692. VAROITUS JEESUKSELTA… SYDÄNASUKKAILLE, TIETÄMÄTTÖMILLE,
PILKKAAJILLE & ABORTIN KANNATTAJILLE
Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 18. Maaliskuuta, 2019.
( Clare ) Minun rakkaat, tänään minä vastaanotin vakavan varoituksen niille meistä, jotka ovat
laiskotelleet ja jättäneet huomiotta Herran kutsun rukoilla ja pitää Hänelle seuraa.
Tänään Ezekielillä oli toinen esirukous välikohtaus ja tällä kertaa, kyse oli Morsiamesta ja hänen
valmiuden puutteestaan. Herra ilmaisi Hänen suruansa Kirkon tilan vuoksi ja sen vuoksi, kuinka
moni on valinnut jättää huomiotta Hänet ja seurata maailmallisia mieltymyksiään. Hän puhui
monta kertaa joidenkin morsianten pyhyyden ja omistautumisen puutteesta ja Hän ilmaisi Hänen
kaipauksensa Morsiamen lohdusta ja maailman tapojen hylkäämisestä. Hän varoitti, vakavia
varoituksia, että monia ei tulla ottamaan Taivaaseennostossa, koska he eivät olleet sitoutuneet
tekemään Hänen tahtoaan, eivätkä vastanneet Hänen kutsuunsa vakavasti esirukoilla ja lohduttaa
Häntä abortoitujen vauvojen vuoksi. Carol sanoi, että Isä Jumala ja Jeesus molemmat itkivät hänen
rukoushetkensä aikana aamulla, viattomien sielujen murhien takia. Ezekiel näki kymmeniä ja
kymmeniä vauvoja saavuttavan Taivaan.
Kun Ezekiel oli käymässä läpi sitä, minä en voinut kestää kivun painetta, jota hän tunsi ja oli hyvin
huolestunut siitä, mitä sanottiin – minä toivoin, että minä en olisi osa Hänen murhettaan. Minä
pääsin siihen pisteeseen, missä se iski minuun niin lujaa, että minun täytyi mennä makuulle ja
rukoilla. Myöhemmin, Jeesus nopeasti kertoi minulle, että minä en ollut osa Hänen surujaan.
Jeesus aloitti… ” Voi Clare, sinä olet niin täynnä pelkoja ja epäilyjä. Etkö sinä tiedä, että Minä olen
hellyyden Jumala? Kuinka sinä käsittelit sitä rikkonaista sielua, joka tuli luoksesi? ”
( Clare ) Voi, Herra, äärimmäisellä hellyydellä ja huolehtimisella. Koskaan tuomitsematta, vain
havainnollistamalla.
( Jeesus ) ” Hyvin sanottu, Minun Clareni, Minun vaimo Kultaseni. Hyvin sanottu. Ja missä sinä opit
neuvon annon taidon? ”
( Clare ) Sinulta?
( Jeesus ) ” Siispä, Tuomitsisinko Minä sinut kahden hyvin pienen asian ostamisen, mitkä oli
tarkoitettu rukousta ja musiikkia varten? Minä en saata haluta sinun menevän siihen suuntaan.
Siksi Minä olen aina pyytänyt sinua kysymään Minulta, niin että paholaiset eivät voi käyttää sitä
sinua vastaan myöhemmin. ”
( Clare ) Ja minä vältän kysymistä pikku asioista, Herra, koska minä ajattelen, että Sinä tulet
sanomaan ”ei”. (Näettekö, kuinka paha minä olen, kaverit? Minä olen paha…)
( Jeesus ) ” Sinä olet oikeassa. Minä tulen sanomaan, jos se ei ole oikea sinulle. Yksi asia
huolestuttaa Minua… pantteri on vielä elossa ja voisi herätä toimimaan minä hetkenä hyvänsä.
Mutta Minä suojelen sinua ja teen sinut valppaaksi. Sinä tiedät kuinka vaarallinen Amazon on. Siksi
Minä pidän parempana, että Ben tilaa tarvikkeet sinulle, niin että sinä et ole houkutuksille alttiina.
Mutta kun sinä saavuta aiottua tulosta, tyrmäänkö Minä sinut täysin ja saan sinut tuntemaan itsesi
kurjaksi? ”
( Clare ) Ei, Herra. Sinä hellästi toteat minut syylliseksi.

