232. ARMON OVI ON SULKEUTUMASSA… LAPSET, KIIREHTIKÄÄ !
Jeesus sanoo… Armon ovi on sulkeutumassa… Lapset… Kiirehtikää !, 15. Tammikuuta, 2016
Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle
Clare aloitti… Olkoon suloisen Jeesuksemme siunaukset ja Hänen läsnäolonsa teidän kanssanne,
Sydänasukkaat.
No niin, minua on pommitettu häiriötekijöillä, joita on tullut yksi toisensa perään. Enkä
tunnistanut, että ne OLIVAT häiriötekijöitä, ennen kuin mieheni huomautti siitä minulle. Luojan
kiitos aviomiehestäni. Hän on saanut voitelun nähdä suoraan vihollisen aikeiden läpi.
Rakkaat Sydänasukkaat, jotkut teistä ovat kirjoittaneet sydäntä riipaisevia kirjeitä ja pyytäneet
ohjausta minulta. Ja minun sydämeni särkyy – ja kirjeitä on niin paljon, emme voi vastata niihin
kaikkiin. Emme pysty ! Herra on pyytänyt minua tekemään määrätyn tehtävän ja minun täytyy se
suorittaa loppuun. Eikä muuhun ole aikaa kuin vain syömiseen, nukkumiseen, elämiseen ja Hänen
minulle tehtäväksi antamaan työhön.
Olemme Ezekielin kanssa itkeneet joidenkin teidän tilanteiden johdosta, kuinka tuskallisia ne ovat
ja Herra on vakuuttanut meille, että kun hoidamme mitä Hän on pyytänyt meitä tekemään, Hän
hoitaa teidät. Mutta Herra on myös opettanut meille kuinka saada vastauksemme Häneltä, nyt on
aika ottaa käyttöön se mitä Hän on meille opettanut. Kysy vain Herraa ja pyydä Pyhää Henkeä
ohjaamaan sinua. Hänellä on kaikki Vastauksesi.
Aikaa ei ole jäljellä, Sydänasukkaat, me todellakin olemme Koettelemusten Ajan kynnyksellä. Näin
tämän valtavan Armon Oven ja se on hitaasti liukumassa kiinni ja se mikä jää ulkopuolelle on
meidän käsityskykymme ylittävää kärsimystä. Herra tarvitsee rukouksiamme NYT – enemmän kuin
koskaan ennen. Hän tarvitsee paastouhrauksiamme NYT. Hän tarvitsee katumustamme maailmaa
varten NYT. En tiedä kuinka monin eri tavoin voin sen sanoa ! Aikaa ei enää ole jäljellä !
Kun aloitin rukoushetkeni, Herra piteli minua sydäntään vasten ja minä vain itkin ja itkin,
tietämättä todella tarkkaan edes miksi, paitsi, että jotenkin hengelleni on näytetty, mitä tulee
tapahtumaan ja minulle on näytetty vilaus siitä, kuinka vakava tilanne todella on. Ja minä vain
nyyhkytin kertoen Jeesukselle, ” Olen niin pahoillani, että Sinun täytyy tehdä tämä. Olen niin
pahoillani. ” Ja kun hän piteli minua ja itkin, Hänkin alkoi pian itkeä ja useat enkelit ympäröivät
meidät ja lohduttivat meitä.
Jeesus aloitti… ” Kyllä, sen todellisuus on hirveän musertava. On asioita, mitkä Minun pitää kätkeä
silmiltäsi, niin hirvittäviä ne ovat. Kyllä, aika on täysi, kauhistuttava todellisuus on yllämme. Voi,
Clare, Toivon, ettei sinun tarvitsisi käydä tätä läpi kanssani. Minä niin toivon, että voisin toimittaa
sinut tästä maailmasta ennen kuin pahin iskee. Toivon, ettet olisi syntynyt tänä aikana, mutta sinä
synnyit. Ja sinut on luotu tällaisia aikoja varten. Rukoile säännöllisesti, Rakkaani, äläkä anna
minkään viedä sinua sivuraiteille. ”
( Clare ) Ja haluan tässä vain sivuhuomautuksena sanoa, että Hän ei sano, että me menemme
Koettelemusten Ajan läpi, vaan se mitä Hän sanoo, on että me näemme sen alun. Ja se itsessään
tulee olemaan hirvittävää.
” Tee vain ne määrätyt työt, jotka olen sinulle antanut. Minä huolehdin kaikista muista ja kaikesta
muusta. ”

( Clare ) Kun pääni lepäsi Hänen Sydämellään ja Hän piteli minua tiukasti, aloin nähdä verta,
verilammikoita ja lisää verta kaikkialla. Oli melkein kuin ne ruumiit vain sulivat verilammikoihin.
Sitten näin tulta… ruumiita makasi maassa ja ne paloivat ja paloivat. Näin korealaisnaisen elossa ja
tulessa, kutsuen jotakuta, nainen nosti päätään ja huusi. Hänen lähellään oli lapsi, ilmeisesti
kuollut, nainen lyyhistyi ja kuoli myös.
Taivas oli paksun savun peitossa. Katselin lahdella olevaa kaupunkia, Kalifornian Oaklandia
muistuttavaa, muttei välttämättä juuri sitä kaupunkia. Tämä kaupunki oli jonkinlainen
satamakaupunki. Näen tulipalloiksi muuttuneita pirstaleita tippuvan taivaalta, jättäen savuvanoja
jälkeensä. Ne näyttävät pirstaleisilta jäännöksiltä, jotka voisivat olla peräisin ohittavasta
komeetasta tai tulivuorenpurkauksesta. Ne tulivat kuin salama kirkkaalta taivaalta. Kaupunki näytti
täysin hiljaiselta, koska kaikki olivat kuolleet. Kaikki.
