824. Jeesus sanoo…
Hetki on lähellä, kirjoittakaa Rakkauskirjeitä & Varoittakaa heitä Merkistä
HETKI ON LÄHELLÄ… KIRJOITTAKAA RAKKAUSKIRJEITÄ & VAROITTAKAA HEITÄ MERKISTÄ
Jeesuksen sanoja Sisar Claren kautta, 17. Joulukuuta, 2020.
( Clare ) Minun Rakas Sydänasukkaiden Perheeni, Herra jatkaa meidän pyytämistämme
valmistelemaan sydämemme ja pesemään vihkipukumme. Kun pohdiskelin kaiken tämän ajoitusta,
minun täytyy selittää, että me emme vieläkään tiedä päivää tai hetkeä, mutta me olemme
ajankohdassa.
Jeesus selitti minulle, että kaikki on Isän ajoituksen ja Isän sanan kontrolloimaa. Ja kaikkien näiden
vuosien aikana, jolloin Taivaaseennosto on viivästynyt, monet asiat ovat loksahtaneet paikoilleen ja
kypsyneet puhkeamisen pisteeseen.
Jerusalem on vihollistensa ympäröimä, anti-Kristus on silmiinpistävä hahmo maailmassa ja ihmiset
kansakunnassamme on aivopesty ja valmisteltu hyväksymään kaikki valheet, joita media on
valmisteltu syöttämään heille. Sen tuloksena, me olemme jakaantunut kansakunta. Vain Isä tietää,
miksi asiat täytyy tapahtua tiettyinä aikoina.
Kuvateksti: Valtavirta Median Aivopesua.
Sillä aikaa, Jeesus antaa meille toimeksiantoja ja työtä loppuun saatattavaksi, mutta jopa Hän tietää,
että niiden tehtävien loppuun saattaminen tällä maapallolla on ehdollista, riippuen Isän tahdosta ja
ajoituksesta.
( Jeesus ) ”Tällä erää, Minä haluan sinun valmistelevan katrasta. Katumus on äärimmäisen tärkeää
juuri nyt. Jotkut, jotka eivät ole katuneet, tullaan jättämään jälkeen. Minun lapseni, Minä rohkaisen
teitä tekemään elämän katsauksen ja tunnustavan kaikki nuoruuden ja kasvuiän syntinne, aina
nykyhetkeen asti.”
”Jos joku toimi tulee mieleen, katukaa sitä. Jopa ajatukset ovat vakavia loukkauksia ja niitä täytyy
katua. Minä haluan Minun Morsiameni olevan puhdas, kun Minä saavun ja useimmille teistä se
tarkoittaa vakavaa elämänne katsausta ja syntienne tunnistamista ja syvää katumusta.”
”Ymmärtäkää, että ajatuselämällänne on mahdollisuus tuomita teidät Helvettiin. Te ette ole
saattaneet tehdä sitä, mutta jos te olette vaalineet kaunaa ja toivoneet pahaa naapurillenne, te olette
tehneet vakavan synnin. Anteeksiantamattomuus tulee laittamaan teidät liekaan tälle maapallolle
aivan yhtä varmasti kuin abortti, jota te ette koskaan katuneet. Tämä ei ole mikään aika pelleillä. Minä
haluan teidän ottavan Minut hyvin vakavasti.”
”Tehkää rauha kenen tahansa kanssa, joita te olette loukanneet. Antakaa anteeksi jokaiselle ja
ottakaa vastaan heidän anteeksiantonsa. Rukoilkaa ja pyytäkää Minua parantamaan ne, joita te olette
haavoittaneet elämässänne. Rukoilkaa jäljelle jäävien puolesta. Kirjoittakaa rakkauskirjeitä
sukulaisillenne, tehkää mitä voitte, helpottaaksenne äkillisen eron kipua, josta niin monet kaikkialla
maapallolla tulevat kärsimään.”
Kuvateksti: Minä rakastin sinua eilen, rakastan sinua yhä, olen aina rakastanut, aina tulen
rakastamaan…
”Tarjotkaa heille toivoa ja varoittakaa heitä tiukasti olemaan ottamatta merkkiä. Taivaaseennoston
päivänä he näkisivät Pyhien Kirjoitusten täyttyvän.”

”Seuraava asia, joka täyttyy Pyhistä Kirjoituksista, on Pedon Merkki (Ilmestyskirja 13:16-18).
Varoittakaa heitä fyysisten kärsimysten syvyydestä, jotka tulevat niin kutsutun vaurauden ja
turvallisuuden ajanjakson kantapäillä. Sen ajanjakson jälkeen he tulevat kääntämään katkaisijaa, joka
saa teidät kärsimään, kuin ette koskaan luulleet mahdolliseksi ja sen lisäksi, te tulette toivomaan
kuolevanne, mutta kuolema tulee pakenemaan teitä.”
Kuvateksti: Yhdysvaltojen Puolustusministeriö myöntää sopimuksen esitäytetyille covid-19
rokotuksille, joissa on RFID mikrosiru seurantajärjestelmä, joka sisältää ainutlaatuisen
tunnistenumeron. Apiject RFID merkit mahdollistamaan GPS:ään perustuvan liikuteltavan
tunnistamisen.
”Tämä Saatanan työkalu saa aikaan sen, että te kiroatte Minua ja kuolette katumatta. Siispä, Minä
varoitan teitä jälleen, itkekää armoa ja muistakaa, ne, jotka ottavat merkin, tulevat kärsimään
ikuisuuden. Parempi teille kuolla nopeasti ja olla Taivaassa Minun luonani ikuisuuden, kuin kukoistaa
muutama lyhyt kuukausi ja sitten kuolla kidutuksessa ja päätyä Helvettiin myöskin.”
”Minä olen kanssanne tässä kaikessa, Minä rakastan teitä kovasti ja Minun suurin toiveeni on teidän
täydellinen katumuksenne, niin että Minä voin ottaa teidät Minun kanssani. Pyydän, pyytäkää Pyhää
Henkeä näyttämään teille alueet, joita teidän täytyy katua ja Minä tulen antamaan anteeksi teille.
Teidän vihkipukunne tulee olemaan puhdas, ilman pilkkua, ryppyä tai tahraa.”

