653. TAIVAASEENNOSTO, MUSLIMI JIHADISTIT, AL-AKSA MOSKEIJA &
RUKOUKSEN VÄLTTÄMÄTTÖMYYS
Jeesus puhuu Taivaaseennostosta, Al-Aksa moskeijasta, Muslimi jihadisteista & Rukouksen
välttämättömyydestä
Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 19. Syyskuuta, 2018
( Clare ) Kiitos Herra turvallisuuslupauksestasi näinä vaaran aikoina. Lainaan 91.psalmia… ” Koska
Hän rakastaa minua ” sanoo Herra ” Minä pelastan hänet ” Pyydän, auta heitä, jotka eivät ole
valmiita sinnittelemään ja ottamaan Sinun varoituksiasi todesta. Amen.
No niin, tänään oli tervetullut tauko, kun Jeesus kutsui minut tanssiin. Ei mitään hienoa.
Tanssimme vähän eri tavalla, itse asiassa. Meidän käsivartemme olivat alhaalla sivuillamme, mutta
kyynärpäämme olivat taipuneet ja pidimme toisiamme kyynärvarsista kiinni ja katsoimme
toisiamme silmiin kun keinuimme hellästi musiikin tahdissa. Se oli niin suloista ja lohduttavaa. ”
Kiitos kun tanssit kanssani, Herra. ”
Jeesus aloitti… ” Se oli Minun iloni. ”
( Clare ) Huh… Kiitos. Pyydän, Herra. Minä kuuntelen. Mitä haluat sanoa tänään?
( Jeesus ) ” Minä olen niin iloinen kun olen täällä sinun kanssasi, Clare. Niin hyvin iloinen, ja
rakastan olla Palatsissa yhdessä. ”
( Clare ) Niin minäkin. Siitä on tullut koti minulle. Ja se tapahtuu niin äkkiä. Yhtäkkiä, olen siellä!
( Jeesus ) ” Ja todellakin se on sinun kotisi… sinun ikuinen kotisi. ”
” Mutta monet sinun ihmisistäsi eivät ole valmiita. Hyvin monet. Elämä on mennyt tavallista
rataansa ja he ovat unohtaneet valmistautua Taivaaseennostoon. He ovat pudonneet maailmaan
takaisin. Se on yksi syy miksi annan teille Taivaaseennoston merkkejä. He eivät yksinkertaisesti ole
valmiita. On paljon nuoria, joilla ei ole kunnolla kehittynyttä omaatuntoa. ”
( Clare ) Kyllä, ymmärrän sen… Minun oma perheeni. Enkä voi pakottaa sitä. Umm… ainut mitä
voin tehdä on julkaista sen ja rukoilla. Niin pitkälle voin mennä sen asian kanssa. On tarpeeksi kun
sanon, joitakin perheen jäseniäni ei oteta Taivaaseennostossa. Ja luulen myös, että jotkut heistä
haluavat jäädä auttamaan muita. Mikä on hyveellistä – mutta en tiedä ymmärtävätkö he todella
mitä heillä on vastassa. Millaista se todella tulee olemaan.
( Jeesus ) ” Juuri sen verran aikaa on, että voi sytyttää heissä kipinän, ohjata heitä eteenpäin, torua
heitä hienovaraisesti. Kuitenkin monet jäävät, koska se on heidän kohtalonsa. Kuinka toivonkaan,
että he olisivat valmistautuneita, mutta he ovat niin kaukana valmistautuneesta. Heidän elämänsä
on täynnä sotkua, he tuhlaavat aikaa asioihin, joilla ei ole mitään arvoa heille, kun se tapahtuu.
Minä tiedän kaiken naurunalaisena olosta… se on vaikeaa; hyvin vaikeaa. ”
( Clare ) Kyllä, näen ajanhukan, kyllä. Mutta jos otan puheeksi jonkin asian, on kuin vastassa olisi
tiiliseinä.
( Jeesus ) ” Mutta sinun täytyy vain mennä eteenpäin, vaikka sinun neuvomistasi ei
hyväksyttäisikään, eikä sinua kunnioitettaisi sellaisena kuin sinä olet. ”
” Asiat olivat niin myös Minun perheessäni. Tietenkin Minun äitini tiesi, kuten myös Minun isäni.
Mutta sukulaiset… ? Ei, he eivät koskaan olisi hyväksyneet, että Minussa oli jotakin erilaista. Ja
Minun täytyi antaa asian olla. Ja sinun täytyy tehdä samoin, sillä profeetta ei ole ilman kunniaa,

paitsi omassa kodissaan ja kaupungissaan. Nyt, sinulla oli useita kysymyksiä Minulle Al-Aqsa
Moskeijasta? ”
( Clare ) Se on sivumennen sanoen Kalliomoskeija.
( Jeesus ) ” Tämä tapahtuma on yhä työn alla ja suunnitteilla. Kuitenkin on myös muita
skenaarioita. Ja rukousten avulla olen pystynyt ne purkamaan, kuten pommit laivassa. ”
( Clare ) Kiinalaisessa laivassa oli pommeja. Se oli menossa Washington DC:hen ja en tiedä mihin
muualle. New Yorkiin, DC:hen ja hallituksen eri toimistoihin.
( Jeesus ) ” Ne eivät ole enää uhkia. Mutta on vielä monia uhkia, mistä vähäisimpiä eivät ole
Muslimi jihadistit. Sitten kun Kalliomoskeija on tuhottu, ellei jotain muutu, ryhmä solut
aktivoituvat. Tämä on jotakin, johon haluan teidän kaikkien olevan varautuneita. ”
” Kyllä, katsohan se saattaisi tulla lähelle sinun asunpaikkaasi. Mutta Minun enkelini ovat asemissa
ja Minun Henkeni inspiroi Ezekieliä rukoilemaan 91.Psalmia joka päivä perheen turvaksi. ”
” Jokaisen savijalkojen jäsenen oikeuteen tuonnin jälkeen riski kasvaa. Rukous ei enää ole
minkäänlainen vaihtoehto; se on äärimmäinen välttämättömyys. Ja Minä haluan, että teet sen
täydellisen selväksi Kanavalle. Mahtavin suojanne on rukous. Aseet eivät ole vaihtoehto – teitä on
aivan liian vähän heihin verrattuna. Se aika voi tulla, mutta ei niin kauan kuin vielä olet täällä.
Näetkö kuinka tärkeää tämä on? ”
( Clare ) Kyllä näen, Herra.
( Jeesus ) ” Pyydän, laita kaikki rukoilemaan 91.Psalmia ja olemaan varuillaan aktivoituneiden
solujen varalta. Usko tai älä, sinulla on monia Taoksessa. He ovat suurelta osin harjoitettuja
menemään alueen ulkopuolelle. Tämä on turvallisempaa kuin kaupungeissa. Mutta älä kannusta
pelkäämään vaan kannusta rukoilemaan. ”
” Ja sillä välin, olen todella siunattu sinun saavutuksillasi musiikin alalla. Pyydän, älä viivyttele.
Pyydän, sinnittele. ”
( Clare ) Okei, rakkaat. No niin, olen kaivanut musiikkia, joka on jukistamiskelpoista ja laittanut sitä
uudelle Musiikki Kanavalle ( Videon yhteydessä on linkki ). Mutta Herra pyytää meitä kaikkia
rukoilemaan 91.Psalmia joka päivä perheittemme puolesta. Jumala teitä siunatkoon,
Sydänasukkaat. Me rakastamme teitä paljon.

