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Jeesus sanoo CERNille… Minä yksin olen Jumala! Se mitä te yritätte tehdä, päättyy suurimpaan
tuhoon
Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 5. Huhtikuuta, 2015.
Jeesus aloitti… ” Minä haluan Minun Morsiameni lähestyvän Minua luottavaisena, että hänet
otetaan vastaan täysin. En ole mikään suuri ja hirvittävä kuningas, jonka seurassa sinut voitaisiin
teloittaa. Ei, nöyrille Minä olen nöyrä, hauraille Minä olen aina niin hellä, ja pelokkaat Minä halaan
avoimin käsivarsin. Mutta niille, jotka ovat vihaisia ja julmia, Minä olen ankara, ne, jotka johtavat
harhaan, ne Minä otan kiinni omista taloistaan ja ne, jotka ovat ilkeitä, niille Minä heilutan
rautaista vitsaa. ”
” Tällä tavalla Minä suojelen Minun Morsiamiani ja annan jokaiselle ansioidensa mukaan. Minä
olen työskennellyt kovasti ja pitkään tämän sukupolven kanssa tuodakseni heidät katumukseen.
Jopa tällä hetkellä Minä olen esitellyt heille Minun Luotujeni tiedettä saattaakseni heidät järkiinsä.
Ja kuitenkin he haluavat välttämättä sitkeässä epäuskossaan tyydyttää uransa tiedeyhteisössä ja
välttää väistämätön naurunalaiseksi tuleminen, joka tulee Minun Nimeni julistamisesta. ”
” Ja tässä me nyt olemme, historian kriittisessä vaiheessa ja Minun täytyy taistella niiden kanssa,
ketkä ovat olevinaan Jumala. Jopa Saatana kaipasi nousta valtaistuimelle, he ovat kaivanneet
päihittää Minut tai vähintään asettaa itselleen samat ehdot kuin Minulle. ”
” Mitä Minä sanoisin tälle ilkeälle sukupolvelle, joka leikittelee luomisen varsinaisilla rakennus
palikoilla? ” Jatkakaa! Tehkää kokeitanne, kunnes tuhoatte kaiken, mitä Minä olen luonut? ” Ei,
Minä annan sen kostautua heille, sillä heille Minä sanon… ” Minä olen Jumala eikä ole toista. Enkö
Minä voi vetää teidän kehoistanne elämän henkäyksen takaisin ja te palaatte tomuksi jälleen? ”
Mutta ei, tämä ei juolahda heidän mieliinsä, sillä he ovat sokeutuneet kunnianhimossaan todistaa
koko maailmalle, että he ovat jumalia. Minä en suvaitse tällaista salakavalaa käytöstä, jonka on
inspiroinut, kukapa muukaan kuin itse saatana. ”
” Minä tulen rankaisemaan ja moittimaan tällaiset, etteivät he tuhoaisi paikkaa, jolla seisovat.
Minä en ole mies, jota pitäisi pilkata, enkä Minä ole kuuro, sokea tai puhekyvytön, kuten idolit,
joita he ihannoivat. Ei, Minä olen heidän Luojansa, pitivätpä he siitä tai ei, hyväksyivätpä he sen tai
eivät, se mitä he yrittävät tehdä, tulee johtamaan yhteen suurimmista tuhoista, mitä maapallo on
koskaan tuntenut. Jokainen tulee juoksemaan syvään asuinpaikkaansa, mutta turhaan, vedet
löytävät heidät, eivätkä he pääse pakenemaan. ”
” Mutta te Minun Morsiameni, tulette olemaan Minun luonani Taivaassa ja me tulemme
tanssimaan ja juhlimaan ja tutkimaan ihmeitä, joita Minä olen teitä varten luonut. Seisikaa lujasti
Minun Morsiameni, te tulette näkemään kunnian ja teidän Jumalanne pelastuksen. ”
” Älkää elätelkö pelkoja, pikemminkin levätkää Minun tulevan ajan varustamisessani teille, sillä
Minä olen mennyt valmistelemaan paikan teille, sillä missä Minä olen, siellä myös te tulette
olemaan, Herran talossa, kuitenkin teidän omissa ihanissa palatseissanne, missä te voitte jatkaa
kasvamista rakkaudessa Minuun, valmisteluna teidän hallintoaikaanne varten Maapallolla. Siis
levätkää, älkää huolehtiko, teidän pelastuksenne on lähellä. ”

