
763. Jeesus sanoo… Laittakaa Mielipiteenne syrjään ja rukoilkaa,  

sillä tässä on kyse Elämästä & Kuolemasta 

TÄSSÄ ON KYSE ELÄMÄSTÄ & KUOLEMASTA… SIISPÄ LAITTAKAA MIELIPITEENNE SYRJÄÄN & 

RUKOILKAA 

Jeesuksen & Sisar Claren sanoja, 16. Maaliskuuta, 2020.  

( Clare ) Rakkaat Sydänasukkaat. Minulla on hyvin tärkeä, ajankohtainen ja kiireellinen viesti teille. 

Ja minä rukoilen, että te kuulette sen tänään ja ette viivyttele sen kuuntelemisessa.  

( Jeesus ) ”Minä kutsun teitä, Minun Kirkkoni, jättämään syrjään ihmisten keksimä opetus ja 

jättämään sivuun mielipiteenne tällä hetkellä, hyvin erityisen elämän ja kuoleman  tarkoitusperän 

vuoksi. Monet teistä ymmärtävät, Pyhiin Kirjoituksiin perustuen – ja ymmärrykseen, jota Minä olen 

välittänyt Äiti Clarelle–  Minun Äitini roolin Suurimpana Esirukoilijana, mitä teillä on Taivaassa.”  

”Aika, mitä te elätte juuri nyt, on hyvin paljon kuin Mustan Surman ajat, kun Ruusukko Rukous 

muotoutui. Teillä, Minun Morsiameni, ei ole varaa sivuuttaa hänen rooliaan, Minä tein erityisiä 

ponnistuksia korostaakseni sen merkitystä Pyhissä Kirjoituksissa, niin että te voisitte saavuttaa 

ihmeitä ja armoja, joita ei tavallisesti annettaisi teille.”  

( Jackie ) Minä löysin seuraavan tätä aihetta koskevan aleteia.org-nettisivulta… Kristityt lisäsivät 

seuraavaan Terve Maria-rukoukseen (latinaksi Ave Maria)… ”Rukoile meidän puolestamme nyt ja 

kuolemamme hetkellä” Mustan Surman keskellä. ”Terve Maria” rukous, jota kristityt ovat 

rukoilleet vuosisatoja, on koostettu kahdesta osasta. Ensimmäinen osa on johdettu Marian 

Ilmestyspäivästä, kun enkeli Gabriel tervehti Mariaa sanomalla… ”Terve armoitettu! Herra olkoon 

sinun kanssasi.” Luukkaan Evankeliumi 1:28. Seuraava osa rukousta on otettu Ilmestyksestä, kun 

Elizabeth tervehti Mariaa sanoilla… ”Siunattu sinä vaimojen joukossa ja siunattu sinun kohtusi 

hedelmä!” Luukkaan Evankeliumi 1:42. Aluksi rukous tunnettiin nimellä ”Pyhän Neitsyen 

Tervehtiminen” ja sisälsi vain kaksi lausetta yhdistettynä. Kuitenkin Mustan Surman aikana rukous 

kehittyi edelleen ja toinen osa lisättiin siihen ”rukoile meidän puolestamme nyt ja kuolemamme 

hetkellä”. (Linkki englanninkieliseen artikkeliin on videon alla) 

( Jeesus ) ”Minä haluan teidän muistavan, että Minä kumarruin Taivaasta menemään Neitsyen 

kohtuun. Ja te tekisitte hyvin, jos te kumartuisitte tästä samasta ovesta Taivaaseen rukoustenne 

kera. Tavoittaaksenne Minun Sydämeni keskuksen ja saadaksenne ihmeitä sesongin ulkopuolella.”  

”Minä pyytäisin teitä myös tulemaan Minun Pyhän Henkeni eteen ja tutkimaan sydämiänne, niin 

että te voitte katua kaikkea itsekkyyttä, omapäisyyttä, ylpeyttä, vihaa, 

hamstraamista/hankkimista, hengellistä laiskuutta, himoa ja kapinaa.”  

”Tulkaa Minun tyköni. Minun käsivarteni ovat ammollaan. Minä kaipaan kuulla teidän 

tunnustuksenne ja pestä teidät villanvalkoisiksi, valmisteluna edessänne olevaa Päivää varten.”  

