
38. Jeesus sanoo Cern:lle – MINÄ OLEN JUMALA eikä ole KETÄÄN toista 

 

05.04.2015 – Jeesus Kristuksen sanoja sisar Clarelle 

 

”Haluan morsiameni lähestyvän Minua luottaen, että hänet otetaan täysin vastaan. Minä en ole 

joku mahtava ja hirmuinen kuningas, jonka seurassa voit tulla teloitetuksi. Ei, nöyrille Minä olen 

nöyrä. Hauraille Minä olen niin lempeä. Pelokkaat Minä suljen syleilyyni. Mutta he, jotka ovat 

vihaisia ja julmia, heitä kohtaan Minä olen julma. He, jotka pettävät, vien Minä heidät omista 

kodeistaan ja heitä, jotka ovat pahoja, Minä rankaisen rautaisella sauvalla.” 

 

”Näillä keinoilla Minä suojelen morsiantani ja annan jokaiselle sen, mitä he ansaitsevat. Minä olen 

työskennellyt pitkään ja lujasti saadakseni tämän sukupolven katumaan. Jopa näinä viimeisinä 

päivinä esittelen heille Minun luomistyöni tiedettä saadakseni heidät järkiinsä. Ja silti he jatkavat 

sinnikkäästi itseppäisessä epäuskossaan saavuttaakseen ura tavoitteitaan tieteellisessä yhteisössä 

ja välttääkseen väistämätöntä pilkkaa, joka seuraa, kun julistaa Minun nimeäni. Ja tässä me nyt 

olemme, historian kriittisessä käännekohdassa ja Minun täytyy väitellä sellaisten kanssa, jotka 

teeskentelevät olevansa jumalia. Jopa saatana toivoi nousevansa valtaistuimelle. He toivovat 

päihittävänsä Minut tai vähintään nostavansa itsensä samaan asemaan Minun kanssani.” 

 

”Mitä Minun pitäisi sanoa tälle sairaalle sukupolvelle, joka pelailee luomakunnan 

perusrakennuspalikoiden kanssa. ’Jatkakaa vaan! Tehkää kokeitanne kunnes tuhoatte kaiken, 

minkä Minä olen luonut?’ Ei, Minä annan sen kostautua heille. Heille Minä sanon, ’Minä Olen 

Jumala eikä ole ketään toista. Enkö Minä voi vetää henkeä heidän omista ruumiistansa ja muuttaa 

heitä takaisin tomuksi?’ Mutta ei, tämä ei ilmene heille, sillä he ovat sokeutuneet 

kunnianhimostaan todistaa maailmalle, että he ovat jumalia.” 

 

”Minä en tule sietämään tätä itsensä saatanan inspiroimaa petollista käytöstä. Minä tulen 

nuhtelemaan ja rankaisemaan heitä, etteivät he tuhoa sitä maata jalkojensa alla, jolla elävät. Minä 

en ole sellainen mies, jota kannattaa pilkata, enkä Minä ole kuuro, sokea ja sanaton, kuten heidän 

palvomansa idolit ovat. Ei, Minä olen heidän Luojansa. Pitivät he siitä tai eivät. Hyväksyivät he sen 

tai eivät. Se mitä he yrittävät saada aikaan, tulee aiheuttamaan suurimman katastrofit mitä maan 

päällä on koskaan nähty. Jokainen heistä pääsee omaan asumukseensa syvyydessä, mutta 

kadotettuna. Vesimassat etsivät heidät, eivätkä he pääse pakenemaan. Mutta te, Minun 

morsiameni, tulette olemaan Minun kanssani Taivaassa ja me tanssimme, juhlimme ja tutkimme 

kaikkia niitä ihmeitä, joita Minä olen teitä varten luonut.” 

 

”Pysykää pystyssä Minun morsiameni, sillä tulette näkemään Jumalanne loiston ja pelastuksen. 

Älkää velloko peloissa, etsikää ennemmin Minun lupaustani teille, sillä Minä olen mennyt 

valmistamaan teille sijaa, jotta saisitte olla siellä missä Minä olen, Herran asumuksessa, silti omissa 

ihanissa palatseissanne. Joissa voitte kasvattaa rakkauttanne Minua kohtaan valmistautuessanne 

valtakauteenne maan päällä.” 

 

”Siis levätkää, elkääkä olko huolissanne, pelastuksenne on koittamassa.” 