Itkin… ” Armoa, Herra, Armoa ! ”
Ja hiljainen ääni tuli vasemman olkapääni takaa, missä suojelusenkelini tavallisesti on. Ja ääni
sanoi… ” Armon aika on ohi, Clare. Tämä on Jumalan tuomio tälle ilkeälle ja turmeltuneelle
maailmalle. ”
Sitten sanoin… ” Herra, ole hyvä ja sano minulle jotakin. ”
( Jeesus ) ” Mitä muuta siihen voi sanoa, kuin äärimmäinen tuho maailman kaupungeille ? Yksi
toisensa perästä ne tuhoutuvat Idästä alkaen, ja tullen Euroopan läpi teidän maahanne. ”
” Mitä muuta Voin sanoa paitsi, että armon aika on loppunut. Rukoile Armoa. Minun ikuisessa
kellossani on vain sekunteja jäljellä, rukoile armoa paljon ennen kuin ovi on kokonaan sinetöity
kiinni. ”
( Clare ) Mutta Herra, Sinun Armosi ei lopu koskaan.
( Jeesus ) ” Tämä on totta. Minun Armoni ei koskaan petä. Ei koskaan. Mutta sato on kypsä ja
sirppi teroitettu ja Minä lopetan synnin. Kyllä, Minä lopetan synnin kerta kaikkiaan. Voi Clare, se
mitä näytän sinulle, ovat ne kansakunnat, jotka on merkitty tuhon omiksi. Sinun kansakuntasi on
niiden joukossa. ”
” Maailma ei ole enää tunnistettavissa, kun Saatana on saanut tahtonsa läpi. Mikään ei ole
entisellään, on vain karrelle palaneita jäännöksiä ja kertakaikkinen sekasorto, kaaos. ”
( Clare ) Jeesus, minulla on niin paha olo sisälläni.
( Jeesus ) ” Joka tapauksessa, sinun täytyy koota itsesi, kun on vielä vähän aikaa jäljellä ja saattaa
loppuun se, minkä annoin sinun tehtäväksesi. Clare, saata se loppuun. Olet antanut häiriötekijöille
vallan. Nyt pyydän sinua, ettet salli enää yhtään häiriötekijää. Käy käsiksi työhön. Pyydän,
Rakkaani, se on niin tärkeää Minulle. ”
( Clare ) Siinä vaiheessa, kun Herra sanoi sen, tunsin itseni heikoksi. Olin itkenyt – Olin niin tyhjä ja
heikko kuin olla voi. Ja sanoin… ” Jeesus, pyydän, anna minulle voimaa ja selkeyttä. ” Kun olin
pyytänyt sitä Häneltä, yhtäkkiä tyhjä, kivun rasittama sydämeni alkoi sykkimään uudella voimalla.
Voitelu nousi ylöspäin. Hän auttaa minua, tunsin sen. Voi, Jumalan pyhät, rukoilkaa Armorukousta,
uhratkaa paastoamalla. Etsikää Herraa kaikella sydämellänne ja etsikää Häntä kaikella
voimallanne. Älkää keskittykö ongelmiinne juuri nyt, niitä ei voi mitenkään verrata siihen, mikä on
tulossa. Tässä maassa olemme tottuneet olemaan turvassa ja että meillä on kaikkea, mitä
tarvitsemme, mutta koko maailma tullaan heittämään sekasortoon, kaaokseen. Itsekkäälle

ajattelulle ei ole enää aikaa. Tukekaa Herraa rukouksillanne, keskittykää heihin, jotka hän on
menettämäisillään iäksi. Pyydän, tehkää tämä, sillä tämä koskee Hänen sydämeensä eniten.
Irrottakaa mielenne ongelmistanne, jos teidän pitää meditoida, kuvitelkaa heitä, jotka ovat eläneet
kärsimyksessä ja eivät ole löytäneet Jeesusta tai vastanneet Jeesukselle. Kuvitelkaa, että he
suunnittelevat elämäänsä eteenpäin odottaen jotain hyvää tapahtuvaksi, mutta Helvetin leuat
ovat auenneet ja ovat leviämässä ammolleen. Heidän takanaan paholaiset, demonit seisovat
hiilihankoineen työntäen heitä suoraan hornaan. Kuvittele, että juuri hornaan tipahtanut oli
poikasi tai tyttäresi, etkä koskaan näe heitä enää.
Näetkö kuinka äärimmäisen tärkeää tämä on ?
Rukoile ja tarjoa uhrauksia, että he pelastuisivat jopa viime hetkellä. Ja jos sinulla on käsiteltäviä
asioita, kysy Herralta ja odota Hänen toimivan. Käy läpi opetuksiamme saadaksesi Jumalalta sana
ja käy toimeen ! Olette aikuisia nyt, sinä voit työskennellä Pyhän Hengen kanssa. Hän on aivan
vieressäsi, vain odottaen täyttä huomiotasi. Ja ymmärrä, että on vain vähän aikaa jäljellä.
Sinnittele. Asiat alkavat tulla päätökseen ja niitä viimeistellään. Luota Herraan kaikesta
sydämestäsi. Äläkä laske ymmärryksesi varaan.

