
412. Jeesus sanoo… Tämä on kriittinen Hetki!  

Pyydän, auttakaa Minua pidättelemään tätä Teurastusta 

TÄMÄ ON KRIITTINEN HETKI… PYYDÄN, AUTTAKAA MINUA PIDÄTTELEMÄÄN TÄTÄ TEURASTUSTA  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 16. Lokakuuta, 2016.  

Clare aloitti… Rakkaat Sydänasukkaat, Herra kutsuu meidät seisomaan yhdessä. Ja minä pyydän 

Häneltä… ”Herra, pyydän, anna meille kestävyyttä juosta tämä kisa tietäen, että me juoksemme Sinun 

kanssasi ja Sinua varten, kääntääksemme pahan kulun tällä Maapallolla. Löytäkäämme ilomme 

Sinussa, eikä mistään mikä on maailmassa… Amen.”  

Tänä iltana Herra ei haaskannut aikaa. Heti ehtoollisen jälkeen Hän alkoi puhumaan minulle.  

( Jeesus ) ” Kerro Minun Ihmisilleni, että me kaikki olemme kärsimässä tällä hetkellä. Sinä, Clare, kärsit 

epäuskoisten puolesta, Ezekielillä on toinen taakka, Carolilla toinen; kaikki te kannatte osanne Minun 

Rististäni maailman puolesta juuri nyt, koska ihmiskunta on käännekohdassa. ” 

” Kyllä, tämä on kriittinen hetki ja tämän Maapallon joka niemestä ja notkelmasta minä otan paastoja 

ja uhrauksia ehkäistäkseni sen, mikä varmasti tulee olemaan elämän loppu tällä Maapallolla. Sellaisen 

elämän, jonka me tunnemme. Se mitä Lähi-Idässä on kärsitty, tulee manifestoitumaan maailman joka 

maahan. Ja ainoa asia, mikä estää sen, on se mitä te ja Minä, ME, käymme läpi juuri nyt, sillä 

todellakin, Minä olen siellä, teidän vierellänne, kärsien kanssanne, kun teidän täytyy tehdä uhrauksia. ” 

” Kuinka Minä saan tämän viestin välitettyä teille, Minun Ihmiseni? Teidän uhrauksenne ovat 

ehdottomasti se asia, joka pidättelee ehdotonta tyranniaa tulemasta Amerikkaan ja kaikkiin maihin. 

Eikä vain mitä tahansa tyranniaa, veristä tyranniaa, jota te ette voi edes kuvitella tässä maassa. Jotakin 

niin selvästi pahaa, että te ette voi kuvitella sitä, paitsi kauhuelokuvissa, mitkä eivät koskaan voi 

ilmaista kärsimyksen syvyyttä, joka tulee harjoitetuilta teurastajilta ja pahimman laatuisilta hirviöiltä. 

Vaikka teidän rukouksenne heidän puolestaan ovat voimakkaita ja yhteisön sisällä on uskoontuloa. Silti 

pahan kasvava voima leviää joka puolelle maailmaa ja on uinuvana, odottaen sanaa heilahtaa 

toimintaan. ”  

” Kyllä, teidän rukouksenne, taloudelliset uhrauksenne, teidän suhteittenne ongelmat, jopa teidän 

sairautenne, teidän epämukavuutenne, teidän vainonne, teille tehdyt epäoikeudenmukaisuudet – 

ehdottomasti kaikki on otettu käyttöön pysäyttämään tämä massamurhaaminen ja teurastus. teillä ei 

yksinkertaisesti ole aavistustakaan. Siispä, Minä tulen luoksenne uutisten kanssa niin suorasukaisesti 

kuin Minä rohkenen. Te pidättelette Saatanan vihaa tällä Maapallolla. ”  

” Pyydän, älkää valittako. Tarjotkaa tämä Minulle äärimmäisellä kiittämisellä siitä, minkä pitäisi olla 

juuri nyt ja joka ei ole vielä ole manifestoitunut. Kiittäkää Minua, että teidän rakkaitanne ei ole hakattu 

kappaleiksi teidän silmienne edessä. Kiittäkää Minua, että teille on annettu vielä toinen tilaisuus 

kukistaa vihollinen. Kiittäkää Minua, että teillä yhä on lääkkeitä sairauksiinne, teillä on ruokaa, vettä ja 

vaatetusta, sänky missä nukkua, rakastettu lemmikki lohduttamassa teitä. ”  

” Kiittäkää, koska Saatana on odottamassa kärsimättömästi viivästysten takia, haluten laukaista 

kaikkeen, mikä on hyvää ja viatonta, erityisesti lapsiin, ja täysin tuhota jokaisen inhimillisen rakkauden 

jäljen ja säädyllisyyden Maapallolta. ”  

” Kiittäkää mahtavasti, että teillä on jotain tarjottavaa Minulle – sillä totisesti minä kerron teille, se 

mitä te kärsitte, ei ole mitään verrattuna siihen, mitä te olisitte voineet kärsiä ilman näitä uhrauksia. Ei 

mitään, ei kerta kaikkiaan mitään, mitä te olette kärsineet, voida verrata siihen, mitä on suunniteltu, 

mitä on tulossa, mitä minä olen onnistunut pidättelemään Minun uskollisten esirukoilijoitteni ansiosta, 



he seisovat kuilussa haitallisissa olosuhteissa, tarjoten kaiken, mitä heillä on, viivyttääkseen tätä 

ihmiskunnan teurastusta. ” 

