658. TE OLETTE TUHON KYNNYKSELLÄ & AIKA ON LOPPUMASSA
Jeesus sanoo… Te olette tuhon kynnyksellä Aika on loppumassa
Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 21. Lokakuuta, 2018.
( Clare ) Jeesus, Sinä olet paljastanut sydämesi. Auta meitä omaksumaan se kaikella voimallamme…
Amen
Herra, olen kaivannut Sinua niin paljon. Ja minä olen ollut niin tietoinen epäonnistumisistani. Anna
minulle anteeksi ja anna minulle oikea mieliala, etten tuottaisi Sinulle pettymystä. Minun pääni oli
alhaalla ja olin juuri lopettanut ehtoollisen kaikkine rukouksineen, ja tunsin olevani niin allapäin, niin
allapäin. Minussa ei ole enää elämää ja Jumala on hylännyt minut.
Jeesus keskeytti… ” Mutta eihän asia ole niin, Clare. Ja sinähän tiedät paremmin. Ymmärrätkö sinä?
Minä haluan teidän kaikkien ymmärtävän… Taivas itkee. Clare, ei se ole vain sinä; kaikki Taivaassa ja
sinä olet osa sitä. Ne, jotka on läheisesti kudottu Minun sydämeeni, ovat itkemässä ja kantavat tätä
syvällistä surumielisyyttä, koska aika kääntymässä loppua kohti. Ja emme ole vielä kuulleet mitään
Isältä. ”
” Tiedätkö, Clare. Lisää rukouksia tarvitaan, ei vain sinulta, vaan jokaiselta. Täytyy olla suurempi
tietoisuus, syvällisempi rukous. Mutta asiat menevät tavallista rataansa; ihmiset ” menevät naimisiin ja
annetaan avioliittoon. ” Clare, tämä ei ole vain sinun mielikuvitustasi. ”
( Clare ) Minä olin alkamassa ajatella että se olisi, koska Hän ei koskaan anna tällaista negatiivista
viestiä kuin tämä.
( Jeesus ) ” Minä olen tässä. Ja tämä on hyvin tärkeää. Molempia, sekä sinun ymmärtää että
kommunikoida. Naimisiinmeno ja avioliittoon luovuttaminen, talojen, autojen, maan, kaivojen ostot.
Asioita. Kaikki ovat kiireisiä. Kiireisenä saamaan arvosanojaan, parantaen kohtaloaan, pitäen perheestä
huolta, etsien uusia uhkayrityksiä. Elokuvia tehdään, lauluja kirjoitetaan – ja elämä etenee kuin mitään
ei koskaan tulisi tapahtumaan. Koskaan. Ja tiedätkö, kuinka kauan tätä on jatkunut? ”
( Clare ) Ja minä ajattelin sitä hetken ajan, Ja ajattelin, että ” No, olin vasta myöhemmin kristitty. Mutta
ehkä 70-luvulla? Minä en ollut kristitty silloin. ”
( Jeesus ) ” Ei. 20-luvulta asti - 1920. Elämä on edennyt kuin maailma ei koskaan tulisi loppumaan.
Mutta sitten tuli Sota. Ja tiedätkö miksi tämä sallittiin? Koska miehet ja naiset siirtyivät epäsiveästä
moraalisesti likaiseen ja taantuneeseen. Ja Minun äitini varoitti heitä, eikö varoittanutkin? Fatimassa,
hän kertoi heille, että ensimmäinen maailmansota loppuisi pian, mutta jos ihmiset eivät muuttuisi,
toinen, kauheampi alkaisi. Hän kertoi heille, että Minua suuresti loukkasi pukeutumisen tyyli ja
säädyllisyyden puute. ”
” Seikka, jonka Minä haluan tässä tuoda esille, Minun rakkaani, on että jossain vaiheessa Isän täytyy
sanoa, ” Tarpeeksi! ” On ollut niin monia läheltä piti-tilanteita. 50-luvulla, 60-luvulla, 70-luvulla, ja niin
edelleen. Mutta joka kerta, Hän nosti Hänen Pyhän Kätensä Taivaasta ja sanoi, ” Seis! Me annamme
lisää aikaa. ” Ja joka kerta, tulokset ovat olleet hyvin samanlaiset: jokainen, joka tiesi kuinka läheisiä
me olimme, päästi syvän helpotuksen huokauksen. Sitten elämä jatkui… kuten tavallisesti. Nyt, Minä
en sano, etteikö kukaan rukoile. Päinvastoin, nyt rukoilee enemmän kuin ennen. Joka päivä, paha
