesta, joka on niin korruptoitunut? Hyvin 

yksinkertaisesti, Minun Sanani ei palaa Minun luokseni tyhjänä. Paikat, jotka vastaanottavat tämän 

rukouksen, ovat useammat kuin te voitte kuvitella. Ja jotta Minun suojelukseni olisi tehokasta, 

synnistä täytyy luopua. Siispä vähintäänkin te vetoatte Minuun, saattaa katumus käyntiin.”  

”Mutta jopa parempi kuin se, rukoilkaa Psalmi 51:stä joka päivä maailman puolesta ja te ilmaisette 

Minun Sydämeni koko Luomakunnalle, kutsuen miljoonia sieluja katumaan syntejään.”  

( Clare ) Ja kun olin juuri palauttamassa mieleen tätä, näin Herran heittävän peiton, valtavan 

peiton sielujen ylle, koko maailman ylle. Katumuksen peiton, suojeluksen peiton. Ja myös, 

haluaisin lisätä tähän – rukoilkaa Pyhää Armorukousta. Ja se on hyvin voimallinen jokaiselle, joka 

on kuolemassa. Pyhälle Faustinalle annettiin lupaus, että jos rukoilette tätä syntisten 

kuolinvuoteella, Pelastus ulotettaisiin heihin.  

Minä haluan vain lisätä tässä, että kun olin syvällä New Agessa, mutta etsimässä todellista 

Jumalaa, Hän lähetti Hänen Pyhän Henkensä päälleni sinä päivänä. Toukokuun viidentenä. 

Meksikossa se on Vapauden Päivä. Juuri sinä päivänä, kun minut pelastettiin – ja kun Henki 

laskeutui minun ruumiiseeni – minä aloin lausua Psalmi 51:stä, ilman että olin koskaan lukenut 

Raamattua tai kuullut sitä koko elämäni aikana! Useita vuosia myöhemmin, löysin sen Pyhistä 

Kirjoituksista ja riemuitsin, että Pyhä Henki antoi minulle sen Psalmin rukoiltavaksi, kun 

pelastukseni tapahtui. Hänen Sanansa on niin voimallinen, minun rakkaat!  

( Jeesus ) ”Kun sinut pelastettiin sinä päivänä, sinä et tuntenut Minua, mutta Minä tunsin sinut. Ja 

Minä tiesin, että jonakin päivänä sinä olisit Minun ikioma Morsiameni. Ja tässä me olemme 

tekemässä sitä, mitä sinä kaipasit tehdä: auttaa muita sieluja tuntemaan Minut. Sinä olisit voinut 

elää koko elämäsi valokuvaajana, mutta se ei olisi koskaan tyydyttänyt sitä suloista paikkaa 

itsessäsi, jonka Minä tein sinuun, ennen kuin aikasi alkoi – rakkauden ja menetetyistä 

huolehtimisen paikkaa. Kuinka Minä rakastankaan kohentaa tulta sisälläsi, Clare!” 

( Clare ) Voi, kiitos Sinulle, Herra. Minä todella tarvitsen tätä tulta, niin kovasti.  

( Jeesus ) ”Te kaikki tarvitsette. Ja kun te etsitte Minua koko sydämestänne, te tulette löytämään 

Minut ja saamaan sen tulen, jota te kaipaatte. Tämä on kohentamisen ja erilaisiin missioihin 

ryhtymisen ajanjakso. Kärsimisen myötä tulee katumus ja kääntymys. Ja sen täytyy alkaa Minun 

palvelijoistani, ennen kuin se voi todella tunkeutua kadotettuihin maailmassa.” 



”Minun kallisarvoiseni, ilman todellista päivittäistä katumusta, te tulette pysymään kylminä ja 

välinpitämättöminä Minun läsnäolossani. Minä tarvitsen sitä niin kovin, että te kadutte päivittäin 

syvästi syntejänne ja maailman syntejä. tämän sydämistänne tulevan synnintunnon mukana armot 

virtaavat runsaasti Taivaasta. Ilman sitä – te olette kylmiä, kuten kivipatsaita, kuolleita 

tietoisuudelle, Ketä te palvelette ja ketä te todella olette. Ja ketä te todella ette ole.”  

”Minä en halua teidän olevan pikkutarkkoja joka liikkeestänne, mitä teette päivän mittaan. Mutta 

Minä haluan teidän olevan tietoisia tyhjyydestänne, heikkouksistanne. Puutteistanne. Niin että 

itkette Minua apuun enemmän! Voi kuinka Minä haluan antaa teille enemmän! Itkekää apuun, 

rakkaat! Älkää olko peloissanne. Itkekää apuun, ”Herra, minä TARVITSEN Sinua! Enemmän Sinua, 

Herra! Pyydän, anna minulle enemmän Sinua.” ”Tehkää tämä ja te saatte osanne Minusta. Ettekö 

ole kuulleet, että väkivaltaiset hyökkäävät taivasten valtakuntaa vastaan ja tempaavat sen 

itselleen.” (Tämä on Matteuksen Evankeliumista 11:12.) Siksi antakaa itkujenne saavuttaa 

Taivaalliset ja Minä en tule loukkaantumaan. Pikemminkin, Minä tulen riemuitsemaan ja antamaan 

teille jopa enemmän, kuin ajattelitte olevan mahdollista. Kyllä! Itkekää apuun enemmän. 

Enemmän Minua! Ja todella, sen te tulette saamaan.” 


