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Kauheita Asioita tapahtuu ympäri Maailman… PYYDÄN, RUKOILKAA 

HELMIKUUN 28. 2023… JEESUS SANOO… KAUHEITA ASIOITA TAPAHTUU YMPÄRI MAAILMAN… 

PYYDÄN, RUKOILKAA 

Jeesuksen Sanoja Sisar Claren kautta, Helmikuun 28. 2023. 

(Jeesus) ”Kuten olet kuullut Minun viestinviejältäni, kauheita asioita tapahtuu ympäri maailman. 

Tragedia Turkissa on kauhea, Clare. Lapsia on hautautuneina raunioiden alle, vanhemmat kutsuvat 

heitä, lapset kutsuvat äitejään. Se on sydäntäsärkevää. Voi niitä, joilla ei ole omaatuntoa lainkaan 

ja jotka käyttävät massatuhoaseita, jotka eliminoivat tuhansia ihmisiä umpimähkään, vain 

saadakseen voiton vastustajistaan. Kuitenkin monet kuolleista ovat paremmassa paikassa kuin 

elävät. Tämä tulee jatkumaan osana aloitteesta päästä maailmassa eroon niistä, joita he kutsuvat 

’hyödyttömiksi syöjiksi’. Heillä ei ole aavistustakaan, mitä he ovat tekemässä ja vaatisi sukupolvia, 

ennen kuin he voisivat nähdä vahingon, mitä oli tehty. Pyydän rukoilkaa näiden uhriparkojen 

puolesta.” 

(Clare) Herra, mitä on Sinun sydämelläsi? 

(Jeesus) ”Sinua kohtaan henkilökohtaisesti on ollut monia hyökkäyksiä, yrityksenä pysäyttää viestit 

ja erityisesti meidän työmme yhdessä. Mutta he eivät tule onnistumaan, sillä Minun enkelini ovat 

vartioimassa teitä molempia. Minä tiedän, ettei tämä ole helppoa, mutta sinä teit parhaan asian, 

mitä olisit voinut tehdä. Pyytää yhteisöä rukoilemaan puolestanne. Tällä tavalla Minä tarkoitin 

elämän maapallolla olevan. Kullakin henkilöllä on toisia, jotka voivat tulla heidän avukseen 

vaikeuksien aikana. Minä kunnioitan näitä yhteisörukouksia hyvin paljon, siksi sinä tunnet olosi 

paremmaksi.” 

(Clare) Tässä Herra puhuu fibromyalgiasta, joka pääsi valloilleen hyvin vakavasti ja harhautti 

ajatukseni pois rukouksesta, niinpä pyysin jokaista rukoilemaan minun puolestani ja välittömästi 

tunsin oloni paremmaksi, vakava kipu on poissa. 

(Jeesus) ”Näin Minun ruumiini tulee toimia, kun joku on työskentelemässä ja on kivuissa, rukoilkaa 

heidän puolestaan. Minä olen rakentamassa teitä uskossa tässä parantamislahjassa, niin että 

voitte koskettaa monia muita, joilla ei ole mitään muuta toivoa. Minun erityiskiitokseni sisarelle, 

joka hoiti yhteisiä asioita. Tytär, olet tehnyt hyvin edetäksesi tässä projektissa ja Minä siunaan 

sinut, kun otat vastuuta siitä. Minä haluaisin jokaisen, joka voi avustaa häntä sen 

viimeistelemisessä. Me olemme saavuttamassa jotakin, Minun puolisoni.” 

(Clare) Hän hymyili… Se, mihin Hän viittasi, oli meidän puhdistus ponnistuksemme. Kiitos Sinulle 

Herra, kun kannustit häntä ja annoit hänelle kyvyn puhdistaa tuon sotkun. Kiitos sinulle niin, niin 

paljon. 

(Jeesus) ”Katsohan, et voi tehdä kaikkea omillasi, sinä tarvitset sieluja, jotka näkevät tarpeen ja 

ovat halukkaita työskentelemään ja siivoamaan sen ja laittamaan sen järjestykseen. He ovat hyvä 

miehistö ja Minä kiitän heitä kaikkia, kun he tulivat esiin liittyäkseen mukaan.” 

”Hallinto on vartioinut teitä, koska ihmiset ovat levittäneet monia valheita teistä.” 

(Clare) Kyllä, eilen illalla talon yllä leijui helikopteri. 

(Jeesus) ”Kuitenkaan he eivät ota sitä kovin vakavasti. On monia syitä epäillä, että se on vain juoru. 

He eivät ole tyhmiä. Se on osaltaan poliittinen ongelma. Te olette Presidentti Trumpin puolella ja 



näinä päivinä se riittää saadakseen teidät vaikeuksiin. Lisäksi olette kuulleet Minun ääneni, ja 

elätte Minua varten, mikä myös uhkaa heitä. Teidän ei tarvitse olla väkivaltaisia, teidän täytyy vain 

olla erilaisia ja viehättää seuraajia. Rukoile heidän puolestaan, Clare, ja vain jatka uskollisena 

olemista jokapäiväisille velvollisuuksillesi, mutta hieman enemmän reippaampana. Minä pidän 

sinua silmällä kaiken hyväksi.” 

(Clare) Kiitos Sinulle, Herra. Jumala siunaa teidät, rakas perhe, ja kiitos teille, kun jatkatte 

rukoilemista meidän puolestamme, kun me rukoilemme teidän kaikkien puolestanne. 