( jeesus ) ” Siis, se mitä sanottiin ei ollut sinusta, se oli Minun Ruumiistani. Ja on Sydänasukkaita,
jotka tullaan jättämään jälkeen – ja on sinun tehtäväsi varoittaa heitä, nyt, ennen kuin on liian
myöhäistä. Minä olen kertonut sinulle aikaisemminkin. Jos haluatte tulla otetuiksi
Taivaaseennostossa, teidän täytyy elää Minua varten, eikä itseänne. ”
” Monet ovat yhä viettämässä hauskaa ostosreissuilla ostoskeskuksiin, viimeisen muodin
hankinnalla ja seuraamalla maailman menon mukana. Kun meidän kaikkien näiden vuosien
opetustemme olisi pitänyt ymärileikata heidän sydämensä. Ja nämä Minä haluan sinun osoittavan
tässä varoituksessa. ”
( Clare ) Ja Herra antoi Ezekielille Pyhän Kirjoituksen Hoosean Kirjasta, koskien tätä aihetta. Te
voitte lukea ne luvusta 1, jakeesta 2 aina lukuun 2, jakeeseen 5 asti.
( Jeesus ) ” Minun valitut Ihmiseni; Minun Morsiameni. Minä olen antanut teille kutsun tulla ja
lohduttaa Minua, odottaa Minua rukouksessa, vilpittömästi rukoilemaan muiden puolesta. Monet
ovat vastanneet ja sen vuoksi te olette yhä hengissä ja täällä. Jopa kaikkein haaleimmat teistä ovat
käyttäneet aikaa rukoilemiseen, vilpittömään rukoilemiseen, tämän kansakunnan puolesta. Ja sen
vuoksi, Minun Isäni on pidättänyt Hänen Kättään ja teillä yhä on mahdollisuus uudistaa tapanne ja
elää Minua varten, niin että teidät voidaan ottaa Taivaaseennostossa. ”
” Maailmassa, teidän odotetaan tekevän monia asioita, jotka syövät aikaanne. Innokkaita
miellyttämään, innokkaita tulemaan kehutuiksi, innokkaita tulemaan ylennetyiksi ylempään
asemaan, te olette myöntyneet. Mutta te olette käyttäneet aikaa, jonka Minä annoin teille Minua
varten, näihin agendoihin. Tuloksena on tietynlainen kylmyys ja kovuus sydämissänne, kun te
vältätte katsomasta sitä, minkä te tiedätte, että te teette väärin. ”
” Te tiedätte, että Minä olen kutsunut teidät rukoilemaan. Te tiedätte, että Minä olen ollut
nakuttamassa ja jopa koputtamassa teidän ovellanne. Mutta kiireessä miellyttää muita, täyttäen
Maailman agendaa, teidän sielunne ovat lipumassa Minusta poispäin ja kuolemassa. ”
” Ja sinä kohtalokkaana päivänä, te tulette jäämään tänne oppimaan syvempiä oppiläksyjä. Se ei
ole Minun valintani; se on teidän valintanne. Minä olen kutsunut ja kutsunut teitä. Minä olen
kutsunut rakastavalla äänellä, kaivaten teidän läsnäoloanne – ja te olette lykänneet Minun
kohtaamistani. ”
” Monet teistä ovat sanoneet itsellenne Saatanan itsensä sanat… ”Hän on huutava susi. Teidän ei
tarvitse rukoilla niin kovasti; tämä tulee menemään ohi niin kuin kaikki muutkin läheltä piti
tilanteet. Tai ehkä Vihollinen on valehdellut teille ja kertonut… ”Jo riittää tämä draama, mikään
tästä ei ole totta; se on kaikki virheellistä tietoa ja hänen mielikuvitustaan.”
” Mikä tahansa teidän tekosyynne on, se ei tule kestämään Minun Isäni edessä, joka on valinnut
puhtaita Morsiamia, täysin Minulle omistautuneita, eikä heillä ole jakautunutta agendaa… ”Tämän
verran minulle ja minun maailmalleni – ja jos minulla on silti aikaa, tämän verran Jumalalle. Sinä
olit ennen yksi näistä ihmisistä, Clare, se oli jopa mieluinen tapa. Mutta Minä annoin sinulle
vakavan varoituksen ja monia muita rankkoja varoituksia ja sinä olet kuunnellut. ”
” Minä en osoita tätä niille Morsiamille, jotka tekevät kaiken voitavansa totellakseen ja
seuratakseen Minun Sydämeni toiveita. ”

” Minä osoitan tämän teille, jotka olette istuneet aidalla, katsellen, kuinka seuraava ennustettu
tragedia tulee tapahtumaan – tai ei. Ajatellen itseksenne, ”Voi, he ovat taas huutava susi. Mitään
ei tapahtunut, loppujen lopuksi.” Ja teille, jotka olette kyynisiä ja epäuskoisia, pilkaten Minun
profeettojani? Sinä päivänä te tulette tietämään, missä te olette suhteessa Minuun ja te tulette
saamaan vastauksen pilkallisiin huomautuksiin, ”Hän on vain huutava susi jälleen.”