turpoaa kuin nousuvesi ja vain teidän rukouksenne pystyttävät merivallin pysäyttämään sen. ”
” Mutta nyt me tulemme harhautusten ja viihteen aikakaudelle. Luuletko, että Saatana on tyhmä? Hän
tietää parhaan ajan hyökätä Maapallolla olevan Jumalan valtakunnan kimppuun. Hän tietää, että
teidän mielenne on jossain muualla, teidän huomionne on jossain muualla. Ette ole enää huolellisia ja
tarkkaavaisia. On hilpeyttä ja huomio on kiinnittynyt muualle. Shoppailu. Matkoja katsomaan

sukulaisia. Ihmisten mielissä tämä on kaikkein vähiten todennäköinen aika ajatella tragediaa ja
Taivaaseennostoa. Ja mikä olisikaan täydellisin aika iskeä? ”
” Koska ilmassa on vielä jännitystä vaalien vuoksi, jotkut ovat vielä asemissa rukoilemassa erittäin
voimakkaasti. Se mitä te tunnette, ei koske vain teitä. Tämä koskee koko maailmaa, ja vain hyvin
harvat ymmärtävät, minkä kanssa ovat tekemisissä. Pikemminkin, he lääkitsevät itseään viihteelle,
shoppailemalla, seksillä ja huumeilla. ”
” Isä ei ole vielä päättänyt. Mutta ymmärtäkää… Hän on antanut Armoa niin monta kertaa ja asiat
jatkavat heikkenemistään… milloin Hän tulee vetämään rajan? ”
( Clare ) Juuri sen jälkeen kun lopettelin sen, Ezekiel kutsui minua tulemaan puhumaan hänen
kanssaan. Minusta se näytti vakavalta. Kun kävelin huoneeseen, hän oli kalpea ja hänen kasvonsa
olivat vääristyneet stressistä ja tuskasta. Ja Herra oli puhunut hänelle. Hän sanoi…
( Jeesus ) ” Monia kutsutaan, harvat ovat valittuja ja vielä harvemmat vastaavat. ”
( Clare ) Herra kommunikoi Hänen tuskaansa hänelle ja mitä Hänen Isänsä kävi läpi. Niin moni on
kutsuttu Herran rinnalle rukoukseen ja uurastukseen ja harvat saapuvat paikalle. Maailma on taas
vienyt heidän huomionsa. Sitten kerroin Ezekielille, mitä olin juuri kuullut Jeesukselta. Ja me
molemmat vain istuimme – kuolemansairaina maailman tilasta ja siitä mikä on väijymässä. ”
Ezekiel sanoi… ” Minä tunnen sen syvästi, niin syvästi sielussani. Sen täytyy olla samanlaista, mitä
ihminen tuntee, kun puoliso kuolee. ”
( Clare ) Ja minä ymmärsin… se on osittain sitä mitä minä olen käynyt läpi koko viikon. Se on ollut
puuduttavaa kuivuutta hengessäni, aivan kuin olisin ollut erotettuna Jumalasta, ja syöstynä pimeyteen.
Mutta minua ei oltu syösty. Tunsin jopa enemmän yhdistyneeksi Häneen ja tunsin kärsimyksen ja
tuskan joka sielusta, joka torjui Hänen kutsunsa, ja oli mennyt menojaan.
( Jeesus ) ” Clare, Minun kallisarvoiseni. Sinä tiedät, että Minä en ole hetkeksikään hyljännyt sinua. Sinä
olet ollut niin yhdistynyt Minuun, että sydämesi oli sairas, kun ajattelit edes tehneesi jotakin väärin.
Rakastettu, sinä et ole tehnyt mitään väärin. Sinä olet vastannut kaikesta sydämestäsi Minulle ja
annettuihin armoihin – parhaan kykysi mukaan. Sinä tunsit Minun Henkeni lohduttomuuden heistä,
joiden pitäisi olla polvillaan rukoilemassa juuri nyt, mutta ovat ottamassa rennosti ja tekemässä
ostoslistoja. Tehtävälistoja… joissa ei ole varattu rukousaikaa heille. He ovat kiireesti järjestämässä
aikaa elämän nautinnoille – ymmärtämättä elämäämme aikaa ja kuinka erittäin lähellä jyrkännettä me
olemme. ”
( Clare ) Sydänasukkaat, minä en voi osoittaa sormella ketään, koska olen ollut tähän itse niin syyllinen.
