75. Jeesus sanoo… Aikasi on käy vähiin – Tule luokseni
11.05.2015 - Jeesus Kristuksen sanoja sisar Clarelle
Jeesus aloitti…
“Puhun nyt ‘meidän ystävillemme’ niin kuin voisimme teitä kutsua. On eräs toinen seikka, joka täytyy teille tänä
aamuna selittää.”
“Aika.”
“Kyllä, puhuimme jo tästä vähän aikaa sitten – Mutta aika on aihe, jolla on monia puolia. Tämä osa ajasta
koskettaa sinun sielusi kohtaloa.”
“Sinun on kohdeltava tätä aikaa ohikiitävänä ja kallisarvoisena, jonka Minä olen sinulle suoraan antanut. Älä
käytä sitä niin kuin sinä ajattelisit, älä heitä sitä hukkaan. Älä suhtaudu siihen kevytmielisesti kuin
kauppatavaraan tai liiketoimintaan. Sellaisen ajattelun on osaltasi loputtava. Kutsun nyt teitä kaikkia, niinkuin
kutsuin heitä, joita sanoin morsiamekseni ennen kuin toin heidät kotiin; pyhyyteen. Korotettuun pyhitykseen.”
“Kuuliaisuus ja taipuminen Minun tahtooni ja totuuteen, jonka olen säilyttänyt teille kirjoituksiini. Olen sallinut
maan kohdata viimeisen suuren korjausliikkeen ja sinä olet nähnyt todisteen siitä. Älä torju opetuksia, jotka
kiertävät ympäri maata. Älä suhtaudu kevyesti totuuden sanoihin ja pelastukseen, joista olet kuullut. Nämä
sanat ja totuus ovat sinun elämänlankasi.”
“Tämä aika, jota nyt elät, kestää vain vähäiset seitsämän (7) vuotta tapahtumien alusta niiden loppuun. Sillä
ajankohdalla, jolla olet löytänyt nämä sanat, on suuremmoinen merkitys sinulle. Mahdollisesti olet niiden
onnekkaiden joukossa, jotka kuulevat nämä sanat ensimmäisten joukossa. Heti kristittyjen pelastuksen
jälkeen. Ehkä olet yksi heistä, joka on saanut minun hengen silloin, kun annoin lisäajan kerätä yhteen kaikki
minulle kuuluvat sielut maan päältä yhtenä viimeisenä tekona. Jos olet yksi näistä – olet tosiaan siunattu.”
“Mutta kerron sinulle totuuden…
Jos olet löytänyt nämä varoitukset vasta vuoden, tai kahden, tai jopa kolmen vuoden päästä noista
tapahtumista – NYT on aika hyväksyä nämä sanat, jotka olet kuullut. NYT on se hetki, kun sinun TÄYTYY
etsiä Minua ja tulla löydetyksi Minun toimesta… Sinun aikasi tehdä päätös on loppumassa.”
“Seitsämän vuoden puolivälissä tapahtuu taas massiivinen ravistus, suuri mullistus. Eikä ainoastaan maan
päällä, vaan myös hengellisessä maailmassa ihmisiltä näkymättömissä. Tämän pisteen jälkeen pahuuden
voimat ovat niin voimakkaasti järjestäytyneet, että on melkein mahdotonta elää Minkäänlaista “normaalia”
elämää muutenkaan – Jos et ole jo polvistunut hallitsija Obaman ja hänen alapuolella olevien pahojen edessä.
Kyllä, osoitan sinulle kuka on anti-Kristus. Varmasti olet tullut tähän mennessä tietoiseksi siitä, että hän on
pahuuden symbooli maan päällä heille, jotka yrittävät asettua häntä vastustamaan.
Paljon kuolemaa,
paljon tuhoa, paljon sairautta, paljon kurjuutta on koitunut miljoonille sieluille, jotka ovat yrittäneet vastustaa
häntä, ja ovat kuolleet vastustaessaan häntä.”
“Sinä olet löytänyt Minun sanat palvelijoilleni Carolille ja Clarelle, jotka monien, monien muiden ympäri
maailmaa tavoin jakoivat viestejä maailmalle ennen kuin Minä tulin noutamaan heidät kotiin kanssani
taivaaseen. Sinulla on vielä vähän aikaa tehdä lopullinen päätöksesi. Sinä olet seissyt sivussa antaen
vihollisen vakuuttaa, että kaikki on hyvin, ja “heidät on kerätty yhteen ja siirretty pois OIKEIDEN ihmisten
tieltä”.
“Kerron sinulle nyt…
Ne eivät ole mitään muuta kuin valheita sinun sielusi tuhoajalta. Sinä et voi pitäytyä niissä enään. Sinun aikasi
on nopeasti loppumassa.”
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“Minä olen säilyttänyt Minun ihmisille suojeltuja taskuja ympäri maailmaa – turvallisia paikkoja, joissa he, jotka
Minä olen kerännyt, voivat elää ja jossa heidän terveytensä ja ravintonsa on taattu. Tartu nyt käteeni ja anna
Minun johtaa sinut heidän luokseen. Käännä sydämesi kokonaan puoleeni ja Minä johdatan sinut sinne missä
voit elää tämän ajan rauhassa, totuudessa ja oikeassa rakkaudessa, jollaista et ole ennen kokenut tai jollaisen
olemassa olon olet jo kauan sitten unohtanut.”
“Aika on nyt sinun vihollisesi, lapseni. Et ymmärrä tätä vielä täysin – mutta tulet ymmärtämään. Tarkkaa näitä
sanoja jotka ovat kirjoitettu tähän – et tule saamaan enää monia näin selkeitä varoituksia. Nytkin työskentelen
sielussasi, hengessäsi vakuuttaakseni sinulle, että nämä sanat ovat totta ja uskollisia, ne on puhunut Hän,
joka on uskollinen ja totta. Päästä Minut sisään. Anna Minun löytää sinut, pelastaa sinut ja kantaa sinut
erämaahan turvaan ja pelastukseen. Minun sydämeni kaipaa sinun liittyvän Minuun Kuningaskunnassani.”
“Tule, rakkain ystäväni. Tule! Minä odotan sinua. Tule!”
“Jeesus Kristus. Hän joka kuoli ristillä SINUN sielusi puolesta ja nyt Minä odotan loppumattoman rakkauden
kanssa sinua tulemaan luokseni.”
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