
764. Jeesus sanoo…  

Vaarat tänä aikana ovat hyvin vakavia Siispä pyydän, Rukoilkaa & Katukaa 

VAARAT TÄNÄ AIKANA OVAT HYVIN VAKAVIA… SIISPÄ PYYDÄN, RUKOILKAA & KATUKAA  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 23. Maaliskuuta, 2020. 

Jeesus aloitti… ”Minun ihmiseni, te olette tehneet hyvin, kun olette rukoilleet intohimolla, 

vakavasti ja kieltäneet itsenne. Älkää tunteko tunnontuskia, jos uhrauksenne eivät ole olleet 

täydellisiä, tällaisina aikoina Minä paljastan teidän omat heikkoutenne. Toisin sanoen, estääkseni 

teitä tulemasta ylpeiksi, Minä saatan olla antamatta teille kaikkea tarvittavaa armoa, mitä te 

tarvitsette, uhrataksenne Minulle täydellisen uhrin.” 

”Minun ihmiseni, surkaa enemmän sitä, että teillä ei ole täydellistä sydäntä, kuin että teillä olisi 

täydellinen itsekontrolli, sillä on tapana ruokkia ylpeyttä ja kyvykkyyttä. Ilman Minun armoani, te 

voitte tehdä hyvin vähän. Mutta Minä olen teidän kanssanne, riippuen sydämenne puhtaudesta, 

omistautumisesta toisten, ympäri maailmaa olevien hyvinvoinnista, se merkitsee hyvin paljon 

Minulle. Kyllä, te itkette lastenne jalastenlastenne puolesta, mutta kun Minä näen teidän itkevän 

vieraiden lasten puolesta, Minun sydämeni liikuttuu äärimmäiseen sääliin, mikä saa aikaan sen, 

että Minun Armoni virtaa kuin joki Taivaasta, päästäen köyhät ja avuttomat pahasta.” 

”Tämä on aika, jollaista ei koskaan ennen ole ollut historiassa ja Minä olen antanut teidän käsiinne 

kyvyn pidätellä pahimpia rangaistuksia. Minä annan teille suosionosoituksia presidenttinne 

(Trump) tukemisesta, Minä näen jopa pienimpien kyyneleet, he rukoilevat Donaldin puolesta ja 

Minun sydämeni riemuitsee. Minä näen teidän omistautumisenne rukoukseen ja Minun sydämeni 

on huojentunut ja lohdutettu.” 

”Ne Sydänasukkaat, jotka lepäävät Minun sydämessäni, vuodattaen kyyneleitään ihmiskunnan 

puolesta ja lohduttaen Minua näinä surun aikoina, Minä en voi ilmaista kylliksi Minun 

kiitollisuuttani. Pyydän, jatkakaa Minun lohduttamistani ja älkää hylätkö Minua maailman 

välttämättömyyksien vuoksi. Minä tulen aina varustamaan teidät. Teidän rakkautenne, joka on 

sokeaa omille tarpeillenne ja on keskittynyt vain Minuun, ei jätä Minulle muuta mahdollisuutta, 

kuin varustaa teidät yliluonnollisesti. Teidän ystävällisyytenne muita kohtaan omista varustamisen 

lähteistänne, saattaa Minun enkelini valmiusasentoon, täyttämään teidän jatkuvat tarpeenne.”  

”Minä en voi painottaa teille tarpeeksi, että teidän rukouksenne ovat estämässä paljon pahempia 

tapahtumia tapahtumasta kansakunnassanne ja ympäri maailman. JATKAKAA RUKOILEMISTA! 

Älkää lopettako, paastotkaa kun voitte, lohkaiskaa päivittäisistä velvollisuuksistanne 

vapauttaaksenne enemmän aikaa rukoukseen. Älkää lopettako rukoilemista. Vaarat tällä hetkellä 

ovat käsityskyvyn yläpuolella ja Minä en tule kertomaan teille kaikkea, ettette te menetä 

sydäntänne ja panikoi. Mutta tämän Minä voin kertoa teille; Minä olen teidän kanssanne, Minä 

tulen olemaan teidän kanssanne ja Minä en tule ikinä, koskaan hylkäämään teit. Minun sydämeni 

hyppää teidän anomustenne äänessä ja Minä olen mitä huomaavaisin teitä kohtaan” 

Teidän päävelvollisuutenne, Minun lohduttamiseni ja muiden puolesta rukoilemisen lisäksi, on 

rohkaista katumista omille lapsillenne. Tämä tulee saamaan aikaiseksi enemmän kansakuntanne 

puolesta ja heidän puolestaan pitkällä tähtäimellä, kuin mikään muu keino rukoilemisen lisäksi. 

Painottakaa heille, että on tiettyjä moraalilakeja, jotka kontrolloivat universumia, kuten 

painovoiman laki, ne eivät koskaan petä. Kun he rikkovat näitä lakeja, niistä on seurauksia. Minä 

olen osoittanut heille paljon armoa viime vuosina, mutta pikemminkin, kuin että niillä olisi ollut 



vaikutusta kääntää heidän sydämensä Minun puoleeni, se vain antoi heille lisää lupaa jatkaa 

synnin tekemistä.”   

”Siksi Minun täytyy kurittaa heitä ja kääntää heidän kovettuneet sydämensä ja tunteettomat 

omattuntonsa, tuodakseen heidän elämänsä takaisin siunattuun paikkaan. Se on Minun aivan 

viimeisin vaihtoehtoni, mutta toisaalta, Minulta ovat loppuneet kaikki muut, heidän 

laiminlyöntiensä vuoksi.”  

”Te opetatte heille esimerkillänne, teidän ehdottomalla rakkaudellanne, kuitenkin lujuudella olla 

suvaitsematta syntiä, se on keino vahvistaa totuutta heidän elämissään ja pehmittää heidän 

koventuneet sydämensä.”  

”Minun sanani teille tällä hetkellä ovat… ”JATKAKAA RUKOILEMISTA JA KATUMISTA” 

kansakuntanne ja perheittenne puolesta. Tehkää kaikki, mitä Minä annan teidän käsiinne 

tehtäväksi. Älkää tuhlatko armoja, pikemminkin työskennelkää teille annettujen lahjojen kanssa – 

ne on välitetty teille tuodaksenne kaikki ihmiset totuuteen ja katumukseen, Minä työskentelen 

aivan vieressänne, te ette millään muotoa ole yksin. Minä olen laskenut liikkeelle Minun enkelini 

avustamaan teitä monilla tarpeilla. Kun paha jatkaa lisääntymistään, niin lisääntyvät myös Minun 

avustamiseni ja enkelien läsnäolo, pyhittämiseksenne, suojelemiseksenne ja Minun Sanani 

eteenpäin viemiseksi palvelutoimienne kautta. Rukoilkaa Presidenttinne puolesta ja uhratkaa 

paastoja ja uhrauksia hänen puolestaan erityisesti.” 

”Kaikilla teillä on palvelutoimi suoritettavana tänä aikana. Pienimmästä suurimpaan lapseen 

joukossanne, Minun armoni on koskettamassa kaikkialla ympärillänne, kutsukaa tätä armoa, kun 

heräätte aamulla… ”Herra, käytä minua tänään”. Ja nähkää, mitä mahdollisuuksia Minä tarjoan 

reille.” 


