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MINÄ OLEN TARKOITUKSELLISESTI SALLINUT TÄMÄN KARANTEENIN & KUKA ON FARISEUS  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 30. Maaliskuuta, 2020.  

( Clare ) Rakkaat Sydänasukkaat, Herra kutsuu meitä suurella vakavuudella uudistamaan 

elämiämme tällä hetkellä, Hän on tarkoituksellisesti liikuttanut auktoriteettien sydämiä, laittaa 

kansalaiset karanteeniin, niin että he että he lopettaisivat päivittäisen ympäriinsä juoksemisen ja 

arvioida sen, missä he ovat suhteessa Jumalaan. Pyydän, kuulostelkaa tarkkaan tätä viestiä. 

( Jeesus ) ”Minun ihmiseni, kun Rooman Keisari lähetti julistuksen, että kaikkien täytyy palata 

kotikaupunkeihinsa väestönlaskentaa varten, hän toimi Minun Pyhän Henkeni innoittamana. Jopa 

niin, tänä aikana, määrätyt karanteenit, jotka on asetettu ja ei-välttämättömän kaupankäynnin ja 

viihteen loppumiseksi, ovat myös tulleet Minun Hengeltäni.”  

”Ymmärtäkää, että tähän päivämäärään asti te olette olleet hitaita rukoilemaan ja että laiminlyönti 

teidän puoleltanne on asettanut teidät suurempaan vaaraan kuin, mitä te ymmärrätte tällä 

hetkellä. Mutta nyt Minä olen sallinut voimien muovata teidän aikaanne ja käyttäytymistänne. 

Keskeyttämällä kaiken ei-oleellisen liikkumisen elämissänne, Minä olen antanut teille viimeisen 

mahdollisuuden katua ja rukoilla.”  

”Huvituksia, ruokaa ja viihdettä, kaikenlaista sosiaalista kanssakäymistä ja kaikenlaista läheisyyttä 

on supistettu. Minä olen sallinut tämän, koska Minä haluan teidän läheisyyttänne Minun kanssani 

rukouksessa. Minä haluan teidän rukoilevan kansakuntanne puolesta, kuin ei koskaan 

aikaisemmin, koska se mikä on tulossa, on hirvittävää ja voidaan pysäyttää vain teidän 

katumisellanne ja rukouksella. Enää te ette voi vedota olevanne kiireisiä, enää te ette voi sivuuttaa 

Minua, kun te värkkäilette uusien lelujenne ja ajatusten harhauttajien kanssa… enää te ette voi 

välttää kuoleman ilmeistä vaaraa portaillanne. Siispä, mitä te tulette tekemään tänä aikana?”  

”Tuletteko te tuhlaamaan sen ja sivuuttamaan hyvin todelliset vaarat, jotka ovat edessänne? Vai 

tuetteko te vastaamaan katumuksen kyynelillä ja rukouksilla pelastaaksenne kansakuntanne ja 

maailman? Minä olen tarkoituksellisesti sallinut tämän karanteenin antaakseni teille aikaa katua ja 

harkita uudelleen elämäntapaanne.” 

”Oletteko eläneet itseänne ja perhettänne varten vai oletteko te eläneet myös köyhiä ja 

epäonnisia varten? Oletteko etsineet Minun tahtoani elämillenne vai oletteko ottaneet kaikkein 

teihin vetoavimman suunnan? Monet teistä ovat peloissanne ja oikeutetusti, sillä yhtään päivää ei 

ole teille taattu. Moni tulee kohtaamaan Minut tänään ja tekemään tiliä lahjoista, joita Minä olen 

antanut heille. Moni tulee vastaamaan suurilla tunnonvaivoilla, kun he näkevät, kuinka he ovat 

tuhlanneet elämänsä ja eläneet synnissä.”  

”Siksi Minä annan tämän ajan teille, arvioidaksenne elämiänne, tutkiaksenne uudelleen 

valintojanne ja kohtaamaan kuoleman suoraan kasvoista kasvoihin, tietäen, että teidän hetkenne 

voi olla lähellä. Minä laiminlöisin velvollisuuteni, jos Minä en varoittaisi Minun Ihmisiäni.” 

”Minä rakastan teitä rakkaudella, jota te ette voi ymmärtää tai käsittää ja se rakkaus on sanellut 

tämän armon liikkeen, tuodakseen teidän järkiinne, ennen kuin Minun Isäni vapauttaa Hänen 

tuomionsa Amerikalle. Jos tarpeeksi rukoilee ja katuu, on hyvä mahdollisuus, että te tulette 

vastaanottamaan Armon. Mutta jos valtaosa vain jatkaa omilla teillään, ilman ajatustakaan 



katumisesta, rangaistus tulee heille olemaan vakava. Ja Minä en puhu kuolemasta, vaan siitä, mitä 

tapahtuu kuoleman jälkeen.”  

”Jos te pelkäätte kuolla, silloin Minun Henkeni varoittaa sinua siitä, että te ette ole kunnossa, 

kohdataksenne Minut elämänarvioinnissa. Tiedättekö te, että Helvetissä on monia kristittyjä? 

