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Rakkaat sydänasukkaat, olkaa ovelia kuin käärmeet ja lempeitä, kuin kyyhkyset. Avautukoon 

korvanne Herran ohjeistukselle. Ja ottakoon sydämenne vastaan Hänen rohkeutensa ja armonsa. 

Hän totella on kanssamme, jopa puhuessamme. Amen. 

 

No, ennen kuin jaan viestin kanssanne, haluan todella kiittää teitä kaikkia vastatessanne 

kanavamme tarpeisiin. Monet teistä ovat olleet hyvin ystävällisiä ja me todella arvostamme sitä. 

Se mahdollistaa päivittäisen uskollisuutemme teille. Siis, suuren suuri kiitos teille, jotka niin paljon 

välittävät. 

 

Ja haluan vielä selkeyttää jotakin, jotta ei olisi hämmennystä. Eilen oli oppitunti, ja minä todella 

tunsin, että se opetus oli Herralta. Kun Hän puhuu siitä tässä, Hän puhuu siitä ikään kuin viestinä. 

Ja se on varmaan siitä syystä, että minä todella avasin sydäntäni ja Hän todella oli eilisen 

opetuksen takana. Halusin vain selventää tämän, jotta voisitte ymmärtää, miksi Hän referoi eilisen 

opetusta viestinä. 

 

Aloin puhumaan Herran kanssa... ’Jeesus, sydämeni on niin kipeä eilisen viestistä.’ 

 

Hän aloitti... ”Minä halusin käsitellä sitä, Clare. Olen koittanut saada sinua kuuntelemaan. Minun 

lapseni ja Minun morsiameni, enkö Minä ole varoittanut sinua siitä, että pahuus on kasvamassa? 

Minä olen nähnyt, miten hauraita kaikki te olette, romahdatte paineen alla. Siitä syystä Minä sallin 

näädän aiheuttaa oikosulun CERN:ssä.” 

 

”Minä varoitin sinua kuukausia sitten, että asiat ovat menossa paljon, paljon vaikeammiksi. Joka 

päivä vaikeammiksi. Minä olin hyvin tosissani, mutta monet teistä eivät kiinnittäneet siihen 

erityisemmin huomiota... Tai teillä ei ollut keinoa ennakoida ja tietää, mitä todella oli 

tapahtumassa. Ja jotkut teistä ovat langenneet saatanan valheisiin, eivätkä ole enää kanssamme.” 

 

”Kun Minä sanon vaikeammaksi, tarkoitan kaikilla mahdollisilla alueilla. Ei ainoastaan fyysisesti, 

mutta myös emotionaalisesti, henkisesti ja sielullisesti. Kyllä, pahuus on kasvamassa 

eksponentiaalisesti. Minä myös olen vapauttamassa armoa eksponentiaalisesti. Mutta monet 

teistä eivät ole olleet valppaita ja vahvistaneet sitä, mitä on jäljellä. Niinpä Minä nyt kehoitan teitä 

kiinnittämään huomiotanne tähän. Jotkut teistä ovat kaatuneet, koska ajattelitte olevanne 

voimakkaampia tai älykkäämpiä – Erityisesti tällä kanavalla. Ette pystyneet ymmärtämään, miten 

toiset ovat niin rumia ja ajattelitte itseksenne... ’Minä en koskaan tee noin.’ Sitten uteliaisuus vei 

teidät kuuntelemaan niiden valheita. Valheet alkoivat juurtua ja heikentää uskoanne Minuun. He 

tekivät perustuksiinne murtumia.” 

 



”Voi, etkö tiedä, että se on kutsu pahaan? Juuri nuo sanat, ’En minä, minä en koskaan kaadu.’ 

Kyllä, se on vihollisen kutsu. Hän näkee, että tunnet olosi turvalliseksi ja hän näkee myös rajasi, 

joten hän hyväksikäyttää niitä. Ellet ole äärimmäisen valpas ja vietä riittävästi aikaa kanssani, hän 

voi helposti vetää sinua nenästä. Tämä on juuri se, mitä on tapahtunut. Tietyt ihmiset eivät 

ymmärtäneet, miten haavoittuvaisia he ovat ihmisten perusteluille. He eivät ymmärtäneet 

olevansa puolueellisia, että heillä sisimmässää kohtia, jotka ovat pilkkaa, halveksuntaa ja 

katkeruutta toisia kohtaan. Ja tämä avasi oven heidän putoamiselleen.” 

 

”Aina kun Minä ohjeistan sinua, on siihen silloin erityinen syy. Minä varoitan sinua vihollisen 

seuraavasta siirrosta. Minä voin nähdä ne ansat, joita ne valmistelevat sinua varten. Minä myös 

voin myös nähdä heikkoutesi. Minä tarkennan sinulle sitä dynamiikkaa joka päivä varoittaakseni 

sinua siitä, mitä on tulossa. Jos sinä et tottele, sinä teet itsesi avoimeksi putoamiselle. Sinä et pysty 

olemaan vihollista ovelampi, jos et seuraa Minua kuuliaisesti. Sinä et vedä niille vertoja ilman 

Minua. Ja kun karkaat pois lammastarhasta ilman Minun opastusta, niin silloin sinä todellakin olet 

ilman Minua siinä mielessä, että Minä en voi suojella sinua siltä, mitä sinä avoimesti ajat takaa 

vastoin Minun tahtoani.” 

 

”Siis Minä annoin helmikuun alussa muutamia hyvin vakavia varoituksia siitä, että pahuus on 

lisääntynyt ja tulisi jatkamaan lisääntymistä samalla kun me lähestymme sitä päivää ja sitä hetkeä. 