( Jeesus ) ” Kyllä. kyllä, Minä tiedän oikein hyvin – me olemme olleet tässä tilanteessa ennenkin… Ja
mitään ei tapahtunut – siis, miksi huolehtia nyt? Minä kerron teille miksi. Koska teiltä loppuvat
vaihtoehdot. Armot. Ajan pidennykset. Koska te ette rukoile tarpeeksi vakavasti, vakavia asioita lipuu
ohitsenne ilman, että hyödynnätte niitä, ja tulevat teille yllätyksenä. ”
” Jotkut teistä tulevat menettämään henkensä, ennen kuin ehditte silmää räpäyttää. Jotkut teistä
tulevat olemaan niin hämmentyneitä tapahtuneen yhtäkkisyydestä, että ette ehdi edes panikoida;
kaikki tulee osaltanne olemaan ohi välittömästi. ”
” Oletteko valmiita, Lapset? Oletteko tutkailleet sisintänne Pyhän Hengen kanssa ja katuneet tuhlattua
aikaa? Tuhlattua rahaa? Välinpitämättömyyttä veljenne kärsimystä kohtaan? Kovasydämisyyttänne
henkisessä ahdingossa olevaa sielua kohtaan? Oletteko astuneet esiin viemään sanomaani heille vai
oletteko kävelleet tiehenne? Oletteko antaneet kaiken, mitä olette pystyneet lievittääksenne toisten
ahdinkoa? ”

” Minä itken, ja Taivas itkee, koska me näemme, kuinka kovin valmistautumaton ihmiskunta on pian
tuleviin tapahtumiin. Me näemme ne teistä, joita ei tulla ottamaan Taivaaseen. Me näemme ne teistä,
jotka ette välittäneet muista, ja nyt teillä ei ole ketään teistä huolehtimassa epätoivossanne. Te ette
ole valmiita. Ja Minä rukoilen teidän puolestanne. Minä pyydän Isältä lisää aikaa ja lisää armoa. ”
” Mutta Isä on antanut teille lisää aikaa lisää lykkäystä ja lisää armoa. Hän on, useita tusinoita kertoja,
pelastanut teidät tuhoutumiselta, Lapset. Hän on lähettänyt Hänen parhaat puutarhurinsa
kaivelemaan lähelläsi ja lannoittamaan sinua, että sinä olisit halkeamaisillaan hedelmää määrätyllä
hetkellä. Mutta silti, niin monet näistä hedelmätarhan puista ovat hedelmättömiä. Tai niissä on vain
muutama hedelmä. Tai niissä on mätiä hedelmiä, koska heitä viehätti elämänsä ajan arvostella muita ja
hajottaa laumaa. ”
” Kyllä, kyllä, Minä näen kaiken sen ja enemmänkin. Paljon enemmän puhuttavaksi… Kuitenkin Minä
siltikin pudottaudun polvilleni ja pyydän armoa. Minä silti elättelen toiveita, että enemmän teitä herää.
Huolimatta siitä kyykäärmeen myrkystä, jota te juotte valtavirtamediasta ja levitätte. Siitä huolimatta,
ylläpidän toivon sädettä teille. ”
” Tiedättekö te, miksi te olette niin tietämättömiä, mitä teidän kansakunnallenne on tapahtunut, miksi
te olette niin tietämättömiä totuudesta? Koska te ajelehditte status quon, nykytilanteen, mukana. Ei
vain politiikassa, vaan myös kirkossa. Se mitä paheksuttiin, sen te tukahdutitte. Kaikki mitä ylistettiin,
sitä tekin ylistitte. Ette menneet syvemmälle, vaan mieluummin pysyitte mukavuusalueellenne. ”
” No niin, te olette panetelleet syyttömiä, ja pysytelleet pimennossa niiden virkaan valittujen
todellisesta luonteesta. He olivat kaikki näyttelijöitä, käsikirjoitettuja ja joita hämäräperäiset maailman
johtajat ovat johdattaneet ympäriinsä nenärenkaassa. Ja koska te olette tehneet tämän, te olette
tukemassa pahoin tekijöitä ja olette panettelemassa heitä, joita Minun Isäni on asettanut virkoihinsa.
Ja Hänen närkästyksensä on pursuamassa yli ja vain vaivoin saa pidetyksi sisällään. ”
” Kuitenkin Minä pudottaudun polvilleni teidän puolestanne. ” Ehkä, vain vähän aikaa lisää… ja he
tulevat näkemään, Isä? Vain vähän lisää aikaa? ” Mutta aika on loppumassa, Minun Ihmiseni. Aika on
tulossa seisokille, kun Kuilu tulee aukeamaan ja vallan ohjakset palautuvat ilkeille. Teillä on vain hyvin
vähän aikaa asettaa itsenne oikeudenmukaisten kannalle ja sanoutua irti ilkeistä. Välitättekö te?
Haluatteko te tietää totuuden? Onko teillä aikaa totuudelle? Vai menettekö mukana sokeasti heidän
mukana, ketkä vievät teidät tuhoon? ”
” Minä tahdon teidän näkevän, Minun Ihmiseni. Minä haluan teidän ottavan vastuuta. Minä haluan
teidän välittävän… Pyydän, välittäkää. Pyydän… Herätkää ja katsokaa – te ja maailma olette tuhon
kynnyksellä. Ottakaa Minun sanani sydämeenne. Tietäkää, että Minun Isäni ei enää kiistele kanssanne
valinnastanne olla sokeita sille mitä ympärillänne on meneillään. Saatana on heittänyt verkkonsa ja te
olette uimassa siihen. Tuletteko te heräämään ajoissa? Verkko on sulkeutumassa ympärillänne, Minun
Ihmiseni! Tuletteko te pääsemään pakoon? ”
” Minä pudottaudun polvilleni ja rukoilen teidän puolestanne. Minä en halua, että kukaan tuhoutuisi
tai käyvän läpi sitä mihin tämä maailma on menossa. Minä haluan ottaa teidät Minun mukaani
Taivaaseen. Minä en halua jättää ketään jälkeen. Se ei ole Minun valintani; se on teidän valintanne,
kelpuutetaanko teidät vai hylätään Taivaaseennostossa. Se ei ole enää Minun vallassani. Minä pysyn
polvillani, kunnes te palaatte Minun luokseni. ”