Hämmästyttääkö se teitä? Enkö Minä ole varoittanut teitä? Kuten on kirjoitettu Matteuksen 

Evankeliumissa 7:21-27… ”Ei jokainen, joka sanoo minulle: ”Herra, Herra!” pääse Taivasten 

Valtakuntaan, vaan se, joka tekee Minun Taivaallisen Isäni tahdon. Moni sanoo minulle sinä 

päivänä: ”Herra, Herra, emmekö me sinun nimesi kautta ennustaneet ja sinun nimesi kautta 

ajaneet ulos riivaajia ja sinun nimesi kautta tehneet monta voimallista tekoa?” 

”Ja silloin Minä lausun julki: ”Minä en ole koskaan teitä tuntenut; menkää pois minun tyköäni, te 

laittomuuden tekijät.” Sentähden on jokainen, joka kuulee nämä minun sanani ja tekee niiden 

mukaan, verrattava ymmärtäväiseen mieheen, joka huoneensa kalliolle rakensi. Ja rankkasade 

lankesi ja virrat tulvivat ja tuulet puhalsivat ja syöksyivät sitä huonetta vastaan, mutta se ei 

sortunut, sillä se oli kalliolle perustettu.” 

”Ja jokainen, joka kuulee nämä Minun sanani, eikä tee niiden mukaan, on verrattava tyhmään 

mieheen, joka huoneensa hiekalle rakensi. Ja rankkasade lankesi ja virrat tulvivat ja tuulet 

puhalsivat ja syöksähtivät sitä huonetta vastaan ja se sortui ja sen sortuminen oli suuri.” 

”Mistä sanoista Minä puhun? Minä olen kertonut teille lukemattomia kertoja tällä kanavalla, mitä 

Minä vaadin, mutta kaikki on kirjoitettuna teille helposti nähtävänä Pyhissä Kirjoituksissa, autuaat, 

epäreilu palvelija, ne jotka ruokkivat köyhiä, vaatettavat ja majoittavat heitä, vierailevat sairaiden 

ja vankilassa olevien luona, antavat koteja kodittomille, ovat ystävällisiä, rehellisiä ja armollisia 

liiketoimissaan, toisin sanoen, heitä, jotka rakastavat muita enemmän kuin itseään ja ajattelevat 

tapoja lievittää heidän kärsimyksiään.” 

”Sellaisilla kuin nämä ei ole mitään pelkoa kuolemansa hetkellä, sillä heidän hyvät tekonsa 

kulkevat heidän edellään Taivaaseen ja Minä tulen toivottamaan heidät tervetulleiksi Minun 

asuinsijaani suurella juhlinnalla.”  

”Mutta he, jotka tunsivat Pyhät Kirjoitukset, eivätkä eläneet niiden mukaan, he, joille Minä annoin 

lahjoja, mutta he muuttivat ne kaupankäynnin välineiksi, hyötyäkseen henkilökohtaisesti, he, jotka 

kielsivät laulun lahjan ja köyhille saarnaamisen, lihottaakseen tiluksiaan, he, jotka eivät 

huolehtineet leskestä, orvosta ja vainotuista muissa maissa, he, jotka ohittivat köyhän kadulla 

ilman ystävällisyyden elettäkään. Te, jotka olette eläneet itsekkäällä elämäntavalla, teillä on paljon 

pelättävää kuolemanne hetkellä.” 

”Nämä synnit ovat paljon vastenmielisempiä Minulle, kuin heidän, jotka on pakotettu 

prostituutioon ja heidän, jotka elävät haureudessa, koska heillä ei ole kunnollisesti muodostunutta 

omaatuntoa, ja köyhien synnit, he varastavat marketista, koska teillä oli runsautta ja te ette 

jakaneet. Kyllä, monet, monet synnit tullaan anteeksi antamaan veronkerääjille ja syntisille, kun 

taas fariseuksia tullaan pitämään tiukasti tilivelvollisina.”  

”Ja kuka on fariseuskeskuudessanne? He, jotka omahyväisesti tuomitsevat ja syyttävät köyhää ja 

tietämätöntä, kieltäen heiltä oikeudenmukaisuuden ja käännyttäen heidät pois uskosta, 

epäonnistuen tarjoamaan heille avustamista. He, jotka elävät ylenpalttisella elämäntavalla, kun 

taas lesket kärsivät puutetta, kuitenkin he huolehtivat siitä, että saavat heidät tuntemaan 

syyllisyyttä, että eivät uhranneet sitä vähää, mitä heillä oli.”  



”Minä sanon sen ääneen teille, niin että te voitte tutkia elämäänne ja omaatuntoanne ja nähdä, 

onko teissä yhtään kieroa tai pahaa tapaa, että te voisitte katua tänä hetkenä, kääntyä tekemään 

hyvää muille ja rukoilla koko sydämistänne Armoa perheillenne ja kansakunnillenne. Minä en 

koskaan tule lakkaamaan antamasta armoa katuvalle, en koskaan. Sen vuoksi, tutkikaa elämiänne 

ja rukoilkaa, ja nähkää että Minä toteutan lupaukset, jotka Minä olen tehnyt Minun Sanassani.” 

”Minun Henkeni leijailee teidän yllänne, jopa tällä hetkellä, avustamassa teitä pimeydessänne, että 

oikeamielisyyden valo loistaisi sydämissänne. He, joita Minä rakastan, heitä Minä nuhtelen, 

kuulostelkaa Minua, kun vielä on aikaa.” 


