
898. Jeesus puhuu… Yellowstonesta, New Yorkista, Nibirusta,  

tulevasta Sodasta, Hänen Verestään & C-Kulkutaudista 

YELLOWSTONE, NEW YORK, NIBIRU, TULEVA SOTA, MINUN VERENI & COVID-ROKOTE 

Jeesuksen sanoja Sisar Claren kautta, 16. Syyskuuta, 2021. 

(Clare) Rakkaat Sydänasukkaat, omaksukaa tämä viesti uskolla ja toteuttakaa se uskollisesti… 

Amen. 

(Jeesus) ”Siispä, sinä olet tiedustellut Minulta, mitä Minulla on Minun Sydämelläni ja Mielelläni ja 

sinä tiedät niin hyvin, mitä on syvällä sielusi kuopassa. Kyllä, se on tämä sota, joka pian tulee 

alkamaan ja sielut, jotka saattavat pian olla menetettyjä Minulle iäksi. Sitä Minun sydämeni 

murehtii. Clare, Minä olen yrittämässä aivan kaikkeni saadakseni Minun ihmiseni, joita kutsutaan 

Minun Nimelläni, rukoilemaan kansakuntien puolesta, sinun kansakuntasi (Amerikan) ja muiden 

ympäri maailmaa myöskin. 21 päivän rukous, jota pyydettiin syyskuun 11 päivänä, ovat kriittisiä. 

Soveltakaa sydämenne näihin ja vakuuttakaa yhteisönne siitä, kuinka kovin kriittisiä ne ovat. 

Tehkää tämä Minun puolestani, pyydän?”  

(Clare) Auttaisitko minua, pyydän, oikeiden sanojen kanssa? Tiedäthän, hetken päästä siitä tulee 

vanhaa… Rukoilkaa maanne puolesta, rukoilkaa kansakuntanne puolesta, rukoilkaa maailman 

puolesta, mutta kun ajattelette vaihtoehtoja ja sitä, mitä voisi tapahtua, jos me emme rukoilisi, se 

ei ole hyvä.  

(Jeesus) ”Se, mitä sinä et ole huomioimassa, on tilanteen vakavuus, koska et ole koskaan elänyt 

sen läpi. Pahat pyrkivät aloittamaan maailmansodan, Presidentti Trump tietää hyvin kuolonuhrit ja 

on yrittämässä kaiken voitavansa välttääkseen maailmansodan. Kiina on jääräpäinen Amerikan 

tuhoamisessa, Clare. Heillä on kiinteä jalansija, on olemassa monia tekijöitä, jotka voisivat saada 

sen alkamaan, mutta myös Minä olen laittanut Minun käteni liipaisimen ja kohteen välille, 

toiveissa, että ihmiskunta tulee löytämään toisen tavan. Se, mitä vastaan Minä olen käymässä 

sotaa, on pahan infrastruktuuri, joka yhä jää tähän maailmaan. Minä toivon suojaavani viattomat, 

kun kukistan pahat.”  

(Clare) Herra, tarkoitatko, että Amerikalla on toivoa, että meille ei tule sotaa?  

(Jeesus) ”Paljon jää nähtäväksi, jos rukoukset moninkertaistuvat, En yritä olla välttelevä, Minä 

annan sinulle toivon pilkahduksen. Sinä olet ymmärtänyt, että Minä olen saamassa aikaan sen, 

että Nibirun pahimmat vaikutukset pidetään paikoillaan toistaiseksi. Aivan sormi, joka pitelee sitä 

paikoillaan, on rukous. Kaikkialla maailmassa, painetta vapautetaan, estämään joitakin suurempia 

katastrofeja tapahtumasta. Sen vuoksi, tiedemiehet ovat hämmentyneitä, että mitään ei ole vielä 

tapahtunut. Minä kerroin sinulle aikaisemmin, että Yellowstone vapautettaisiin hitaasti laajan 

alueen ylle ja tämä estämään supertulivuoren räjähdys ja maasi tuho.”  

”Kuitenkin New York on toinen juttu. Tulee olemaan aika, jolloin sitä tullaan käyttämään 

nielemään ja hautaamaan menneisyyden vääryyden tekoja, jopa muuttamaan sen sulaksi laavaksi, 

syvällä Maapallon syövereissä. Minä tunnen paljon kuvotusta siitä, mitä siellä on meneillään, 

erityisesti New Yorkin kaupungissa. Kukaan teistä ei todella ymmärrä sitä, mihin pisteeseen asti 

Minä olen pidättämässä Amerikan hajottamista niiden vuoksi, jotka paastoavat ja rukoilevat ja 

ottavat Minut vakavasti. Joka kerta, kun ihmiset kokoontuvat Washington DC:hen tai muihin 

pääkaupunkeihin, tuhon kättä, joka on tikittämässä kellolla, työnnetään taaksepäin merkittävästi, 

katumusta ja heidän rukoustensa intohimoa vastaavalla määrällä.”  



