707. Jeesus sanoo… Mukavuusalue Kirkon Aika on loppumassa…
Minun kirkostani tulee voimallinen
MUKAVUUSALUE KIRKON AIKA ON LOPPUMASSA… MINUN KIRKOSTANI TULEE VOIMALLINEN
Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 3. Kesäkuuta, 2019.
Jeesus aloitti… ” Minun ihmisiäni johdattavat helyt ja pikkujutut. He tuomitsevat toisiaan karskisti.
Paljon siitä, mitä Katolisessa Kirkossa tapahtuu, surettaa Minua suuresti ja Minä paljastan sen
kaikille nähtäväksi.”
” Mutta Minä en halua niiden, joita kutsutaan Minun Nimelläni Protestanttisessa Kirkossa, ilkkuvan
tai aukaisevan tuomion tulvaportteja. Totta puhuaksemme, Protestanttisissa kirkoissa on monia
pastoreita, jotka kuuluvat Vapaamuurareihin. Ylistäen Minun Nimeäni pelkällä puheella päivän
aikana ja suorittaen palvontamenoja Saatanalle täyden kuun valossa.”
” Kaikki uskontokunnat ovat menneet harhaan tavalla tai toisella. Kiistely ja sisäinen valtataistelu
rehottavat valtoimenaan joka puolella. Yhtenäisyyttä puuttuu toden teolla.”
” Mutta Minä tulen saamaan Minun tahtoni läpi. Vihollinen työskentelee koko kulttuurin kirjon
alalla. Buddhalaiset, druidit, noidat ja velhot voivat kirota Minun ihmisiäni yhteen ääneen. Mutta
Minun ihmiseni? Valon Lapset? Katoliset ja Protestantit eivät voi edes istua samassa huoneessa
rukoilemassa yhdessä.”
” Ei enää erillisyyttä! Sen täytyy loppua. Jotakin on tulossa, mikä haastaa KOKO kirkon, Katolisen ja
Protestanttisen, että se tulee venyttämään monia rajoja. Sillä hetkellä tulee selväksi, kuka on
Minun puolellani ja kuka tulee tekemään kompromisseja.”
” Te olette nähneet Abortti ja Transsukupuolisten, Sukupuolenvaihtajien, joukkojen tulevan yhä
militaristisimmiksi, sotaisemmiksi. Tämä tulee jatkumaan. Kirkot ja ihmiset tulevat olemaan
maalitauluina.”
” Rukoilkaa, Minun ihmiseni. Rukoilkaa hyvin paljon, että silmät avautuisivat. Rukoilkaa. (Pyhää
Armorukousta, Ruusukkorukousta jne.).”
” Rukoilkaa, rukoilkaa, rukoilkaa, rukoilkaa. Tasa-arvolaki voidaan hylätä, jos te rukoilette. ÄLKÄÄ
tuudittautuko laiskuuteen. Vihollinen työskentelee ja odottaa teidän kaikkien antavan periksi tälle
kiusaukselle.”
( Clare ) Nyt, minä en aivan tarkkaan tiennyt, mistä Tasa-arvolaissa oli kyse, joten minä tein hieman
tutkimusta jakaakseni sen teidän kanssanne. Ja tämän minä sain selville…
Kuten laki on tällä hetkellä kirjoitettu, Otsikko VII Kansalais Oikeuksien Toimi vuodelta 1964,
määrää laittomaksi työnantajan syrjiä yksilöitä, työntekijän tai hakijan ”rodun, värin, uskonnon,
sukupuolen tai kansallisuuden” perusteella. Tasa-arvolaki, tai H.R.5, korvaisi sanan ”sukupuoli”
sanonnalla ”sukupuoli (sisältäen sukupuolisen suuntautumisen ja sukupuoli-identiteetin).”
Lakiehdotus määrittelee ”sukupuoli-identiteetin” seuraavasti ”sukupuolisuuteen liittyväksi
identiteetiksi, ulkoiseksi olemukseksi, maneereiksi, tai sukupuoleen liittyviksi luonteenpiirteiksi,
joita yksilöllä on, riippumatta yksilön syntymässä määrätystä sukupuolesta.” Ja se määrittelee
”seksuaalisen suuntautumisen” seuraavasti ”homoseksuaalisuus, heteroseksuaalisuus tai
biseksuaalisuus.” (Wikipedia)
Tämä lakiehdotus on esitelty aiemmin tänä vuonna, mutta maaliskuussa, Edustajainhuone on
hyväksynyt esityksen. Se ei ole vielä voimassa. Mutta se on nyt Senaatissa päätettävänä,

hyväksyvätkö he sen. Ja jos he hyväksyvät sen, sitten se menee Presidentin pöydälle
allekirjoitettavaksi laiksi. Tai ei allekirjoitettavaksi.”