( Clare ) Ja minä vain halusin kertoa teille, hyvin nopeasti. Meidän ydinryhmämme mukaan ”Mike 

FromAroundthe World” (Sound Cloud:issa ja YouTube:ssa) omaa todistetusti hyvän 

osumatarkkuuden. Kuten… 100%. Ja 20 vuotta sitten hän kertoi ystävälleen, että tämän ystävän 

äiti tulisi olemaan osallisena auto-onnettomuudessa. Ja sen seurauksena tulisi komplikaatioita ja 

hän kuolisi. Hän myös kertoi ystävälleen, että päiviä äidin kuoleman jälkeen kolme ohjusta, kolme 

pommia, laukaistaisiin Amerikkaan ja ne räjähtäisivät. Uskoisin, että kolme ydinpommia. Ne 

tulisivat Iranista. Niissä oli iranilaiset symbolit.  



No niin, noin neljä päivää sitten, ehkä viisi, tämä vanha ”Mike FromAroundtheWorld”in ystävä 

soitti hänelle vapisten ja sanoi. Hänen äänensä värisi. Ja hän sanoi, ”Minun äitini kuoli juuri. Ja hän 

kuoli täsmälleen niin kuin sinä sanoit, että hän kuolisi.”  

Nyt minä haluan lisätä tähän, että kun Ezekiel oli joissakin pahimmista vammoissaan ja kivuissaan 

muutama päivä sitten, samaan aikaan hän itki ”Musta Tiistai!” Ja se oli ylittämättömän 

kärsimyksen aikaa kansakunnallemme.”  

Nyt, minä yritän laskea kaksi plus kaksi. Pyydän teitä. Viekää tämä Herran eteen. Mutta saattepa 

vahvistuksen tai ette, yksi kaikkein tärkein asia, jonka te voitte tehdä, on valmistella sydämenne 

kohtaamaan Herra. Valmistelkaa sielunne. Olkaa puhtaita Hänen edessään. Antakaa anteeksi niille, 

jotka ovat loukanneet teitä. Ja katukaa.   

Ja minun täytyy lisätä, että menneessä monet ydinryhmästämme ovat nähneet jotakin tapahtuvan 

itärannikolla. Itse asiassa, uskon että ”Mike FromAroundthe World” on saattanut mainita 

itärannikon ihmiset, mutta ei sitä minkä kaupungin. Luulen, että voitte täyttää aukot siitä.  

Lisäksi tässä on kaksi kokemusta Hirosiman pommituksesta… Kahdeksan miestä rukoili Ruusukko 

Rukousta, Terve Mariaa, täsmälleen samaan aikaan kuin atomipommi räjäytettiin Hirosimassa. Ja 

he olivat pienessä katolisessa kappelissa, 600 jaardin( n.550 metrin) päässä nollapisteestä. Kaikki 

neljän mailin (n. kuuden kilometrin) säteellä nollapisteestä pyyhkiytyi olemattomiin, suurin osa 

höyrystyi. Ja kaikki 8 näistä miehistä kuoli vuosikymmeniä myöhemmin vanhuuteen. Eikä kukaan 

heistä sairastunut. Kukaan heistä ei loukkaantunut. Ja Hirosiman kirjastossa oli pieni nainen, joka 

luki kirjaa Fatiman Neitsyt Mariasta. Ja hän oli 800 jaardin (hieman yli 700 metrin) päässä 

nollapisteestä. Ja kun pommi räjähti, kirjasto ja kaikki hänen ympärillään höyrystyi, mutta hän ja 

kirja olivat ok. Ja hän kuoli vanhuuteen vuosikymmeniä myöhemmin.  

Siispä, minä pyydän teitä. Ottakaa minut vakavasti. Soittakaa ystävillenne. Laittakaa heidät 

kuuntelemaan tämä viesti. Ja ymmärtäkää, että muutaman päivän sisällä me voimme kohdata 

sanomattoman vaikean tilanteen maassamme.  

( Jackie ) Rukoilkaa niin kuin Pyhä Henki teitä johdattaa, rukoilkaa sydämenne syvyydestä ja 

pyytäkää Äiti Marian esirukoilemista näinä koettelevina aikoina. Rukoilkaa myös Pyhää 

Armorukousta, Psalmi 51 ja Psalmi 91 koko maailman puolesta. Herra siunaa ja suojelee teitä 

kaikkia. Kiitos teille kaikille rukouksista ja tuesta, me myös rukoilemme teidän puolestanne. Hänen 

Rakkaudessaan, Jackie & Perhe. 


