
651. MAAPALLOLLA ON MONIA UHKIA… AIKA ON VÄHISSÄ 

Jeesus sanoo Maapallolla on monia Uhkia… Aika on vähissä 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 16.Syyskuuta, 2018 

( Clare ) Herra Jeesus, pyydän voisimme kuulla joitakin hyviä uutisia? Pyydän, lohduta meitä. 

Jeesus aloitti… ” Tämän verran voin teille kertoa… teidän rukouksenne toimivat. Maapallolla on niin 

monia uhkia juuri nyt, että Isä etsii jokaisen tekosyyn millä voisi pidentää Armon peittoa Maapallon 

ylle. Ja kyllä, Pyhä Armorukous on yhä hyvin, hyvin tehokas. ” 

” Voi, Minun rakkaat, rakkaat lapseni, Minä yritän niin kovasti valmistella teitä siihen, mikä on tulossa. 

Teen parhaani tämän Astian kautta, ja hän tekee parhaansa aseistaakseen teidät sillä mitä tarvitsette. 

Sillä hän ei tule olemaan luonanne enää kovin kauan. Olen antanut hänelle parasta viiniä juotavaksi, 

sillä te tarvitsette vahvistamista ja varustamista. Te ette vieläkään ole varustettuja tavalla, jolla 

varhaiset Apostolit olivat, kun he kävivät läpi vainoja ja syöttämistä leijonille. Heillä oli Elämän Leipää, 

Minun Kehoani ja Vertani leivän ja viinin muodossa. ” 

” Annoin teille kertomuksen nuoresta miehestä, joka ryhtyi marttyyriksi uskollisuudestansa 

suojellakseen Minua pilkkaajien silmiltä. Annoin sen valmistellakseni teitä siihen, mitä teiltä puuttuu. 

Minä jopa annoin teille tehtävän kaksi vuotta sitten, kun kristittyjen taivaaseennosto, tempaus oli 

näköpiirissä. Käyttäkää hyväksenne kaikki lahjat, joita annan tälle Astialle teidän kanssanne jaettavaksi, 

koska monet, monet teistä tulevat tarvitsemaan niitä. Niillä teistä, jotka ovat eläneet toisia varten, ei 

ole mitään pelättävää – Minä otan teidät Taivaaseennostossa. ”  

” Ne teistä, jotka ette ole kykeneviä tekemään päätöstä elää puhdasta elämää Minua varten… tulevat 

mitä todennäköisemmin jäämään jäljelle selvittämään sen asian. Ne teistä, jotka ovat katolisia ja 

tiedätte että te olette Jäljellejääneitä valmistelemaan loppuja yhteisöjä – te tiedätte, että olen 

pyytänyt teitä jäämään pitämään uskoa elossa ja olemaan seurakuntien johdossa tuhansille jäljelle 

jääneille. Olette harjoitelleet tätä varten koko elämänne, ja olette melkein valmiita. ” 

” Mutta suren teidän puolestanne, Minun Lapseni, jotka olette niin ylpeitä ja kovasydämisiä ettette voi 

hyväksyä Jumalan Valtakuntaa lasten tavoin. Saanko sanoa ? Olen lopen uupunut kamppailemaan 

tästä asiasta teidän kanssanne, ja niin on tämä Astiakin. ” 

” Olette rasittaneet häntä erittäin kovalla taakalla, niin että hän on lopettanut johtamasta seurakuntaa 

teidän itsepäisyytenne ja ylpeytenne takia. Mutta hän rakastaa teitä. Ja Minä rakastan teitä erittäin, 

erittäin paljon. Ja olen pyytänyt Minun Isääni antamaan teille sydämen puhdasta kultaa ja 

erottelukykyä enemmän kuin ikänne edellyttäisi, että mikään ei estä teitä omaksumasta niitä lahjoja, 

joita olen jättänyt jäljelle tälle Kanavalle. ”  

” Ja tiedän, että monet teistä ovat lopen uupuneita ja ymmällä. Aikuinen teidän sisällänne on ymmällä. 

Pieni lapsi sisällänne on tunnistanut Minun Ääneni tällä Kanavalla, ja olen odottanut niin kauan kuin oli 

mahdollista juurruttaakseni luottamusta tähän Astiaan – niin, että voisin lisätä uskon aarteidenne 

määrää ja TÄYSIN varustaa teidät siihen, mitä nyt on näköpiirissä. ” 

 Minä tunnen kipua sisälläni, rakkaat. Minä tunnen kipua teidän puolestanne. Kuinka vaikeita nämä 

ajat tulevat olemaan. Olette kuulleet niin paljon ja se on terrorisoivaa. Mutta teillä ei ole mitään 

käsitystä siitä, minkälaista tulee olemaan elää tämän sekasorron ja vainon keskellä. ” 

