
761. Varoitus Jeesukselta… HERÄTKÄÄ & RUKOILKAA…  

Tilanne on paljon pahempi kuin ajattelette. Pudottautukaa Polvillenne  

VAROITUS JEESUKSELTA… HERÄTKÄÄ & RUKOILKAA! TILANNE ON PAHEMPI KUIN AJATTELETTE  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 10. Maaliskuuta, 2020.  

( Clare ) Herra, pyydän, anna meille voimaa tällä hetkellä ottaa Sinun sanasi vakavasti ja kääntyä 

rukoilemaan ja paastoamaan. Rakas Jumala, päästä kansakuntamme ja maailma pahasta… Amen.  

Ezekiel on rukoillut ja kärsinyt sydäntä riipaisevasti useita päiviä ja tänään oli pahinta; se sai minut 

polvilleni rukoilemaan. Tänä viime viikkona oli tunnin – kahden tunnin jakso, jolloin armeijan 

kuljetuslentokoneet lensivät ylitsemme, melkein joka kuudes minuutti, yksi toisensa perään. Me 

kuulimme tällaista ilmaliikennettä Kosovon sodan aikana, mutta ei koskaan niin monta, niin toinen 

toisensa perässä. Se oli niin aavemaista, että tiesimme, että jotain täytyi olla tekeillä. 

Mutta tänään, kun olin vastaanottanut Herran Ruumiin ja Veren, koska pyhitin Herran Ehtoollisen 

Pyhälle Armolle maailmaa varten, Herra Jeesus alkoi puhumaan.  

( Jeesus ) ”Tilanne on paljon pahempi kuin mitä kukaan tietää.”  

( Clare ) Kysyin… kuinka se voi olla niin, Herra?  

( Jeesus ) ”Sotavalmisteluja ihmisten tietämättä. Vihollinen tekee kaiken, mitä voi, häiritäkseen 

vaaleja. Mutta tämä on hyvin kriittistä aikaa maailman historiassa. Asioita tapahtuu voimalla ja 

nopeasti, mutta ne pidetään salassa yleisöltä. Nälänhädän, kulkutaudin ja sodan varjossa, 

maailman asiat todella ovat tulleet siihen pisteeseen, että niille pitää tehdä jotakin.”  

”Sinä olet turvassa; älä ole huolissasi. Mutta Minä kutsun teitä, Minun uskolliseni, esirukoilemaan 

maailman puolesta. Tilanne on äärimmäisen räjähdysherkkä.”  

”Rakkaani, tämä on äärimmäisen maailman puolesta kärsimisen aikaa, jos vain näkisit sen. 

Valmistelut sinun maasi tuhoamiseksi ovat käynnissä. Mutta jos Minun ihmiseni rukoilevat ja 

nöyrtyvät, Minä tulen säästämään heidät. On monia, jotka ovat olleet ahkeria kääntämään tämän 

hallinnonparempaan päin, ja tämän vuoksi. Kuitenkin Minä kutsun perusteelliseen esirukoiluun.”  

”Minä tunnen sinun tuntemuksesi, Clare ja sinun ajatuksesi ja Minä ymmärrän. Minä en arvostele 

sinua niistä. Juuri, kun ajattelet, että olet saanut otteen siitä, mitä Minä olen pyytänyt sinua 

tekemään… jotain uutta tapahtuu…ja nyt tämä. Minä ymmärrän.”  

( Care ) Ja se, mistä Hän puhui tässä, olin juuri aloittamassa työstää musiikkia enemmän ja 

enemmän. Saada ääneni kuntoon, niin että voin äänittää joitakin lauluja, mitä Hän on antanut 

minulle. Ja se on ollut kamppailua. Ja olen juuri aloittanut työskentelemään kovasti ja saanut 

ääneni takaisin ja keskittymiseni ja pianoon ja järjestelyyn. Ja tämä tapahtuu. Aivan kuin, ”Okei – 

Minä tiedän, että yrität tehdä sitä, mitä Minä olen pyytänyt sinua tekemään. Ja tiedän, että siitä 

on pitkä aika, kun olet viimeksi voinut tehdä sitä. Mutta Minä todella haluan sinun siirtävän sen 

syrjään juuri nyt ja esirukoilevan.” Siispä sitä Hän tarkoitti tällä.” 

