
863. Jeesus selittää… Konflikteja & Tapahtumia Israelissa ja maailmanlaajuisesti… 

Sydänasukkaat, pyydän, rukoilkaa 

KONFLIKTEJA & TAPAHTUMIA ISRAELISSA JA MAAILANLAAJUISESTI…  

SYDÄNASUKKAAT, PYYDÄN, RUKOILKAA 

Jeesuksen sanoja Sisar Claren kautta, 12. Toukokuuta, 2021. 

(Clare) Siunatkoon Herra teitä Hänen toivollaan ja rauhallaan näinä sekasortoisina aikoina ja 

antakoon Hän teille esirukouksen ja rukouksen hengen niiden puolesta, jotka ovat kärsimässä ja 

kuolemassa. Eilen illalla sain aikamoisen silmän ja korvan täyden siitä, mitä on meneillään Lähi-

Idässä. Jerusalemia on pommitettu, Tel Avivia on pommitettu ja Gazan kaistale meni edestakaisin 

ja edestakaisin, siispä tulin rukoukseen, todella ihmetellen, mitä Herralla oli sanottavaa ja sanoin… 

’Tässä olen, Herra.’  

Maailma on muuttumassa niin nopeasti. Asioita on tapahtumassa niin nopeasti kaikkialla 

maapallolla, esimerkiksi olen ajattelemassa Afrikkaa, koululapsia oli koottu yhteen, heitä oli 

viisikymmentä, murhattu ja kaikkialla maailmassa on massamurhia meneillään, se on merkki 

minulle, että mustahatut ovat ehdottoman epätoivoisia luomaan kaikenlaisia epävakaita tilanteita, 

joita voivat, luodakseen niin paljon hämmennystä maailmaan kuin mahdollista. 

’Herra… Tiedän että se on tyhmä kysymys, mutta kuinka Sinä kestät kaiken tämän?’ Ja minulla oli 

toinen kysymys Hänelle… ’Herra, onko minun todella tarkoitus mennä Teksasiin?’ Hän vastasi heti.  

(Jeesus) ”Anna Minun ensin vastata sinun ensimmäiseen kysymykseesi… Rakkaani, sinä alat 

näkemään kaiken, mitä Minun täytyy käsitellä ympäri maailman. Mutta sinä näet vain ulkonaiset 

olosuhteet etäältä. Minä olen aivan lähellä sielujen rinnalla, joiden täytyy käydä sen tulen läpi, että 

näkevät rakkaansa paloiteltavan ja kuolevan. Nyt, se mitä Afrikassa on meneillään… Rikokset siellä 

ovat hirvittäviä, hirvittäviä tarkoittaen vastenmielisiä tai kauhistuttavan pahoja, aivan kuten hän, 

joka syyllinen. (Tarkoittaen Paholaista)”  

Kuitenkin Minä armollisesti tulen alas ja kauhon viattomat ylös Minun käsivarsilleni ja lohdutan 

heitä, tuoden heidät paratiisiin useimmissa tapauksissa. Se on traagista. Kuitenkin, koska Minä 

olen loppumaton, Minulla on loppumaton kyky käsitellä jopa sellaisten tilanteiden 

pikkiriikkisimpiäkin yksityiskohtia ja niiden pitkän ajan jälkiseurauksia. Juuri nyt, Minä toivon, että 

olet saanut tarpeeksi maailmasta kaikista uutisista, joita olet katsonut. Minä arvostan sinun 

sydämeenkäyviä rukouksiasi ja huokauksiasi.”  

”Se on tehokasta. Älkää ajatelko, että kun katsotte heidän ahdinkoaan ja kavahtamistaan kauhussa 

tai myötätuntoa, että sitä ei laskettaisi rukoukseksi. Koska se lasketaan, aivan yhtä varmasti kuin 

jos te olisitte kehittäneet rukouksen ja tarjonneet sen. Huokaus ja kipu sydämessänne kantaa 

paljon painoa Minulle.”  

”Muistatko kohtauksen ’Chosen’ (=Valittu)-sarjassa, Häistä Kaanaassa, kun nainen, joka esitti 

Minun Äitiäni, katsoi sellaisella huolella silmissään, koska morsiamelta ja sulhaselta oli loppunut 

viini? Kehittikö hän yksityiskohtaisen rukouksen Minulle vai katsoiko hän vain Minun kasvoihini 

syvästi huolestuneena, että Minä en voinut torjua sitä? Kyllä, sitä Minä tarkoitan, teidän 

huokauksenne ja huudahduksenne lasketaan rukouksiksi.”  

”Nyt, sinun seuraavaan kysymykseesi… Ei, sinun ei ollut tarkoitus mennä Teksasiin. Me olemme 

saaneet sen oikein; sinun tulee rukoilla ja saada kaikki muut rukoilemaan myös.”  



”Tämä on mitä poikkeuksellisinta ja herkkää aikaa kansakunnallenne. Monet asiat ovat 

muuttumassa ja vihollinen käyttää hyödykseen muutosta, kylvääkseen hämmennystä ja pelkoa. 

Sitokaa pelko ja hämmennys ja vapauttakaa esteet tiellä, sotkut, sekaannukset, väliintulot, löydöt, 

altistumiset. Tämä on vain reilua, ottaen huomioon sen, mitä he ovat tehneet kansakunnallenne 

jokaisessa käänteessä. Tämä on ollut tulossa heille.”  