”Luottakaa Minuun koko sydämestänne. Älkää nojatko omaan älyynne, vaan tarrautukaa Minuun 

kiinni. Ja muistakaa ja muistakaa, että te ette selviä hengissä tulevista koettelemuksista, ellette te elä 

täysin Minun Tahtoni mukaan minuutista minuuttiin, tunnista tuntiin, päivästä päivään, siihen saakka 

kunnes palaan. ”  



 ” Asiat, joita tapahtuu maan pinnan alla, ovat kauhistuttavia. Iljettävien olentojen valmistelu etsimään 

ja tuhoamaan kristittyjä, on käsityskyvyn ulkopuolella. Kuitenkin, kun tilanne on kriittinen, teillä on 

vielä Minut. Ja niille teistä, jotka ovat ottaneet Minun Äitini sydämiinne, hän myös tulee olemaan 

teidän kanssanne, ja tuo teille suurta lohtua ja sinnikkyyttä sillä hetkellä. ” 

” Minä tulen todellakin antamaan teille armonaikaa ja rohkeutta matkan varrella. Minä todellakin tulen 

vierailemaan teidän luonanne suloisina hetkinä kaukana hengissä säilymisen julmasta maailmasta. 

Minä ruokin ja vaatetan teidät. Jos elätte uskon mukaan, teiltä ei puutu mitään. Teidän haavanne 

paranevat, sairautenne katoavat käyttämällä Minun Pyhää Nimeäni. ”  

” Mutta monet teistä laittavat syrjään tällaisen tavan elää, ja teillä tulee olemaan paljon vaikeampaa. 

Teidän täytyy rikkoa tapanne luottaa ihmisen kykyyn. Teiltä otetaan pois kaikki paitsi Minut – ja 

kuitenkin kun teillä on Minut, teillä tulee olemaan kaikkea. ” 

” Niin paljon ihmeitä on odottamassa teitä Taivaassa, ja Minä kaipaan olla kanssanne. Mutta teidän 

joukossanne on niitä, jotka ovat epätäydellisiä Pyhimysmäisyyden loistokkaassa kohtalossa. Ja teillä on 

vielä aikaa oppia ja saattaa loppuun se, mitä varten teidät lähetettiin Maapallolle tekemään. ”  

” Älkää pelätkö, pikemminkin tunkekaa itsenne Minun sydämeeni ja pyytäkää voimaa. Monet teistä 

tulevat vastaanottamaan Minun todellisen Kehoni ja Vereni, koska tulen olemaan luonanne, kun 

rukoilette leipää ja viiniä, koska teille oli mahdotonta vastaanottaa pyhiä käskyjä ennen 

Taivaaseennostoa. Mutta on monia, jotka Taivaaseennoston jälkeen vihitään palvelemaan veljiään ja 

sisariaan. ” 

( Clare ) Ja haluan jakaa tämän kanssanne. Yhdellä rukoustiimimme jäsenellä oli hätkähdyttävä uni 

yhtenä yönä. Unessa kaikkialla heidän ympärillään loisti loistava, loistava valo. Ja se oli Jeesus. He eivät 

ihan tarkkaan voineet nähdä Hänen kasvojaan, mutta he näkivät Hänet. Ja Herra puhui heille ja sanoi, ” 

Teidät jätetään jäljelle palvelemaan veljiänne ja sisarianne. ” Ja sitten hän heräsi ja se oli visio, jonka 

hän sai, uni jonka hän näki. 

Nyt, en usko, että Herra olisi antanut hänelle tällaista vahvistusta, jos me emme olisi lähellä sitä aikaa – 

koska hän jo tunsi sen sydämessään. 

( Jeesus ) On vielä toivoa täyskäännökseen siitä, mitä on tulossa, mutta Minun täytyy kertoa, että on 

aika valmistautua. Ja paras valmistautuminen on elää uskon mukaan ja olla läheisessä yhteydessä 

Minun kanssani – eikä sallia itsenne tekevän kompromisseja minkään olennon vuoksi; ei aviomiehen, ei 

lasten. Vaan olla uskollinen Minulle. 

” Clare, annoin sinulle viestin, Minä toivon, että jaat sen heidän kanssaan nyt. ” 

( Clare ) Kyllä Hän antoi minulle viestin. Ja itse asiassa, Hän antoi useammankin kuin vain yhden…  

Ensimmäinen on ”Uskonnollinen kiihkoilu ja uskonnolliset henget”:sta. Ja näin siinä sanotaan. Ja tämä 

koskee Ezekieliä ja minua, kun Herra johdatti meitä eri kirkkokuntien läpi. 

( Clare & Ezekiel ) ” Me aloimme huomata näitä hahmoja joka ikisessä kirkossa, jossa vierailimme. 

