537. Varoitus Jeesukselta… Te ette ota tätä Aikaa tarpeeksi vakavasti
VAROITUS JEESUKSELTA… TE ETTE OTA TÄTÄ AIKAA TARPEEKSI VAKAVASTI
Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 21. Elokuuta, 2017.
Clare aloitti… Jeesus, sinä olet varoittamassa meitä. Saakoon Sinun sanasi meidän sydämemme
toimintaan… Amen.
Siispä, tänään etsin Herraa pimennyksen vuoksi. Herra, pyydän, puhu Sinun sydämestäsi minulle
Morsiamiasi varten… ja mitä tämä Pimennys tarkoittaa?
Jeesus aloitti… ” Taivaalla tulee olemaan merkkejä, aurinko, kuu, tähdet… te tiedätte jo tämän.” Se
on Matteuksen Evankeliumista 24.
” Se on Minun tulemiseni merkki, Clare, toinen varoitus tälle sukupolvelle tehdä kaikki oikeaksi.
Kyllä, tämä pitäisi ilmoittaa ja tuoda ilmoille näinä aikoina. Rukouksia on liian vähän, Clare. Ei vain
sinulla, vaan kaikilla. Elämä jatkuu… koulu, työ, syöminen, juominen, naimisiin meno ja
kihlaukset… aivan niin kuin Minä sanoin, että kävisi. Mutta Ihmisen Poika tulee aikana, jolloin
kukaan ei odota.”
” Minun ihmiseni, te ette ota tätä aikaa tarpeeksi vakavasti. Minä suuresti tarvitsen teidän
omistautuneita rukouksianne juuri tällä hetkellä. Kyllä, te olette rukoilleet. Kyllä, te olette
rukoilemassa. Tehkää niin vielä enemmän. Minulla on sellaisia suuria tarpeita, mistä te ette tiedä.
Valppautta, paastoja ja vakavaa rukoilua tarvitaan tänä aikana. Kyllä, Pyhä Armorukous tulee
olemaan hyvin tehokas kääntämään Isän sydämen antamaan lisää aikaa, lisää armonaikaa ja lisää
armoa. Minä EN pyydä teitä laittamaan elämiänne täysin jäihin; vaan Minä pyydän teitä
hylkäämään viihteen ja ulkona syömisen, sen puolesta, että vakavasti rukoilisitte kansakuntanne ja
maailman puolesta.”
” Jos Minä kertoisin teille tällä hetkellä, että mitä on etenemässä ja mitä valmistellaan teitä varten,
teidän perhettänne ja teidän kansakuntaanne varten, te kaatuisitte maahan siitä paikasta.
Atomipommi tuho ei ole kaikki. On tauteja, joita voidaan vapauttaa, kivuliaita tauteja, joita kukaan
ei voi pysäyttää. Tauteja, joihin ei ole mitään parannuskeinoa kuin vain katsoa, kun lapsenne tai
perheen jäsenenne kuolevat hitaan ja kivuliaan kuoleman. Ryöstelyä, mellakointia ja kaikenlaista
kapinaa on suunniteltu.”
” Pahat kunnostautuvat kaivelemaan kaikkein katalimpia rikoksia ihmiskuntaa vastaan saadakseen
oman tahtonsa läpi. Teidän Presidenttinne tekee kaikkensa pysäyttääkseen nämä suunnitelmat,
mutta teidän kansakuntanne istuu erittäin vaikutusvaltaisen maanalaisen hallituksen päällä ja he
ovat valmistautuneita tekemään MITÄ TAHANSA, MINKÄ RIKOKSEN TAHANSA ihmiskuntaa vastaan
saadakseen oman tahtonsa läpi. MINÄ TULEN PYSÄYTTÄMÄÄN TÄMÄN… JOS TE TULETTE
RUKOILEMAAN. Eikä vain rukoilemaan, vaan rukoilemaan kovasti, uurastamaan, paastoamaan,
pyytämään Armoa.”
” Pahat ovat sokeita sille tosiasialle, että heitä ovat manipuloineet heitä paljon kehittyneemmät
älykkyydet, jotka ovat juonimassa tämän Maapallon ja koko ihmiskunnan täydellistä tuhoamista.
Te voitte pysäyttää sen. Kyllä, te pienet. Te voitte pysäyttää sen intohimoisilla rukouksilla. Jos te
voitte saada yhteyden siihen intohimoon – elää ja nähdä lastenne elävän – teidän täytyy vain
pyytää Minua ja Minä tulen voitelemaan teidät sitä varten.”

” Minä kerron teille totuuden, sinä päivänä, jolloin se puhkeaa, te tulette takomaan rinnuksianne,
että te ette rukoilleet enemmän. Minun ihmiseni, nyt on suosionosoituksen aika. Rukoilkaa
kaikella mitä teillä on, että tämä tullaan lopettamaan toistaiseksi ja vihollinen tullaan kukistamaan
heidän omilla suunnitelmillaan.”
” Minulla on keinoja, paljon heidän voimavarojensa yläpuolella olevia keinoja pysäyttää heidän
pahat agendansa. Mutta teidän rukoustenne täytyy olla näiden keinojen polttoaineena, että
Jumalan Valtakunta Maapallolla tulisi Ylistetyksi ja pimeyden valtakunta kärsisi pahimman
tappionsa. Teidän ei tarvitse odottaa, että näkisitte laavavirran ja etsiä näitä kätkettyjä
kaupunkeja. Kyllä, Minulla on keinoja kukistaa vihollinen, mutta teidän rukouksianne tarvitaan
saamaan se tapahtumaan.”