( Jeesus ) ”Sinä olet ennen kaikkea Minun armeijani johtaja, Clare. Piditpä siitä tai et, tätä paikkaa 

sinä olet pitänyt hallussasi – ja ajoittain se vaatii sinua jättämään kaiken ja palaamaan 

taistelukentälle. Älä anna mässäilyn saada yliotetta.”  

( Clare ) Ja se, mistä Hän tässä puhuu, ei koske niinkään ylensyöntiä kuin niiden ruokien 

syömisestä, mistä todella nautin.  



( Jeesus ) ”Minä jaan sinulle armoja auttamaan tässä. Pyydän, tee kaikki voitavasi vastataksesi 

tähän. Sinä olet Minun uskollinen Morsiameni ja Minä tarvitsen sinut vierelleni tällä hetkellä. 

Lohduta Minua, Rakkaani, huolehtimisellasi ja myötätunnollasi niiden puolesta maailmassa, jotka 

tulevat kuolemaan mitä kauheimman kuoleman.”  

( Clare ) Ja kun Hän sanoi sen, yksi asioista, joita olin kuullut, oli että on joitakin hallintoja, joissa on 

vanhempia ihmisiä, jotka ovat hyvin sairaina tässä kulkutaudissa. Ja he laittavat heidät 

kolmikertaisiin ruumispusseihin ja laittavat heidät polttouuniin. Ennen kuin he kuolevat… Niin 

kauheaa! Uskomattoman kauheaa.  

( Jeesus ) ”Minä tiedän, että tämä on aika äkillistä sinulle, mutta Minä tarvitsin, että sinä pidät 

mielesi muissa, positiivisemmissa asioissa jonkin aikaa – ja tämä on Minun parhain tapani käsitellä 

se. Kun Hän kärsii tällä tavalla, siitä tietää, että se on vakavaa; se on tapa, jolla Minä saan sinun 

huomiosi, niin että voit saattaa sen muiden tietoon. Sinä et ole yksin tässä. Minulla on monia 

ympäri maailman rukoilemassa ja kärsimässä ja paastoamassa.  

”Clare, kiinnitä huomiota, Rakkain. Tämä on todellista ja Minä olen tässä.”  

( Clare ) Sallin mieleni vaeltaa, koska toisessa huoneessa käytiin keskustelua. Jeesus, olen 

pahoillani. Mitä vielä voin tehdä?  

( Jeesus ) ”Levitä sanaa. Amerikan on aika pudota polvilleen.”  

Rukoilkaa Presidentti Trumpin puolesta. Maaliskuun 10. 2020. Sisar Clarelta.  

Siunatut Sydänasukkaat, haluan antaa teille lyhyen päivityksen ja kiireellisen viestin. Ezekiel on 

ollut sekä täällä että Taivaassa Siunatun Äidin kanssa, pikkiriikkisessä sivuhuoneessa, hänen 

viidakkotalossaan. Jeesus ja Maria ovat olleet siellä hänen kanssaan, melkein jatkuvasti, antaen 

hänelle voimaa ja Meidän Äitimme on tuonut hänelle lientä juotavaksi. 

Ezekielille näytettiin Presidentti Donald Trump, polvistuneena lattialle, itkemässä ja rukoilemassa 

Jumalaa, ”Pyydän, anna minulle voimaa tehdä se, mitä minun täytyy tehdä.” Sitten Ezekiel kuuli, 

”Kansakunta tulee kärsimään kauheasti seitsemän vuotta.”  

Paastotkaa ja antakaa Herralle, mitä voitte uhrauksena. Me rukoilemme kansakunnan ja maailman 

puolesta.  

Ja pyydän, pitäkää mielissä kuva Presidentti Trumpista polvillaan, itkemässä ja pyytämässä 

Jumalan voimaa. Pitäkää se sydämissänne ja mielissänne, kun rukoilette. Ja pyydän, rukoilkaa 

Pyhää Armorukousta. Se on erittäin voimallinen. Kun Ezekiel on pahimmissa kivuissaan, kaksi tai 

kolme sen kappaletta pysäyttää kivun ja lopettaa sen.  

Siispä, laittakaa sivuun ennakkoluulonne rukoilemista kohtaan ja rukoilkaa sitä rukousta, joka on 

niin voimallinen sielujen pelastamisessa. Herra tulee siunaamaan teidät. 