”Kansakunnassanne on monia rukoussotureita, joista kukaan ei tiedä. Ja heidän lahjallaan aitoon 

esirukoilemiseen ja paastoamiseen, kuin myös elämän julistamiseen sinne, missä kuoleman pitäisi 

olla, on huomattava vaikutus sen lykkäämisessä, mikä lopulta tulee tapahtumaan. Mutta 

toistaiseksi, sinä, pienuudessasi ja pikkuistesi kanssa, olette tekemässä osanne. Jos Minä näyttäisin 

sinulle, mitä te olette saavuttaneet kansakuntaanne varten, se hämmästyttäisi sinua lakkaamatta. 

Siispä, jatkakaa hyvää työtä ja kunnon rukouksia, erityisesti, kun voitte omistautua sydämellänne 

siihen vaativampien tehtävien välissä. Sängyssä maatessa ja rukoillessanne koko sydämestänne, 

ennen kuin nukahdatte, on myös hyvin tehokasta.”  

”Yhteisössänne on jatkuvaa ponnistelua paneutua aiheuttamaan hieman kiistoja ja ärsytyksiä, joita 

demonit voivat hyödyntää saamaan aikaan suuren jakaantumisen. Olkaa varuillanne tällaisten 

varalta. Todella, pienet ketut ovat niitä, jotka viinitarhoja turmelevat.”  

”En voi kertoa teille varmasti, milloin asiat pääsevät valloilleen, mutta te tulette tietämään 

maailman tapahtumien kautta. Monet tulevat kuolemaan Covid-rokotteeseen ja tämä tulee 

aiheuttamaan luottamuspulaa maassanne. Kaikki eivät vastaanottaneet todellista rokotetta, oli 

monia, jotka vastaanottivat suolaliuosta. Sen vuoksi, joillekin on vaikeaa oivaltaa, kuinka 

kuolettavia nämä ruiskeet ovat. He ovat tahallaan ajastaneet tämän, niin että monet muut 

vastaanottaisivat ne, tietämättä niiden vaaroista.”  

(Clare) Herra, onko olemassa mitään keinoa pelastaa heidät, joita COVID vahingoitti pahasti?  

(Jeesus) ”Se riippuu hyvin paljon armon tilasta, jossa he ovat ja mihin he ovat myöntyneet ennen 

maapallolle tuloa. Jotkut sielut ovat tehneet hyvin sankarillisia uhrauksia itsestään, kääntääkseen 

ihmiskunnan ympäri, kuitenkin toiset ovat huonomuistisia. Minä sanon tämän verran… Mitkään 

näistä kuolettavista organismeista eivät voi säilyä hengissä Minun Veressäni. Jos te todella uskotte 

ja kyllästätte sen sielun ruumiin Minun Verelläni, heidät voidaan parantaa, riippuen muista 

tekijöistä, kuten heidän armon tilastaan ja aikaisemmista myöntymyksistään ennen Maapallolle 

lähettämistä. Mutta joka tapauksessa, ei ole mitään haittaa yrittämisestä, kun odotatte Minun 

väliintuloani. Minä tulen puuttumaan siihen jollakin tavalla rukoustenne ansiosta. Mikään paha ei 

voi säilyä hengissä Minun Veressäni. Muistakaa se.”  

”Sinä olet pyytänyt Minua kertomaan sinulle, mitä on meneillään ja nyt Minä olen tehnyt niin. 

Minä haluaisin sinun julkaisevan tämän kaikilla kanavillasi. Rukouksia maailman puolesta ja Minun 

Vertani tätä kulkutautia vastaan. Jos teillä todella uskoa ja te uskotte, te voitte sanoa tälle 

vuorelle… ”Tule siirretyksi” ja se varmasti tulee heitetyksi mereen.”  

(Jeesus) ”Minä rakastan teitä kaikkia, Minun uskolliseni, ja kiitän teitä rukouksistanne ja ajoista, 

kun te olette vierailleet Minun luonani tuoden lohdutusta. Oi, kuinka Minä vaalin heitä, jotka 

lohduttavat Minua. Minä tulen aina olemaan lohdutus heille. Soveltakaa sydämenne nyt, Minun 

rakkaat, vakavaan rukoukseen kansakuntien puolesta, koska todella, te olette pidättelemässä 

pahan vuorovettä rukouksillanne ja kyllästäen rakkaitanne Minun Veressäni. Minä siunaan teidät 

nyt periksiantamattomuudella ja rohkeudella… Amen.”  