Minä kerroin sinulle, että tulee olemaan vaikeampaa ja vaikeampaa, mutta Minä tulen olemaan 

kanssasi auttaen voittamaan vaikeudet. Minä en koskaan jättänyt teitä, mutta jotkut teistä jättivät 

Minut.” 

 

”Nyt Minä sanon teille uusille tällä kanavalla, älkää koskaan ottako Minun varoituksiani 

itsestäänselvyytenä tai ottako niitä kevyesti. Ottakaa ne aina vakavasti, sillä Minä valmistelen teitä 

kohtaamaan ansan, joka on viritetty teitä varten. Ja jos te tottelette, niin teitä ei kaapata.” 

 

”Jos sinua lähestytään pahojen taholta tämän kanavan jäsenten selkien takana, niin älä ole 

tekemisissä heidän kanssaan tai yritä puhua järkeä heille. Monia heistä on koulutettu vuosia 

uskonnollisilla argumenteilla, joilla pyritään viemään sinun vapautesi Minussa. Toiset taas ovat 

vain hyvin harjaantuneita trolleja, vuokrattavissa olevia sieluja, jotka ovat iloisia saadessaan 

häpäistä kenet tahansa sopivaan hintaan. Jotkut ovat ateisteja ja täysin sokeita totuudelle. He 

esittäytyvät kristittyinä kaapatakseen kuulijakuntansa, mutta he ovat täynnä valehtelevia ja 

kapinallisia henkiä ja heidän ainoa motiivinsa on tappaa, varastaa ja tuhota kaikki se hyvä, jonka 

Minä olen sinulle antanut matkalla kanssani.” 

 

”Minä olen aina vierelläsi, jatkuvasti pitäen huolta sinusta, kuiskaten korvaasi: ’Älä mene sinne, tee 

tätä – Olisi hyvä jos tekisit tämän.’ ’Älä vastaa siihen, poista se.’ Kyllä, Minä annan jatkuvasti 

neuvoja sinulle. Mutta ääneni on niin tuttu sinulle, että sinä itseasiassa luulet sen olevan oma 

äänesi. Mutta jos kuuntelet hyvin tarkasti, tulet huomaamaan, että se ajatus ei ollut lähtöisin 

sinulta... Se tuli eri lähteestä.” 

 

 



”Toisin sanoen... ’Mitä jos se tuli viholliselta?’ No, Sinä tiedät sen välittömästi, sillä menetät sen 

rauhan, joka sinulla oli viisi minuuttia sitten. Kun tämä tapahtuu, kehoitus on pahasta, olkaa 

varmoja siitä. Tämä on happotesti. Antoiko se sinulle rauhan? Vai antoiko se levottomuutta?” 

 

”No rakkaimpani, kuinka inhoankaan antaa teille kahta negatiivista viestiä kahtena päivänä 

peräkkäin. Mutta Minä valmistelen teitä taisteluun, joka häämöttää edessä, eikä ole helppoa tietä 

tehdä sitä. Ymmärrä, että jos olet todella varmistanut Minun puhuvan sinulle tällä ’Still small 

Voice’ kanavalla ja sinuun ottavat yhteyttä ihmiset, jotka väittävät haluavansa pelastaa sinun 

sielusi, niin he ovat joko erittäin harhautuneita tai vihollisen palkkaamia. Joka tapauksessa he 

työskentelevät saatanalle. Olkoonkin tietoisia siitä tai eivät.” 

 

”Fariseukset vaikuttivat hurskailta ja hyviltä, mutta he ristiinnaulitsivat Minut. Tämä sama henki 

vaanii sinua tällä kanavalla; Etukäteen varoitettu on varautunut. Jos postaat tänne, sinut tullaan 

todennäköisesti maalittamaan niiden toimesta. Älä yritä järkeillä heidän kanssaan. Sinä et voi 

järkeillä uskonnollisen hengen kanssa. Et voi järkeillä fanaatikon kanssa. Et voi järkeillä satanistin 

tai ateistin kanssa. Ja he yrittävät raahata sinut dialogiin kanssaan sanomalla jotakin, joka ei ole 

totta. Vain saadakseen sinut vastaamaan. Sinä alat puolustamaan Clarea ja he ovat saaneet sinun 

huomiosi. Seuraavaksi tulet menettämään rauhasi. He ovat hyvin taitavia tekemään sitä.” 

 

”Erityisesti ateistit ovat äärimmäisen irrationaalisia eikä heillä ole ymmärrystä maailman 

realiteeteista. Minä voisin seistä heidän edessään ja laittaa taivaan salamoimaan ja he katsoisivat 

Minuun ja sanoisivat, ’Ok, yllätit minut nyt. Miten teit sen?’ Ja jatkaisivat valheensa puolustamista 

Minun osaltani, koska he ovat totaalisessa pimeydessä ja sokeita.” 

 

”Niin näethän, tässä ovat ne tapaukset, jotka liikkuvat Claren selän takana ja yrittävät puhua 

järkeilyjään sinulle. Minä olen varoittanut teitä, rakkaimpani. Nyt Minä siunaan teitä kyvyllä 

aseistaa itsenne Minun ohjeistuksellani ja suojella uskontalletusta, jonka olen uskonut teidän 

haltuunne. Joitakin teistä ollaan kasvattamassa Minun etulinjan sotureikseni ja te olette 

oppimassa korvaamattomia asioita vihollisestanne. Ymmärtäkää: Se on yksi suurimmista syistä, 

miksi tämä kanava on hyökkäysten kohteena. Vihollinen on raivoissaan siitä syystä, että Minä 

opetan teille viholisen taktiikoita.” 

 

”Minä rakastan teitä Minun morsiameni. Enkä malta odottaa, että saan olla kanssanne ikuisesti.” 


