
809. Jeesus sanoo…  
Teidän Elämänne ovat Vaaka-laudalla tällä Hetkellä & Rukouslaulu  

LOKAKUUN 21, 2020… TEIDÄN ELÄMÄNNE OVAT VAAKA-LAUDALLA & RUKOUSLAULU  

Jeesuksen sanoja Sisar Claren kautta, 21. Lokakuuta, 2020.   

( Clare ) Minun Rakas Perheeni, Herra on auttanut minua kokoamaan tämän rukouslaulun, saamaan 
tähän rukouslauluun kauniin sävelmän, auttaakseen meitä rukoilemaan Presidenttimme puolesta, 
kansakuntamme ja maailman puolesta, jotka ovat kriittisessä tienristeyksessä. Halusin tehdä tästä 
nauhoituksesta paremman, mutta se itse asiassa olisi turhuutta, koska tämä rukous on kriittinen juuri 
nyt, eikä aikaa ole epäoleelliselle. 

Minä pyydän teitä painamaan mieleenne tämän laulun ja laulamaan sitä uudelleen ja uudelleen, 
sydämestänne, synnintunnossa syntiemme ja tämän kansakunnan syntien, kuin myös maailman 
syntien puolesta. Pyydän, pyydän, levittäkää tätä laulua laajalle, me suojaamme kansakuntamme 
Kristuksen Veren ja Hänen Armonsa voimalla. Jos me aiomme kukistaa pahan maassa, meidän 
rukoustemme täytyy olla voimakkaita ja jatkuvia. Toivon, että olisi tapa, jolla sen voisi saada 
leviämään, niin kuin virus leviää netissä, mutta kaikki mitä me voimme oikeastaan tehdä, on suositella 
sitä jokaiselle ja laulaa sitä. Pyydän, ladatkaa se ja levittäkää sitä kaikkialla. Herra, onko Sinulla jotakin 
sanottavaa meille? 

( Jeesus ) ”Rakkaani, Minun Armoni on loputon, aivan kuten Minun rakkauteni jokaista teitä kohtaan, 
te, jotka olette kallisarvoisia Minulle, ilman loppua. Nyt on aika teidän tehdä äänenne kuulluiksi 
Taivaassa. Muutama vuosi sitten, Minun Isäni oli hyvin lähellä lopettaa paha tältä Maapallolta ja 
aloittaa Koettelemusten Aika. Mutta intohimoisten rukoustenne ja paastojenne vuoksi, niin monien 
ympäri maailman, pyytäen Armoa, Hän heltyi ja antoi meille lisää aikaa, lisää armonaikaa ja lisää 
armoa.”   

”Mutta nyt on jälleen teidän vuoronne astua esiin ja täyttää esirukoilemisen kuilu rukouksillanne ja 
synnintunnolla maailman puolesta. Tähän rukoukseen täytyy liittää katumusta. Täytyy olla kristittyjen 
tunnustamista, jotka ovat sotkeneet vettä ja uskossaan haaleiden, että on aika lopettaa itseään varten 
eläminen ja aika ottaa kansakuntanne johtajat vakavasti. Rukous liikuttaa Minun Isäni kättä, katumus 
enemmän kuin kaksinkertaistaa sen. Katukaa ylimäärän ja itsekkyyden elämiänne, uskossa 
haaleuttanne ja keskittymistänne maailman asioihin, joilla on vähiten merkitystä. Palauttakaa 
mieliinne tämä sydämeen käyvä asenne, kun laulatte tätä laulua ja Minä lupaan, että teidät tullaan 
kuulemaan ylhäällä.” 

”Me haluamme teille pelkkää hyvää, mutta sielunne ovat vaarantuneet lyhytnäköisellä ja 
maailmallisella elämäntavalla ja asiat, jotka ovat tulleet tälle Maapallolle, ovat sen seurausta, niin että 
te heräätte ja otatte elämänne ja kansakuntanne vakavasti, ennen kuin on liian myöhäistä. Minä olen 
kanssanne ja Minä olen puhunut sydämiinne asioista elämissänne, mitkä ovat jumalattomia. Nyt Minä 
pyydän katumusta ja rukousta. Tuletteko kuulemaan Minua? Tuletteko tottelemaan Minua? 
Elämänne ja lastenne elämät ovat vaaka-laudalla tällä hetkellä. Korvatkaa erotus, joka tuo armon 
maailmalle. Laulakaa tätä laulua uudelleen ja uudelleen ja teitä tullaan kuulemaan.  

 

 

 



RUKOUSLAULU  

 

Veri ja Vesi Jeesuksen Sydämestä,  

Armon lähteestä, minä luotan Sinuun.  

Pelasta Yhdysvaltojen kansakunta ja presidentti, myös.   

Kristuksen Veri, minä luotan Sinuun. 

Minä luotan Sinuun, minun Jumalani, minä luotan Sinuun.  

Anna anteeksi meidän syntimme, uudista Yhdysvaltojen maan sydän.  

Pelasta maailma kaikesta, mitä pahat tekevät.  

Armon Isä, minä luotan Sinuun. 

  

(Musiikki & Ääni Clare du Bois) 


