503. Jeesus sanoo… Ajan itsekäs Käyttö voisi maksaa teille Taivaaseennoston
AJAN ITSEKÄS KÄYTTÖ VOISI MAKSAA TEILLE TAIVAASEENNOSTON
Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 18. Toukokuuta, 2017.
Jeesus aloitti… ”Kuten Minä olen kertonut sinulle kerran aikaisemmin, Minun Rakkaani, jokaiselle
Jumalan liikkeelle, on kolme demonia saanut toimeksiannon: Pelon, Epäilyn ja Tarkastelun. Nämä
tuovat mukanaan tarvittavat pienemmät demonit, sabotoidakseen teidän työtänne ja teidän
kohtaloaan. Epäily tuo Epäuskon. Pelko tuo epäonnistumisen Valehtelevat henget, syyttäen teitä
teidän menneisyydestänne. Ja kertoen teille, että te tulette epäonnistumaan tulevaisuudessa,
aivan kuten olette epäonnistuneet menneessä. Tarkastelu tuo mukanaan kaikenlaisia
epävarmuuksia teidän tekemänne työn luonteesta, sen laadusta. Onko tarpeeksi aikaa tehdä se?
Onko teillä voimavaroja? Puuttuuko teiltä lahjakkuutta? Esteitä, kuten sairaus, hämmennyksen ja
keskittymättömyyden kiertelevät henget ovat asioita, joita Tarkastelu tuo mukanaan.”
”Ilman voimat ovat kuin saastaisia limapalloja, jotka itkevät haitallista tahmaa mielenne ja
ruumiinne päälle, jos te tulette sallimaan sen. Teidän täytyy murtautua läpi siitä ja siivota itsenne.
Ne työstävät teitä, kun te olette unessa, niin että kun heräätte, te tunnette olevanne eksyksissä ja
kaatuvanne elämän painon alle.”
”Ensimmäiseksi asiaksi aamulla, teidän täytyy heittää nämä kuvitelmat pois ja julistaa Minun
lupaukseni teille. Kyllä, teidän täytyy myös kutsua Minut puhdistamaan teidät ja poistamaan
heidät, mutta se jättää teille kovan työn tunnustaa totuus, kun valheet on syrjäytetty.”
”Minä pidän hyvin paljon siitä, mistä me keskustelimme hengessä, kun luulit puhuvasi itsellesi.
(Hän nauroi) Luulisi sinun jo tähän mennessä oivaltaneen, että me keskustelemme, Clare! Sinä olit
huolissasi pienistä vihjeistä, joita Minä olen antanut sinulle Taivaaseennostosta, Tempauksesta. Se,
mitä Minulla on tarkoitus sanoa tässä, Rakkaani, on että se on YHÄ AIKATAULUSSA. Minä en
kommentoi puoleen enkä toiseen ajoituksesta – siispä älä vaivaudu kalastelemaan. Minä tulen
kertomaan sinulle, mitä sinun tarvitsee tietää, kun sinun tarvitsee tietää se.”
”Mutta tämä on totuus: monet kanavat puhuvat tästä katastrofista, siitä epäonnistumisesta, tästä
pommista, tuosta EMP-iskusta (EMP=sähkömagneettinen pulssi=luonnollinen tai ihmisen tekemä
erittäin lyhytkestoinen ja korkeamagneettinen, elektroniikkaa ja sähkölaitteita vaurioittava
sähkömagneettinen aalto), Pohjois-Koreasta. Komeetoista ja tsunameista ja heidän ensiilmaiskusta meitä kohtaan. Juttelua on joka puolella! Mutta kiitos sinulle, kun et ole antanut
periksi uteliaisuudellesi ja olet pysynyt varmasti Minun läsnäolossani. Voi, kiitos sinulle siitä,
Minun Morsiameni.”
”Mutta tässä on se, mitä Minä haluan sanoa. Minun rakkaat, te voitte katsoa joka puolelle
internetissä ja saada viimeisimmän unen, viimeisimmän varoituksen, yllättävät olosuhteet, ja niin
ja niin edelleen, niitä on tekaistu, että pidettäisiin teidät jahtaamassa omaa häntäänne. Nyt jos te
käytätte tilaisuuden ja paastoatte ja rukoilette, koska nämä raportit ovat pelottavia, no niin… hyvä
teille. Mutta jos te jatkatte ruuan varastoimista ja valmistautumista, te olette menettäneet
keskittymisenne, joka teillä oli Minussa.”
”Saanko Minä sanoa sen jälleen… niin ja niin monennentoista kerran? Minä haluan teidän
keräävän sieluja tavoilla, joilla Minä olen neuvonut teitä kaikkein viimeisimmissä viesteissä.”

”Kyllä, Taivaaseennosto tulee tapahtumaan. Jokainen puhuu siitä ja ennakoi milloin. Eikö olekin
ihmeellistä, että mitkään näistä tsunami varoituksista ja muista asioista, kuten komeetoista – ei
tapahdu? Aivan kuin niitä ei olisi olemassa?”
”Minä tarvitsen teidän rukouksianne ja paastojanne, mutta ei teidän muuttumatonta
mielentilaanne, mikä voi ajatella kaikkea muuta kuin omaa ja rakkaittenne turvallisuutta,
valmistautuaksenne tapahtumiin. Tämä on ajan itsekästä käyttöä ja voisi aivan hyvin maksaa teille
Taivaaseennoston.”