” Tänä aikana on valtavaa tulivuorten epävakautta. Tämä on suunniteltua, koska Minä voin
valjastaa sen tekemään suurta tuhoa viholliselle. Minua ei voi pysäyttää, paitsi jos Minun ihmiseni
eivät rukoile. Minä en halua yhdenkään kuolevan, mutta Minun sydämeni on kuormittunut
pahojen ihmisten suunnitelmista viattomille. Ja teidän rukoustenne avulla Minä tulen
pysäyttämään tiettyjä suunnitelmia.”
” Tulivuorten epävakaudella on myös tekemistä Helvettiin heitettyjen sielujen lukumäärän
kasvulla. Minun ihmiseni, on traagista, että jotkut kuolevat ja menevät tähän paikkaan, jonka Minä
loin vain langenneille enkeleille. On traagista, että himo, porno, huumeet ja väkivalta ovat
elämäntyyli, joka johtaa suoraan Helvettiin. Nämä voimat ovat täyttämässä Helvetin ja Minä
tarvitsen teidän rukouksianne viattomien puolesta, jotka ovat tulleet näiden voimien vangitsemiksi
ja orjiksi. Kyllä, tämä aika vaatii suuresti rukousta. Minun Morsiameni, Minä tarvitsen teitä!
Täyttäkää Taivas rukouksillanne. Seisokaa kanssani tätä tunkeutuvaa pimeyttä vastaan, ennen kuin
se täyttää koko maanne niin, ettei sille ole parannuskeinoa.”
” Kyllä! Minä tarvitsen teidän rukouksianne. Pyhä Armorukous, kielillä rukoileminen ja rukoukset
Sydämestä. Älkää antako kenenkään kieltää teitä rukoilemasta kielillä. Pikemminkin, nostakaa
sydämenne Minun Henkeni luo ja kutsukaa Häntä esirukoilemaan. Sitten ilmaiskaa Hänen
rukouksensa.”
” Ymmärrättekö? Hän ei rukoile, kuten ihminen rukoilee. Hänen rukouksensa ovat täydellisiä
rukouksia. Kun Hän vaikuttaa kauttanne, elävien vesien lähteet ylösnousevat Valtaistuimelle ja
vapauttavat vangitut, estävät vihollisen suunnitelmat valmistella jopa teidän sydämenne ja teidän
pelastamattomien rakkaittenne sydämet vastaanottamaan Minut. Elävien vesien lähteet virtaavat
teistä ja lannoittavat ja kastelevat maan. Siksi Saatana vihaa kielillä rukoilua ja on tehnyt niin
paljon saadakseen ihmiset häpeämään ja langettamaan herjauksia sitä vastaan.”
” Minun Kirkkoni alusta alkaen Saatana, ihmisen epävarmuuksien ja lihan ja veren hyväksynnän
riippuvuuden kautta – vihollinen ei ole muuta tehnytkään, kuin tuhonnut sen, mitä on annettu
teille, vääristelemällä sen merkitystä tai kasvattamalla muita, jotka menevät liian pitkälle ja
antavat huonon esimerkin.”
” Minä annoin teille kielillä rukoilun vapauttaakseni teidät itsestänne ja rajallisesta mielestänne,
että te saisitte Minun Mieleni, Minun Sydämeni, Minun Ajatukseni. Mutta monet, hauraan lihan
mielipiteen vuoksi, ovat karttaneet tätä lahjaa. Pyydän, älkää olko Minun palvelijoitteni joukossa
heitä, jotka langettavat herjauksia Minulle.”

” Enkö Minä lähettänyt Minun lähettilääni kertomaan teille, ”Minä kiitän Jumalaa, että puhun
kielillä enemmän kuin teistä kukaan. (Se on 1 Korinttolaiskirjeestä 14:18) ”Sillä kielillä puhuva ei
puhu ihmisille, vaan Jumalalle; ei häntä näet kukaan ymmärrä, sillä hän puhuu salaisuuksia
hengessä.” (Se on 1 Korinttolaiskirjeestä 14:2) Ja nämä mysteerit saattavat hyvinkin johtaa
turhautumiseen ihmisten suunnitelmille tehdä pahaa. Hän, joka puhuu kielillä, puhuu Itse
Jumalalle. Ja mahtavaan rukoukseen vastataan tällä tavalla.”
” Minä kaipaan sitä, että teillä olisi MINUN mieleni, mutta kuinka tämä koskaan voitaisiin
saavuttaa, jos te kieltäydytte antamasta lausuntoa Minun Hengelleni? Suuria salaisuuksia ja
viisautta vapautetaan teidän tietoisuuteenne, kun te rukoilette Isältä kielillä. Hengellisissä asioissa
on suurta tietämättömyyttä ja erityisesti pimeyden toimintatavoissa, koska kielillä puhumista
tukahdutetaan.”
” Tarpeeksi on sanottu… Rukoilkaa sydämestänne. Jos sydämessänne ei ole intohimoa, pyytäkää ja
sitä tullaan antamaan. Tarjotkaa pieni paastouhri. Kuitenkin, mitä enemmän te annatte, sitä
enemmän te tulette vastaanottamaan. Älkää katsoko ketään väheksyvästi ja kunnioittakaa kirkon
johtajia, sillä tämä kunnioittaminen tehdään Minulle, sillä Minä olen nimittänyt heidät. Todellakin,
kunnioittakaa kaikkia Minun käskyjäni ja teidän rukouksenne tullaan kuulemaan. ”
” Menkää nyt, Minun rakkaat, ja asettakaa itsenne esirukoilemaan mahdollisuuden hetkeen
saakka, sillä vihollinen on mennyt.”

