
531. Jeesus sanoo… Ajat ovat pimeät, mutta Jumala on Taivaassa 

AJAT OVAT PIMEÄT… MUTTA JUMALA ON TAIVAASSA  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 5. Elokuuta, 2017.  

Jeesus aloitti… ”Ajat ovat todella pimeät, mutta toivoa on. Todellista toivoa. Sinun viestisi jälkeen, 

rukousten piikki on tarjottu Isälle. Näetkö? Sinä todella vaikutat minun ihmisiini. Älä ole peloissasi 

itkemään ja varoittamaan heitä, älä ole peloissasi.”  

”Aika ajoin on siirtymisiä, Clare. On tarpeellista vahvistaa puolustusmekanismeja ja 

hyökkäyskampanjoita vihollista vastaan ja se vaatii kaiken, mitä sinulla on antaa. Sitten on toisia, 

levon aikoja, kun voit varovaisesti palata luovaan työhösi.”  

”Minä olen nähnyt sinun kyyneleesi, Tytär. Minä tunnen sinun taistelusi. Vaikka tulisi mitä, Minä 

en luovu sinusta.”  

( Clare ) Kiitos sinulle, Herra.  

”Pyydän, Clare, älä luovu Minusta. Katso mennyttä aikaa Minun kanssani, olenko Minä koskaan 

pettänyt sinua? Enkö Minä tuonut sinut laajennetulle alueelle, suuremmalle kuin koskaan, koska 

sinä et antanut periksi?” 

( Clare ) Voi pojat, minä muistan ne ajat…  

”Sinulla on taisteluväsymystä ja olet synnistä kipeä, koska olet ollut tekemisissä liian monen asian 

kanssa itsesi ulkopuolella. Ulkoisella on vähän merkitystä. Sisäinen on se, joka on kallisarvoinen ja 

sinun ponnistelusi mennä syvemmälle, tähän rauhan paikkaan, jonka Minä tulen siunaamaan. 

Mutta älä käänny takaisin, jatka matkaa; toivoa on ja aikaa on.”  

”Jopa nyt on katumuksen aalto ja kutsu vakavaan esirukoiluun – se pyyhkii maailman yli ja Minun 

Isäni on kuulostellut näitä rukouksia. Siispä Minä sanon, toivoa on. Tarraudu Minuun, tarraudu 

Toivoon ja se ei tule tuottamaan pettymystä.”  

”Kaikki te Sydänasukkaat, lisätkää rukouksianne Amerikan puolesta ja Amerikan Maanalaisen 

Hallituksen (=Deep State) tappion puolesta, se on kokoamassa joukkojaan, mutta on nyt 

joutumassa barrikadille toisensa jälkeen, kun Meidän Isämme Taivaassa on lähettänyt enkelinsä 

keskeyttämään ja sabotoimaan heidän ponnistuksiaan.”  

”He ajattelivat, että he voisivat voittaa vaalit huijaamalla – ja ei väliä, kuinka monta väärennettyä 

ääntä he tekivät, he hävisivät. He arvelivat, no se on nyt ohi, me tulemme aiheuttamaan 

mellakoita ja saamaan aikaan epävakautta hallituksessa. Sekään ei toiminut. Ja lopuille heidän 

suunnitelmillensa on Jumala Taivaassa ja Hän on itsevaltias ja vihollinen tulee epäonnistumaan 

jokaisessa yrityksessä sovittuun aikaan asti.”  

”Sillä aikaa, tehkää työtä, rukoilkaa ja taistelkaa kaikella voimallanne. Ja muistakaa… ihmisen pahin 

vihollinen on hän itse. Älkää niin paljon huolehtiko henkilökohtaisista vihollisista itsenne 

ulkopuolella, huolehtikaa omasta käyttäytymisestänne ja ahkeroikaa ollaksenne nuhteettomia ja 

Minun Nimeni arvoisia.” 