( Jeesus ) ” Jos Minun Ihmiseni eivät rukoile, Minulla ei tule olemaan valinnanvaraa, kuin sallia
vainon Amerikassa lisääntyä nopeammin. Niin monet maat kokevat tämän kaltaista suurta
vihamielisyyttä, mutta sielut siellä ovat liekeissä Minuun sen takia. Kun te ette enää voi mennä
kirkkoon, koska ovet on suljettu oikeuden määräyksestä, johtuen monista syrjintä oikeusjutuista.
Kun pastoreita ja opettajia haastetaan oikeuteen Minun sanani opettamisesta – kuka on Minun ja
kuka on maailman, tulee ilmeiseksi.”
( Clare ) Jeesus sitten kääntyi ja puhui pastoreille ja kirkon johtajille.
( Jeesus ) ” Jatkatteko te kinastelemista keskenänne opin pikkujutuista, kun sudet tuhoavat
katraan, oi arvottomat paimenet!? Kun te nahistelette ja iskette toinen toisianne – toisia
pastoreita, toisia kirkkoja – sudet tappavat lampaita, jotka Minä olen antanut teille! Ettekö te
kuule, kun he määkivät? Herätkää! Nouskaa! Minä kerron teille totuuden, te tulette vastaamaan
Minulle jokaisesta, joka kadotetaan!”
( Clare ) Sitten Jeesus puhui seuraavaksi kaikille.
( Jeesus ) ” Monet pastorit, vallan ja vaikutusvallan himossaan, ovat sotkeutuneet maailman
pimeyteen, vetääkseen puistattavia, matelevia asioita saarnatakseen ja opettaakseen niitä.
Yllyttääkseen katrasta ja saadakseen katselukertoja YouTubessa. Mutta nämä asiat palvelevat vain
Minun ihmisteni likaamista ja tahraamista, jos he eivät ole harjoittaneet hyveitä. Sitten tätä tietoa
käytetään koko kirkkoryhmien tuomitsemiseen. Minun kirkkoni, Minun uskollisteni, Minun
Morsianteni.”
” Voiko kukaan kuljettaa tulta helmassaan, puvun häneltä palamatta? Voiko kukaan kävellä
hiilloksella, jalkain häneltä kärventymättä? Samoin käy sen, joka menee lähimmäisensä vaimon
luo: ei jää rankaisematta kukaan, joka häneen kajoaa. Sananlaskut 6:28-29. Kun te koskette Minun
Rakkaisiini kritiikillä, te leikitte tulella, siitä voitte olla varmoja.”
” Laittakaa syrjään kiistat ja katukaa niitä. Enkö Minä sanonut, ” Ottakaa malka pois omasta
silmästänne, että näette ottaa pois rikan veljenne silmästä?”
” Raja Minun kirkkoni ja maailman välillä on tulossa terävämmäksi ja selvemmäksi. Ennemmin tai
myöhemmin valinta on tehtävä. Pidättekö tiukasti kiinni Minusta lakihaasteiden varjossa?
Ilkivallan? Tuhopolton? Oletteko te valmiita menettämään kaiken? Kohtaamaan vankeutta?
Kidutusta? Nämä asiat, jotka Minä mainitsin, ovat yleisiä maissa, kuten Kiina, Intia, Iran, Burma.
Monet Pyhimykset tulevat näistä maista. Se tulee Amerikkaan. Jopa nyt te voitte nähdä sen
liikkuvan hitaasti, mutta asteittain lisääntyen.”
” Jos te alatte sallia Minun irrottaa teitä enemmän ja enemmän maailmasta, päivä päivältä, te
tulette olemaan täynnä enemmän ja enemmän Minua ja Minun rakkauttani. Te tulette
rakastumaan Minuun enemmän ja enemmän, tietäen ja täysin luottaen Minuun. Sitten, kun te
menette ihmisten keskuuteen, te tulette puhumaan ja liikkumaan ja toimimaan Minun sydämeni
kanssa.”
” `Mukavuusalue kirkon` aika on loppumassa. Minun kirkostani tulee voimallinen, aktiivinen, elävä
ja yhtenäinen, kuten se oli ensimmäisellä vuosisadalla – Apostolien Teot heräävät eloon jälleen.”

” Älkää pelätkö. Ottakaa tämä aika salliaksenne Minun valmistella teitä. Joka päivä Minä tulen
teidän kaikkien luoksenne oppituntien, tehtävien kera, mitkä ovat ainutlaatuisia kullekin ja teidän
kutsumuksillenne elämässä. Kun on aika liikkua, Minä liikutan teitä.”
” Olkaa rohkeita, Minun ihmiseni. Ja työskennelkää ahkerasti siinä, mitä Minä olen laittanut
eteenne.”