”Sillä aikaa, kun te odotatte, Minä olen antanut teille tämän Kanavan ja muita, ohjaamaan teitä,
mitä teidän pitäisi tehdä väliaikaisesti. Tämä on paikka, missä te saatte voimaa ja inspiraatiota
jatkaa lahjojenne ja kohtaloidenne jalostamista. Ja jos te kulutatte aikanne nauttien pahoja uutisia,
joista jotkut on tahallaan manipuloitu itsekkäistä motiiveista, teitä johdetaan harhaan ja laitatte
itsenne vaaraan.”
”Ne, jotka ovat kiireisinä Minun töissäni, heitä Minä tulen suojelemaan. Ne, jotka ovat omilla
asioillaan, no niin… he ovat kiireisinä suojelemassa itseään, siispä he eivät tarvitse Minua
auttamaan heitä. He ohittavat köyhät, mennessään ostamaan hengissä säilymisvarusteita. Oisi
ollut heille niin paljon parempi käyttää se raha ruokkiakseen heidät, jotka olivat ilman ruokaa sinä
päivänä.”
”Mutta jatketaan eteenpäin, Minä haluaisin sanoa, Minun Rakkaat, ÄLKÄÄ ANTAKO PERIKSI. Minä
olen tulossa auttamaan teitä vihollisen takkuisten verkkojen läpi. Vihollinen jatkuvasti arvioi
uudelleen tapojaan hidastaa teitä ja jopa varastaa teidän kohtaloitanne. On aikoja, jolloin täytyy
toimia silkassa uskossa, ilman hiukkaakaan inspiraatiota. Minä en tule koettelemaan teitä yli
teidän keinojenne, mutta Minä tulen käyttämään niitä kertoja soveltaakseni armoja maailman
tilanteeseen ja erityisesti Amerikassa – presidentti, joka taistelee raivokkaasti hallitsevan eliitin
kanssa. Se on raivokas taistelu, Minun ihmiseni ja Donald tarvitsee teidän rukouksenne ja teidän
päättäväisyytenne edetäkseen elämienne kanssa.”
”Koskaan ennen maailman historiassa ei pahuus ole lisääntynyt niin nopeasti kuin, mitä se tekee
nyt. Ei koskaan. Pahuus on tuhonnut lukemattomien nuorien elämät ja niiden, jotka ovat
kamppailleet pitääkseen jalansijansa, vain pysyäkseen hengissä. Lannistaminen on niin vahvaa ja
sakeaa, että Minun täytyy lähettää enkelien tiimejä ohjaamaan uudelleen virtausta Hornaan,
muuten ei kukaan jäisi seisomaan.”
”Silti nämä demonivoimat pääsevät läpi ja Minä kutsun teitä olemaan antamatta periksi, tietäen,
että Minun Luonteeni on USKOLLISUUS. Älkää antako periksi, jopa silloinkin, kun näyttää
toivottomalta. Jatkakaa siitä, mihin jäitte kohtalonne kanssa ja jatkakaa eteenpäin silkalla
tahdonvoimalla ja tiedolla, että Minä olen teidän kanssanne.”
”Rohkaiskaa ympärillänne muita rukoilemaan ja etsimään Minun Kasvojani ja Minä tulen
auttamaan heitä myös.”
”Tulee olemaan läpimurtoja, mutta vain vahvat voivat säilyä hengissä näiden taktiikoiden keskellä.
Ja saanko Minä muistuttaa teitä, että kun te olette heikkoja, Minä olen voimakkaimmillani
työskentelemässä teidän kauttanne. Siispä, älkää laskeko oman voimanne varaan, vaan Minun
uskollisuuteni varaan ja teidän päätöksenne varaan pysyä seisomassa ja liikkua eteenpäin,
vastustuksesta huolimatta. Minä tulen teidän avuksenne.”

”Ja teille vastarannan kiiskille, jotka hyökkäätte tälle Kanavalle, teiltä Minä kysyn, ”Mitä te olette
viime aikoina tehneet Minun puolestani? Voi, kyllä, teillä on viimeisin sana viimeisimmästä
maailmanlopun kauhukuvasta. Mutta sillä aikaa: Mitä te teitte Minun puolestani?”
”Minä en tahdo teidän olevan vuohien joukossa, mutta tämän täytyy olla teidän päätöksenne, ei
Minun. Minä olen kertonut teille, mikä on hyvää ja hyödyllistä tehdä; se on teistä kiinni tehdä se.”
”Minä en nimitä ihmisille asemaa; he valitsevat itse oman asemansa – lampaita vai vuohia –
tavalla, millä he elävät ja toimivat. Siispä, on teidän käsissänne käyttää hyödyksi tämä aika.”
”Kun Minä kerroin teille kolme vuotta, se ei millään muotoa ollut lupa rentoutua. Pikemminkin, se
oli kutsu taisteluun. Teillä on kolme vuotta, jotka voivat olla parhaat vuotenne Minun
palvelemisessani, tuoden eniten hedelmää ja ansaita kyyti Taivaaseen, ennen kuin pahin iskee.
Siihen ei ole pitkä aika; käyttäkää aika parhaiten.”
”Koska Minä rakastan teitä niin kovin syvästi, Minun sydämeni mukaista ei ole, että kenenkään
tulisi käydä läpi kuritusta. Siispä, pyydän. Käyttäkää kaikkein parhaimmalla tavalla tämä aika
Minun puolestani ja Minun agendani puolesta ja Minun Valtakuntani puolesta – ei itsenne. Sitten
teillä ei ole mitään pelättävää sinä aivan viimeisenä hetkenä, kun trumpetin ääni kuuluu.”