” Teille, jotka olette vilpittömiä, pyydän, jatkakaa uskollisesti sitä, mitä Minä olen uskonut teille.
Pyydän, jatkakaa oikean asian tekemistä, sillä Minä olen hyvin mielissäni ja hyväksyn teidät. Ja te
tulette pitämään Morsius Kruunua sinä Päivänä ja te tulette ottamaan osaa Minun Pitojeni
nautintoihin. Te teette kaiken mitä voitte kantaaksenne maailman mukananne ja tuodaksenne
heidät Minun luokseni. Hyvin tehty. Jatkakaa tällä kurssilla. ”
” Mutta, pyydän, tässä on lisää näihin varoituksiin – heille, jotka sivuuttavat Minut ja syövät
mahansa täyteen maailman hömpötyksiä – Minä rakastan heitä myös. Minä tulen suremaan heitä,
kun heidät jätetään jälkeen. Siispä, Minä pyydän teitä varoittamaan heitä ja Minä tulen
voitelemaan teidän sananne heidän sydämissään ja he tulevat kuulemaan Minun vetoomukseni
yhä uudelleen ja uudelleen, kun he ovat valitsemaisillaan oman tahtonsa. ”
” Abortin ja lapsenmurhan julmuudet ovat repineet Minun Isäni sydämen kahtia, siihen pisteeseen
asti, että Hän näkee moraalittomien pakottavan viattomia ja tietämättömiä ja kääntävän heidän
sydämensä karkaistuksi teräkseksi – niin että heillä ei tule, tulevaisuudessa, olemaan epäilyksiä
eikä tunnontuskia tehdä tämä julmuus uudestaan. ”
” Kuinka kauan Hänen tulisi sallia tätä? Todella, te, jotka tuette näitä lakeja, olette
moraalittomimpia kuin pahimmat Sodomassa ja Gomorrassa ja te olette petanneet itsellenne
sängyn Helvettiin, ellette te kadu. Joillekin ei tule olemaan katumusta, koska tuomio tulee teidän
päällenne niin sukkelasti, te ette tule tietämään mitä tehdä. Ja siinä mielessä, teidän kohtalonne
on sinetöity. Siispä, katumuksen aika on käsillä – ennen kuin on liian myöhäistä. ”
” Vaikka teidän tekonne ovat inhottavia ja teidän sydämenne ovat kuolleita, kuitenkin Minä olisin
vetänyt teitä puoleeni ja ottanut teidät Itselleni ja tuonut teidät luokseni Taivaaseen. Tästä syystä,
Minä kutsun teitä: lopettakaa murhaamisenne. Katukaa ja tulkaa Minun luokseni. Minä tulen
herättämään teidän sydämenne ja laittamaan uutta elämää teihin ja enää te ette tule
kumartamaan päätänne, kun Minun Nimeni mainitaan. Pikemminkin, te tulette juoksemaan Minua
kohti kyyneleet silmissä ja sydän täysin ennallistettuna. ”
” Pyydän, käyttäkää tämä mahdollisuus nyt, kun te vielä olette elossa. Sillä seuraavaa päivää ei ole
taattu teille. Minun Morsiameni, rukous tulee kääntämään asioiden kulun aborttiasiassa. Rukous
tulee pelastamaan kuolevat sydämet, jotka ovat murhanneet nämä pikkuiset ja allekirjoittaneet
heidän omat kuoleman määräyksensä. Rukous tulee vapauttamaan sen silti pienen äänen keskiyön
hetkillä, tuomiten heidät synnistä. He tulevat tuntemaan aivan kuin kuuma hiilihanko on
keihästänyt heidän sydämensä, kun Minun Isäni vastaa teidän rukouksiinne. Pyydän, rukoilkaa
heidän puolestaan. ”

