171. Jeesus sanoo… Teidän täytyy luopua Synnistä, Aika on vähissä!
Kaikki eivät ole valmistautuneet
TEIDÄN TÄYTYY LUOPUA SYNNISTÄ, AIKA ON VÄHISSÄ!... OLETTEKO VALMIIT
Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 28. Lokakuuta, 2015.
Jeesus aloitti… ”Aika on hyvin vähissä, suuresti rakastetut. Minä olen yhä tulossa hakemaan teitä pian
ja jotkut teistä eivät vieläkään ole valmistautuneet. Minä olen puhunut uudelleen ja uudelleen siitä,
mitä teidän pitää tehdä. Erityisesti välttää seksuaalista moraalittomuutta. Ymmärrättekö, että se on
synti, joka tulee viemään teidän sielunne Helvettiin. Teidän täytyy luopua synnistä. Se, mitä teille on
maailmassa opetettu, on virheellistä ja ehdollistaa teidät Helvetin tulille. Luuletteko te, että Minä
sanon tämän kevyesti? En sano.”
”Teidän omattuntonne eivät ole kunnollisesti muotoutuneet. Muun kuin vaimonne tai aviomiehenne
kanssa makaaminen on synti ja jotkut teistä jatkavat synnin tekemistä. Pyydän, lopettakaa tämä
käytös. Pyydän, vakavoitukaa Minun kanssani. Jos te todella Rakastatte Minua, te tulette tottelemaan
Minua. Luopukaa synnistä, nyt. Älkää lykätkö enää päivääkään.”
Kyllä, Minä olen tulossa pian. Jotkut teistä ovat valmiit, itse asiassa jotkut ovat enemmän kuin valmiita
ja te muovaatte toisia menemään oikeaan suuntaan. Hyvin tehty! Minä sanon teille. Se on maksanut
teille kalliisti, mutta te olette olleet vakaasti sitoutuneita oikeamielisyyteen ja muut seuraavat
esimerkkiänne.”
”Jatkakaa ja pysykää valppaina, te ette ole täysin turvassa, ennen kuin Minä vien teidät Kotiin Minun
kanssani. Johdattakaa muita, välittäkää heille se, mitä Minä olen välittänyt teille. He katsovat teitä, he
seuraavat teitä ja te tuotte hedelmää Valtakuntaan. Minä tulen pian sanomaan teille, ”Hyvin tehty.
Saapukaa Herranne iloon!”
”Toiset joukossanne ovat viimein päässeet vapaaksi rakkaudesta rahaan ja ihmiseen. Te olette
kasvaneet halveksimaan tätä maailmaa ja Minä olen valmistelemassa teitä Taivasta varten myöskin.
Älkää luulko, ettei muutoksia luonteessanne olisi huomattu. Ne ovat, erityisesti sukulaisenne ovat
huomanneet. Kyllä, he näkevät muutokset ja he ihmettelevät, ”Ehkäpä he ovat oikeassa Jumalasta
elämissään, loppujen lopuksi.” Kyllä, valo loistaa ja vetää kaikkia ihmisiä Minun luokseni.”
”Hyvin tehty. Jatkakaa hyvässä päättäväisyydessänne, älkääkä salliko itsenne lipsua taaksepäin. Aikaan
on vähän jäljellä, pitäkää kiinni hyvästä, jatkakaa sydämenne puutarhan rikkaruohojen kitkemistä.
Minun Valtakunnassani teitä odottaa suuri palkkio.”
”Jotkut teistä makaavat sairasvuoteillanne, palaen rakkaudesta Minuun ja ihmiskuntaan. Kuitenkin
päivä päivän jälkeen te surette, koska teillä ei enää ole aktiivista roolia sielujen pelastuksessa. Ei ole
olemassa mitään niin aktiivista roolia kuin rukoileminen. Te olette pyörän keskuksessa ja sellaisena,
tavoitatte koko maailman pinnojen kautta aina vanteeseen asti. Jos te olisitte vanteella, kuten ovat
he, jotka ovat pelloilla, te ette voisi vaikuttaa sitä kaikkea, mitä te teette keskuksesta. Voisiko olla
ylevämpää paikkaa? Ei, ei ole ylevämpää paikkaa kuin esirukoileminen. Teidän rukouksenne ohjaavat
historian kulkua.”
”Teille Minä sanon, teidän taivaalliset palkkionne ovat enemmän kuin voi kuvitella. Teidän epäitsekäs
omistautumisenne Minulle ja Minun tarpeilleni, on tehnyt teistä Minun Ystäväni ja Minun
Morsiameni, Älkää salliko vihollisen häivyttää teitä sanomalla, että te olette sairaita ja siksi
arvottomia. Ymmärtäkää, Minä tiesin kaiken tästä sairaudesta ja sen ajoituksesta, ennen kuin te olitte

syntyneet ja Minä tiesin, että te seisoisitte kuilussa Minun kanssani, esirukoillen näiden sielujen
puolesta. Minä kunnioitan teitä korkeasti, kuitenkin ihmiset halveksivat ja vähättelevät teitä.”
”Ja kaikille Minun palvelijoilleni Minä sanon, taipukaa tuleen, joka on tulossa. Kyllä, Minä olen
kaatamassa tulta Minun Ihmisteni päälle, he tulevat olemaan Minun todistajiani kautta koko
maailman. Ottakaa vastaan tuli, paistatelkaa tulessa, jatkakaa liekkien lietsomista ja antakaa valonne
loistaa, että kaikki ihmiset voisivat nähdä Minun kunniani heijastuksen päällänne.”
”Vihollinen tulee yrittämään saartaa teidät lannistamisella, että liekit sammuisivat, mutta teidän tulee
olla antamatta periksi ja jatkaa Minun kunniani heijastamista koko maailmalle. Pienuus on
vahvuutenne, pienuus vetää luoksenne haavoittuneita, syrjäytyneitä ja kaikkein suurimmassa
tarpeessa olevia. He ovat kauan aikaa sitten hylänneet rikkaitten ja kuuluisien seuran, jotka ovat
vähätelleet heitä, kuitenkin he ovat yhä etsimässä seuraa niiden luota, jotka ovat rakastuneita
Minuun, eivätkä itseensä.”
”Tämä palvelutoimi on oleellinen Minun Ruumiilleni ja monet, monet tulevat olemaan viimeisiä,
vaikka he ja heidän ystävänsä pitivät itseään ensimmäisinä. Älkää huomioiko pienuuttanne pilkalla ja
ylenkatseella, sillä heikkoutenne kautta Minun Voimani täydellistetään.”
”Kaikki teistä, päivän lopussa, tulkaa Minun käsivarsilleni, missä sielunne tulevat löytämään levon.
Minä olen ikuisesti odottamassa sitä hetkeä, kun Minä voin välittää hieman armoa teille. Päivässä ei
ole hetkeä, jolloin Minä en olisi ajattelemassa teitä ja odottaen innolla aikaamme yhdessä. Tulkaa
Minun luokseni!”