Uskonnolliset henget, jotka sammuttivat Jumalan Hengen. Uskonnollisia kiihkoilijoita, joilla oli 

voimakkaat mielipiteet, jotka perustuivat virheisiin ja henkilökohtaisen kokemuksen ja tutkimustyön 

puutteeseen. Me huomasimme myös olevamme uskonnollisia kiihkoilijoita, joilla oli kaikennäköisiä 

vastenmielisiä ajatuksia, jotka työnsivät ihmisiä pois Jeesuksen luota,  sen sijaan että olisivat hellästi 

vetäneet heitä Hänen povelleen. ” 

” Silloin me päätimme, että emme sallisi niitä piirteitä meidän seurakunnassamme. Herra oli vienyt 

meidät seikkailuretkelle erilaisiin kulttuureihin ja paljastanut meille, että he vilpittömästi ylistivät 

Jumalaa Hengessä ja Totuudessa. Me halusimme elää Maapallolla kuten he elävät Taivaassa – ilman 



uskonnollista kiihkoilua ja eri osastoihin jakautumista, vain rakastaen ja ylistäen Jeesusta 

sydämestämme, hänen morsiaminaan – Hengessä ja Totuudessa. ” 

” Eli tämä kaikki tahtoo sanoa, että jos havaitsette kristillisyyden eri muotoja opetuksissamme, te 

ymmärrätte miksi. Menimme kaikkialle minne Pyhä Henki meitä johdatti, ja mitä tahansa Hän olikin 

kylvänyt niihin kirkkoihin mikä oli linjassa Pyhien Kirjoitusten kanssa, sen me omaksuimme ja teimme 

sen omaksemme. Koska me sydämestämme uskomme, että tämä on Taivaan todellinen ilmapiiri. ” 

 ” Me emme ole Kirkkoasukkaita, olemme Sydänasukkaita, oleskellen Jeesuksen sydämessä… 

sydämessä, joka omaksuu kaikki rakkauden ja ylistyksen ilmaisut Hänen Luoduiltaan, olivatpa he 

venäläisiä, kreikkalaisia, mustia, valkoisia, Anglo-saksilaisia protestantteja, mitä tahansa syvästi 

uskonnollisia kristittyjä, tai katolisia… mitä tahansa. Jos he rakastavat Häntä Hengessä ja Totuudessa, 

Hän riemuitsee heidän ylistyksestään ja Hän ottaa sen vastaan suuremoisella ilolla. ”  

Ja sitten oli toinen viesti. 

( Jeesus ) ” Minun Ihmiseni, Minä odotan innolla sitä päivää, kun he tajuavat, että Minä olen Lain 

Sydän, ja täyttymys kaikille  profeetoille ja kaikelle sille, mitä on kirjoitettu. Olen enemmän kuin vain 

heidän Pelastajansa. Olen elävän Jumalan inkarnaatio. Ja Minun tällä Maapallolla eletyn Elämäni 

kautta Minä havainnollistin heidän Uskonsa pääsisällön ja sen kuinka Minä vaadin heidän elävän. ” 

” En halua jättää ketään jälkeen, mutta jotkut teistä ovat kovettaneet sydämenne toisianne kohtaan ja 

tallanneet viattomia ja sokeita. Monet teistä Internetissä ovat ottaneet toisenne maalitauluiksenne. Te 

loukkasitte, rampautitte ja jätitte heidät kuolemaan. Eristettyinä, halveksittuina ja ilman heidän työnsä 

hedelmiä. Jollette kadu ja teidät havaitaan syyttömiksi, voitte yhtä hyvin alkaa tekemään suunnitelmia 

jäädä tänne. Teitä ei tulla ottamaan. ” 

” Rakkaus on Minun vaatimustasoni. Kärsivällisyys. Pitkään kärsinyt. Ystävällisyys. Armo. Nöyryys. 

Autuaat. Tämä ON Minun Morsiameni kuvaus. Jos tieten tahtoen vastustatte Autuaita, teillä ei 

vieläkään ole Minun sydäntäni. Te ette siltikään muistuta Minua. Minun Morsianteni TÄYTYY 

muistuttaa Minua. ” 

” Minun Morsiameni – te olette ihastuttavan kauniita. Ja vihollinen vihaa pelkkää mainintaa teistä. Siksi 

hän on ryhtynyt sotaan tätä Kanavaa ( Claren Kanavaa ) vastaan. Hän ei siedä nähdä veljellisen 

rakkauden, kärsivällisyyden ja toisista välittämisen kauneutta. Hän vihaa teitä sen takia. ” 

” Toisilla kanavilla hän on onnistunut aiheuttamaan erillisyyttä, yhteenottoja ja herjauksia. Mutta täällä 

hän on ollut surkea epäonnistuja. Siksi te olette maalitauluina. Teidän valppautenne ja 

tottelevaisuutenne pitävät teidät Rauhassa. ” 

” Minä siunaan teidät nyt Minun kärsivällisyydelläni ja kestävyydelläni näissä koettelemuksissa. Älkää 

antako sydäntenne katkeroitua, uupua, tulla alakuloisiksi. Tietäkää, että kaikki nämä asiat vaativat 

työtä. KOVAA työtä. Ja ette menetä palkkiotanne Taivaassa. ” 

Tämä oli viestin loppu… Herra siunaa teidät, Sydänasukkaat. 