” Nyt te tiedätte, tai teidän tulisi tietää: se on kriittistä, tämä hetki on kriittinen. Pyydän. Kuulkaa 

Minua: KRIITTISTÄ. Ja Minä tarvitsen kaikkien teidän yhteistyötänne, tukeanne, rukouksianne ja 

uhrauksianne. Me kärsimme yhdessä, me työskentelemme yhdessä, me pysäytämme tämän yhdessä. 

Sitä ei voida pysäyttää iäksi, mutta me olemme pysäyttämässä sen toistaiseksi. Voi, kiittäkää sitä… 

kiittäkää perusteellisesti – te ette tiedä, mikä teitä kohtaa. ”  

” Nämä vaalit tulevat olemaan määrittävä päätekijä. Niin kuin Amerikalla menee, niin menee myös 

muulla maailmalla. Ei ole kyse Clintonista tai Obamasta, on kyse Satanistisesta hallituksesta, joka jo on 

linnoittautunut maailmaanne ja tämä on teidän viimeinen tilaisuutenne torjua se. Teidän viimeinen 

tilaisuutenne. Pyydän, älkää tulko alakuloisiksi tai epätoivoisiksi. Pikemminkin, kiittäkää Minua ylen 

määrin, että me kykenimme pidättelemään tätä. ” 

( Clare ) Tässä vaiheessa minun piti kysyä Häneltä kysymys ja minä sanoin… Herra, entä se uni, jonka 

Sinä annoit minulle? Oliko se symbolinen, kun Michelle Obama sanoi… ”Me hävisimme.” Koska minä 

näin sen unen useita kuukausia sitten – hyvin, hyvin elävä, Pyhän Hengen uni, että Donald Trump oli 

voittanut vaalit ja että Obama oli täysin murtunut siitä. Koska hän ei odottanut sitä. 

( Jeesus ) ” Se oli profeetallinen… kyse ei ole Obamasta tai Clintonista, on kyse siitä, että Antikristus saa 

tahtonsa läpi. ”  

” Hän on niiden ehdokkaiden symboli; ei ole väliä onko ehdokkaana Obama vai Clinton, sillä on 

merkitystä, mitä hän edustaa unessa. Se oli sen ydin – kyse oli siitä, että se mitä hän edustaa, on 

menettämässä asioiden hallinnan. Mutta ymmärrä, tämä maksaa ja kaikki te kärsitte siitä nyt. ” 

” Kantakaa ristiä tietäen, että te seisotte kuilussa Minun kanssani. Minä kärsin kuten tekin kärsitte ja 

yhdessä me tarjoamme näitä asioita Isälle tuoksuvana uhrina lopettaaksemme teurastuksen. ”  

” Minun Ihmiseni, uni silti pätee. Jos te vain jatkatte työskentelyä Minun kanssani, uni pätee. Se, mitä 

minä pyydän teiltä tässä, on, että olette iloisia antajia… ei ärtyisiä antajia… Clare? ” 

( Clare ) Ummmm… Myönnän syyllisyyteni, Herra. Minä olen ollut hyvin kärsimätön. Minut on 

hemmoteltu. Minä en ole tottunut siihen, että on kaikennäköisiä viivytyksiä, ongelmia, pettämisiä ja 

vikoja. En vain ole. 

( Jeesus ) ” Kyllä, sinut on hemmoteltu, Minun Rakkaani. Minä olen hemmotellut sinut monilla hyvillä 

asioilla; nyt Minä pyydän sinua hemmottelemaan Minua uhrauksillasi. Hemmotteletko? ”  

( Clare ) Voi, Jeesus, kuinka minä voin sanoa ei Sinulle? Kiitos sinulle, Herra, näistä ristiriidoista ja 

vaikeuksista. Minä tarjoan ne kaikki Sinulle. Pyydän, auta minua saamaan hyvä sydän, kiitollinen sydän. 

Se on hiukan enemmän, kuin mihin pystyn juuri nyt. 

( Jeesus ) ” Aina ei tule olemaan näin. Uhraukselle on aikansa ja ajankohtansa. Tämä aika, ollen 

kriittinen, on yksi niistä ajankohdista. Mutta tulee olemaan taukoja siitä, jolloin minä jälleen vahvistan 

sinua ilolla. Mutta toistaiseksi, pyydän, löydä iloa siitä, mitä Minä teen sinun hyvin pienillä 

uhrauksillasi. Todellakin, paluu iloon tulee, kun minä kudon jokaisen lahjat tähän historian 

seinävaatteeseen, joka havainnollistaa sen, mitä Jumala voi saada aikaan, kun kaikki muu näyttää 

mahdottomalta. ”  

” Laita tätä viestiä nyt eteenpäin ja seiso Minun kanssani Kuilussa. ”   


