75. VAROKAA ANTIKRISTUSTA…
LAPSENI, SINULLA ON HYVIN VÄHÄN AIKAA JÄLJELLÄ!
Jeesus selventää… TAIVAASEENNOSTON JÄLKEEN Minun Lapseni, Sinulla on vain vähän Aikaa
jäljellä!
Jeesuksen sanoja Sisar Carolille, 11.Toukokuuta, 2015.
Jeesus aloitti… ” Minä puhun nyt ”Meidän Ystävillemme” kuten me kutsumme teitä. On myös
toinen asia, joka täytyy selittää teille tänä aamuna – Aika. ”
” Kyllä, me puhuimme tästä vähän aikaa sitten – mutta aika on asia, jolla on monia, monia puolia.
Tämä osa Ajasta koskee teidän sielujanne. ”
” Teidän täytyy kohdella Aikaa, joka teillä on jäljellä kuin ohikiitävänä, kallisarvoisena
hyödykkeenä, jonka Minä olen suoraan teille antanut. Ei käytettäväksi kuten haluaisitte, eikä
annettavaksi nautintoihin, hyödyn tavoitteluun, eikä minkään myyntituotteen, kauppapaikan tai
liiketoimen tuomaan mielihyvän odotukseen. Nämä teidän täytyy jättää menneisyyteen. Kutsun
teitä kaikkia nyt siihen mihin kutsuin Minun Morsiameni ennen kuin toin heidät Kotiin…
pyhyyteen. Lisääntyneeseen pyhitykseen. ”
” Antautuminen ja tottelevaisuus Minulle ja niille Totuuksille, joita olen säilyttänyt teitä varten
Minun Pyhissä Kirjoituksissani. Minä olen tuonut Suuren Herätyksen Maapallolle vielä viimeisen
kerran, ja te olette nähneet todisteen siitä. Älkää torjuko opetuksia, jotka ovat levinneet
ulkomaille siitä. Älkää ottako kevyesti Totuuden ja Pelastuksen sanoja, joista olette kuulleet. Nämä
Sanat ja Totuudet ovat teidän todellinen pelastusköytenne. ”
” Nämä ajat, joita nyt elätte, kestävät vain seitsemän vuotta alusta loppuun. Se ajankohta, jolloin
löysitte nämä sanat, on teille suunnattoman tärkeä asia. Ehkä olitte niitä onnekkaita, jotka olivat
ensimmäisten joukossa kuulemassa nämä sanat, juuri Taivaaseennoston jälkeen. Ehkä olette heitä,
jotka ovat vastaanottaneet Minun Henkeni Uudistusaallon aikana, sen jonka toin maapallolle
yhtenä, viimeisenä yrityksenä kerätä kaikki sielut, jotka kuuluvat Minulle. Jos kuulut tähän
joukkoon, olet todellakin ollut siunattu. ”
” Mutta kerron teille totuuden… jos löydätte nämä varoitukset vuoden tai kahden tai jopa kolmen
vuoden kuluttua siitä hetkestä – NYT on aika hyväksyä nämä sanat, jotka olette kuulleet. NYT on
aika, jolloin teidän TÄYTYY etsiä Minua ja tulla Minun löytämäksi… tai teiltä loppuu aika tehdä
tämä päätös. ”
” Seitsenvuotis jakson puolivälissä tulee jälleen massiivinen ravistelu, suuri myllerrys ei vain
fyysisessä maailmassa vaan ennennäkemätön uskonnollinen myllerrys. Tämän ajankohdan jälkeen
– pahan voimat tulevat suuresti järjestäytymään niin, että on lähes mahdotonta elää
MINKÄÄNLAISTA ”normaalia” elämää millään lailla – jos et vielä ole notkistanut polveasi johtaja
Obamalle ja niille pahoille, jotka hallitsevat hänen alaisuudessaan. Kyllä, Minä osoitan sormella
sinulle kuka Anti-Kristus on. Varmasti tiedät jo nyt, että hänestä on tullut todellinen pahan symboli
kaikille heille, jotka yrittävät vastustaa häntä. Paljon kuolemaa, paljon tuhoa, paljon sairauksia,
paljon vahinkoa on tullut miljoonille, jotka ovat yrittäneet vastustaa häntä, ja ovat kuolleet koska
ovat häntä vastustavalla kannalla. ”
” Te olette löytäneet Minun sanani Minun palvelijoilleni Carolille & Clarelle, jotka olivat monien
muiden joukossa, jotka olivat levittäytyneet ympäri maailmaa levittäen näitä sanomia maailmalle
ennen kuin tulin ja vein heidät kotiin olemaan luonani Taivaassa. Teillä on vielä vähän aikaa tehdä

teidän lopullinen päätöksenne. Olette seisoneet sivussa ja antaneet vihollisen vakuuttaa teidät,
että kaikki on hyvin, ja ” he ( todelliset kristityt ) ovat paremmassa asemassa kun heidät saatetaan
yhteen ja viedään pois TODELLISTEN ihmisten tieltä ” . ”
” Minä kerron teille nyt Seuraavaa… Nämä ovat pelkkiä sinun sielusi tuhoajan valheita. Et saa ottaa
niitä enää onkeesi. Aika on nopeasti kulumassa loppuun. ”
” Minä olen säilyttänyt Minun ihmisten taskuja joka puolella maapalloa – turvallisia paikkoja, joissa
he, jotka olen kerännyt yhteen, elävät ja kukoistavat terveinä ja ruokaa ja tarvikkeita heidän
tarpeisiinsa. Tartu Minun käteeni nyt ja anna Minun johdattaa sinut heidän luokse. Suuntaa
sydämesi täysin Minuun ja Minä johdatan sinut sinne, missä voit elää tämän ajan loppuun
Rauhassa, Totuudessa ja todellisessa Rakkaudessa – sellaisessa Rakkaudessa, jota et ole koskaan
kokenut, tai jonka olit jo aikaa sitten unohtanut. ”
” Aika on sinun vihollisesi nyt. Minun Lapseni. Sinä et täysin ymmärrä sitä nyt – mutta tulet
ymmärtämään. Paina mieleesi nämä tähän kirjoitetut sanat – et tule vastaanottamaan monia näin
selkeitä varoituksia. Minä työskentelen jopa nyt sinun sielussasi, hengessäsi vakuuttaakseni sinut,
että nämä sanat ovat Tosia ja Uskollisia, sillä ne on puhunut Hän, Joka on Uskollinen ja Tosi. ”
” Päästä Minut sisään. Anna Minun löytää sinut, pelastaa sinut ja kantaa sinut turvallisuuden ja
pelastukseen erämaahan, sillä Minun Sydämeni kaipaa sinun tulevan kanssani Minun
Valtakuntaani. Tule, Minun Rakas Ystäväni. Tule! Minä odotan sinua. Tule! ”
” Jeesus – Kristus, Hän, Joka kuoli ristillä SINUN sielusi takia, ja nyt Minä odotan loppumattomalla
Rakkaudella sinun tulevan Minun luokseni. ”