”Sinä tulet näkemään sen tarpeeksi pian. Enemmän aikaa rukouksessa ja hiljaisuudessa, Rakkaani. 

Sinä olet siirtynyt pois voimistavasta paikastasi, uteliaisuudesta sitä kohtaan, mitä ympäri 

maailmaa on tapahtumassa. Minä tiedän, että se on houkuttelevaa, Minä tiedän, että se on 

jännittävää, mutta sinulla menee sen paremmin, mitä vähemmän sinä sitoudut uteliaisuuteesi. 

Vaikka Minä en sano, että sinun pitäisi pidättäytyä aivan kokonaan, ole vain hyvin rajoittava, äläkä 

salli itseäsi imaistavan mukaan ja menemään lähteestä seuraavaan ja seuraavaan jne.”  

”Monia asioita on toiminnassa horjuttaakseen maatanne, jopa enemmän kuin mitä muutokset 

tulevat aiheuttamaan, siispä rukoilkaa ihmisten mielien vakauden ja tervejärkisyyden puolesta. 

Tämä on sodankäyntiä, joka tullaan voittamaan rukouksella, kuin myös Presidenttinne (Trump) 

rohkeilla taktisilla toimilla.”  

”Kaikki te rakkaat Sydänasukkaat; rukoilkaa vilpittömästi sydämestä, kaikkien näiden ympäri 

maailmaa tapahtuvien tapahtumien vuoksi. Mustahatut yrittävät suistaa maailman tuhoavaan 

hämmennykseen ja sotimaan niin monella rintamalla kuin he voivat.”  

”Kun te anotte Minun Äidiltäni Marialta, te pyydätte yhdeltä kaikkein voimallisimmalta olennolta 

ja puolesta puhujalta Taivaassa, ottamaan hoitaakseen tapauksenne. Oivallatteko te, kuinka 

vaikeaa Minulle on torjua hänen pyyntönsä? Se on melkein mahdotonta, koska hänellä on Minun 

sydämeni, eikä hän pyydä muuta kuin vuorollaan. Hän pyytää Minun Taivaallisen Tahtoni mukaan 

ja sydämeenkäyvällä myötätunnolla.”  

”Sitä, mitä hän kärsi Minun inkarnaationi vuoksi, on hädin tuskin kerrottu. Se oli niin paljon 

enemmän kuin, mitä profeetat olivat kirjoittaneet. Ja tietenkin lopullinen uhraus nähdä Minun 

marttyyriuteni kirjaimellisesti repivän hänen sydämensä hänen ruumiistaan. Te ette tiedä 

puoliakaan siitä. Mutta jonakin päivänä te tulette tietämään. Minä kerron tämän teille, koska se on 

toinen syy siihen, miksi Minun sydämeni on niin altis hänen anomisilleen ja tuomaan iloa ja 

lievitystä hänen sydämelleen, mikä murtui tällä maapallolla teidän vuoksenne. Hän erityisesti 

vihaa viattomien murhia.”  

”Se, mitä Minä haluan teidän ottavan käyttöönne tästä viestistä, on rukoilla mustahattujen 

kääntymysten puolesta ja kulkutaudin viivästymisen puolesta, niin että he tulevat epäonnistumaan 

heidän pahoissa aikeissaan. Erityisesti silmällä pidettävät päivämäärät ovat toukokuun 21. ja 22. ja 

23. päivät. Nuo ajat ovat todella rukouksienne lisäämiseksi, koska se on kiireistä aikaa 

Satanisteille.”  

”Rakkaat Sydänasukkaat, voinko Minä laskea teidän varaanne, että rukoilette näiden asioiden 

vuoksi? Todella, te olette tehneet niin kovin hyvin menneessä ja me olemme tehneet suurta 

edistystä, mutta tämä ei ole vielä ohi, eikä ole vihollisen halu tappaa Presidentti Trump. Siispä, 

Minä pyydän teitä kattamaan hänet ja hänen koko perheensä rukouksillanne. Rukoilkaa 

kääntymysten, harhautustekijöiden puolesta ja lukemattomien viivästysten puolesta 

vaivataksenne mustahattuja.”  



”Te tulette tekemään paljon maanne puolesta, jos te teette tämän. Minä rakastan teitä kaikkia 

hyvin kovasti ja lasken hyvin paljon teidän uskollisuutenne varaan. Pyytäkää Minulta voimaa ja 

viisautta rukoilla tehokkaasti ja erityisesti rukoilla kielillä.”  

”Tämän te voitte tehdä milloin vain, sallikaa Minun Pyhän Henkeni johdattaa ja ohjata teitä. 

Käyttäkää kieliänne anoaksenne Taivasta kaikkein voimakkaimmilla ja tarkoilla anomisilla. Menkää 

nyt rauhassa ja tietäkää, että Minä olen teidän vierellänne, johdatellen teitä monta kertaa 

rukoilemaan, vahvistamaan teitä vaikeissa tilanteissa ja jatkuvasti antamassa teille toivoa. 

Kutsukaa Minua, nojatkaa Minuun, Minä olen tässä teitä varten.” 


