
985. Jeesus sanoo… Aika on loppumassa!  

Valitkaa viisaasti, Minun rakkaat Sydänasukkaani 

ELOKUUN 26. 2022… AIKA ON LOPPUMASSA!… VALITKAA VIISAASTI, MINUN RAKKAAT 

SYDÄNASUKKAANI 

Jeesuksen Sanoja Sisar Claren kautta, Elokuun 26. 2022. 

(Clare) Jumala auta meitä olemaan tottelevaisia lapsia ja heittämään sydämistämme ja 

mielistämme pois kaikki ne asiat, jotka saattaisivat estää meitä palvelemasta Sinua… Amen. 

’Herra, kuinka me pääsemme kaikesta tästä vastustuksesta ohi, se on niin horjuttavaa? Vaikuttaa 

siltä, että on joitakin sieluja, jotka eivät ole halukkaita olemaan tähän elämään sopivia.’ 

(Jeesus) ”He tulevat lähtemään omillaan. Se mitä puuttuu, on kunnioitus Minun toiveitani kohtaan 

ja tottelevaisuus. Ohjeistuksen alaiset lapset, kun te tulette maailmasta etsimään Minua 

vuorenhuipulle, on olemassa tiettyjä uhrauksia ja uusia asioita, joita teidän täytyy oppia 

selvitäksenne täällä. Te ette voi tuoda vanhoja tapojanne mukananne. Ei ole ilmastoituja Cadillac-

autoja ajettaviksi. On pölyistä, hiekkaista, joskus kuumaa ja joskus kylmää. Minä olen tehnyt aivan 

kaikkeni mukautuakseni teidän inhimillisiin tarpeisiinne, mutta se millä teitä ei varusteta, siihen 

teidän täytyy oppia sopeutumaan, tai te laitatte tämän koko yhteisön vaaraan.” 

”Minä olen antanut teille kaiken, mitä te tarvitsette, ehdottomat välttämättömyydet. Nyt on 

teidän vuoronne nousta tilaisuuden tasolle, jos haluatte tätä elämää. Tämä elämä ei ole kaikkia 

varten ja Minä en tule sallimaan kahden tai kolmen ihmisen tekemään (oloja) toisille 

vaikeammaksi, vaatimalla omaa tapaansa.” 

”Minä rakastan teitä kovasti, ja Minä olen antanut teille vapaan tahdon. Te voitte etsiä omaa 

tapaanne, mutta ette täällä. Tämä paikka on niille, jotka haluavat kasvaa ja olla kuin aivan 

ensimmäiset apostolit, joilta oli riistetty monet inhimilliset mukavuudet, koska he eivät halunneet 

roomalaista elämäntapaa. Teidän täytyy kuitenkin päättää, jos haluatte takaisin Roomaan elämään 

maailmassa, koska Minä en tule sallimaan erimielisyyttä ja tottelemattomuutta täällä. Jokaisen 

täytyy vastata Minulle Äiti Claren kautta. Ja jos te vastustatte häntä, teillä on kapinan synti.” 

”Minä en olisi kutsunut teitä tänne, jos Minä en olisi suunnitellut antavani teille armoja sopeutua 

ja olla onnellisia. Mutta se kaikki riippuu halukkuudestanne. Sunnuntain kokoontumiset ovat 

kumppanuuden ja sitoutumisen aikaa, jota te ja yhteisö ei voi elää ilman. Minä olen pyytänyt teitä 

uudelleen ja uudelleen suojelemaan Lauantaitanne, niin että voitte olla läsnä näissä tärkeissä 

ajoissa yhdessä. Jotkut teistä ovat sivuuttaneet Minun pyyntöni ja tulleet kapinallisiksi.” 

”Minä liikun tavalla, jota te ette voi käsittää – Sunnuntaisin ja jopa viikolla klo 3 iltapäivisin. Minä 

haluan ne, jotka todella haluavat olla jäseniä tässä yhteisössä olemaan täällä, ellei ole kamala, ja 

Minä tarkoitan kamala tarve heillä olla tulematta.” 

”Ne teistä, jotka ovat olleet poissa tänä aikana, ovat menettäneet armot Minulta. Te olette 

käynnissä omalla höyryllänne, mikä pian romahtaa ilman Minun armoani. Minulla oli armoja 

varattuna teille joka tapaamisessa, mutta vihollinen puhui teidät olemaan tulematta. Ongelma on 

ylpeys ja tottelemattomuus. Te haluatte elää tätä elämää, mutta te haluatte omalla tavallanne. 

Minä olen pyytämässä teitä valitsemaan tänä päivänä, ketä te haluatte palvella. Tuleeko se 

olemaan liha ja kulttuurinne, vai Minä?” 

”Jos te valitsette Minut, maksu tulee olemaan suuri, mutta lopussa, kun kohtaatte Minut 

tuomiolla, te tulette olemaan niiden joukossa, jotka ovat Minun palkkioni arvoisia.” 



”Valitkaa ihmiskunnan tie ja lihanne, ja tulee olemaan suuri surullisuus, kun te näette, mistä te 

jäitte paitsi. Minä tulen silti rakastamaan teitä, mutta katumuksenne tulee olemaan syvää, ja 

vaikuttaa asemaanne ikuisuudessa.” 

”Minä olen teidän kanssanne, Minä olen teidän puolellanne, silmä ei ole nähnyt, eikä mieleenne 

ole koskaan tullut, mitä Minä olen valmistellut niille teistä, jotka voittavat itsensä. Yrittäkää, 

rakkaat, yrittäkää vain ja sallikaa Minun varustaa teidät.” 

”Teille on hyvin vähän aikaa jäljellä saada (asiat) oikein, asiat ovat muuttumassa nopeasti kulissien 

takana ja maanne on tienristeyksessä. Te olette tienristeyksessä, ettekä voi jatkaa ylpeinä ja 

kapinallisina olemista enää, tehkää erityisiä ponnistuksia Minun vuokseni ja Minä tulen tekemään 

teidät tuhoutumattomiksi. Antakaa periksi lihallenne  ja omalle tahdollenne ja tulette 

menettämään kaiken, mitä Minä olen vaalinut ja valmistellut antaakseni teille.” 

”Aika on käymässä vähiin. Valitkaa viisaasti, Minun rakkaat Sydänasukkaani, valitkaa viisaasti.” 


