
308. Jeesus selittää… Ottakaa Minun Varoitukseni vakavasti!  

Pahuus on Lisääntymässä & Vihollisen seuraavat Askeleet 

OTTAKAA MINUN VAROITUKSENI VAKAVASTI… PAHUUS ON LISÄÄNTYMÄSSÄ & VIHOLLISEN 

SEURAAVAT ASKELEET 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 3. Toukokuuta, 2016.  

Jeesus aloitti… ” Minun Lapseni ja Minun Morsiameni, enkö Minä ole varoittanut teitä, että paha 

on lisääntymässä? Minä olen nähnyt, kuinka hauraita te kaikki olette, lankeatte paineen alla. Siksi 

Minä olen sallinut näädän kaataa CERNin. ”  

” Minä varoitin teitä kuukausia sitten, että asiat olivat tulossa hyvin, hyvin vaikeiksi. Joka päivä 

vaikeammiksi. Minä olin hyvin vakavissani, mutta monet teistä eivät kiinnittäneet kovin tarkkaa 

huomiota, tai teillä ei ollut mitään keinoa ennakoida tai tietää, mitä todella tuli tapahtuman. Ja 

jotkut teistä ovat langenneet Saatanan petokseen, eivätkä enää ole kanssamme. ”  

” Kun Minä sanon vaikeammiksi, Minä tarkoitan kaikissa ajateltavissa olevissa valtakunnissa. Ei 

vain fyysisesti, vaan emotionaalisesti, hengellisesti, mielellisesti. Kyllä, pahuus on lisääntymässä 

eksponentiaalisesti. Minä vapautan armoja myös eksponentiaalisesti, mutta monet teistä eivät ole 

olleet valppaita ja vahvistaneet sitä mikä on jäljellä. Siispä nyt, Minä kutsun teidän huomiotanne 

sille. Vahvistakaa sitä, mikä on jäljellä. Minä annan teille ohjeen vahvistaa teitä itseänne. Te olette 

kasvamassa. Te olette kasvamassa armossa ja merkityksessä ja voimassa vihollista vastaan. Teistä 

on tulossa kunnioitusta herättävä vihollista vastaan. Jatkakaa kasvamista tässä. Mutta te tulette 

kasvamaan vain, jos te olette valppaita ja ette salli Saatanan varastaa teiltä mitään. ” 

” Joittenkin teistä Minä olen sallinut langeta ylpeytenne takia. Teille on parempi, että te näette nyt 

itsenne sellaisena kuin te olette nyt kun on vielä aikaa muuttua. Jotkut teistä lankesivat, koska te 

ette kiinnittäneet tarkkaa huomiota. Jotkut teistä lankesivat, koska te ajattelitte, että te olette 

voimakkaampia ja viisaampia – erityisesti täällä kanavalla. Te ette voineet ymmärtää kuinka toiset 

voivat olla niin kauheita ja ajattelitte itseksenne… ”Minä en koskaan tee sitä.” Sitten uteliaisuus 

johti teidät kuuntelemaan heidän valheitaan. Valheet juurtuivat ja heikensivät teidän uskoanne 

Minuun. Ne tekivät säröjä perustuksiin. ”   

” Voi, tiedättekö, että tämä on kutsu pahaan? Juuri ne sanat, ”En minä. Minä en koskaan tule 

lankeamaan.” Kyllä, se on kutsu viholliselle. Hän näkee, että te tunnette olevanne turvassa ja hän 

myös näkee teidän rajoituksenne, siispä hän käyttää niitä hyväkseen. Ellette ole todella valppaita 

ja käytä riittävää määrää aikaa Minun kanssani, hän voi helposti voittaa teidät viekkaudessa. Juuri 

näin kävi täällä. Tietyt ihmiset eivät ymmärtäneet, että kuinka haavoittuvia he olivat ihmisten 

järkeilyille. He eivät ymmärtäneet, että heillä oli vääristymä, osa, jolla he tunsivat toisia kohtaan 

ylenkatsetta, halveksintaa ja katkeruutta. Ja se avasi oven lankeamiselle. ”  

” Milloin tahansa Minä ohjeistan teitä, on aina erityinen syy. Minä varoitan teitä vihollisen 

seuraavasta liikkeestä. Minä voin nähdä ansat, kun he valmistelevat niitä teille. Minä voin myös 

nähdä teidän heikkoutenne. Minä paikannan dynamiikan joka päivä varoittaakseni teitä, mitä on 

tulossa. Jos te ette tottele, te saatatte itsenne alttiiksi lankeamiselle. Te ette voi voittaa vihollista 

viekkaudessa, jos te ette seuraa Minua tottelevaisuudessa. Teistä ei ole heille vastusta ilman 

Minua. Ja kun te menette lammaskarsinan ulkopuolelle ilman, että Minä johdatan teitä, te todella 

olette ilman Minua, siinä mielessä, että Minä en voi suojella teitä siltä, mitä te avoimesti 

tavoittelette Minun tahtoni vastaisesti. ”  



” Siispä, Minä annoin hyvin vakavia varoituksia helmikuusta alkaen, että pahuus oli lisääntynyt ja 

tulisi jatkamaan lisääntymistään, kun me lähestyimme päivää ja tuntia. Minä kerroin teille, että 

tulisi vaikeampaa ja vaikeampaa, mutta Minä olisin teidän kanssanne auttamassa teitä pääsemään 

yli koettelemuksistanne. Minä en koskaan jättänyt teitä, mutta jotkut teistä jättivät Minut. ” 

” Nyt Minä sanon uusille tällä kanavalla, älkää koskaan pitäkö Minun varoituksia tai ohjeita 

itsestään selvinä tai ottako niitä kevyesti. Aina kiinnittäkää niihin vakavaa huomiota, koska Minä 

olen valmistelemassa teitä jalkoihinne laitettua ansalankaa vastaan. Ja jos te tottelette, teitä ei 

tulla sieppaamaan. ”  

” Jos paha on lähestynyt teitä jokaisen selän takaa tällä kanavalla, älkää alkako viihdyttämään sitä 

tai järkeilemään näiden ihmisten kanssa. Monet heistä ovat harjoittaneet vuosia uskonnollisia 

argumentteja ottaakseen pois vapautenne Minuun. Toiset ovat vain harjoitettuja riidankylväjiä, 

palkattavissa olevia sieluja, jotka ilokseen halventavat ketä tahansa oikeasta hinnasta. Jotkut ovat 

ateisteja ja täysin sokeita totuudelle. He teeskentelevät olevansa kristittyjä saadakseen yleisön 

valtaansa, mutta he ovat täynnä vietteleviä ja kapinallisia henkiä ja heidän ainoa motiivinsa on 

tappaa, varastaa ja tuhota kaikki hyvä, mitä Minä olen välittänyt teille teidän kulkiessanne Minun 

kanssani. ”  

” Minä olen ainiaan teidän vierellänne, jatkuvasti vartioiden teitä, kuiskaten teidän korvaanne: 

”Älkää menkö sinne. Tehkää tämä – olisi hyvä, jos te tekisitte sen. ” ”Älkää vastatko siihen, 

poistakaa se.” Kyllä, Minä neuvon teitä jatkuvasti. Mutta Minun ääneni on niin tuttu teille, että te 

itse asiassa uskotte, että se on teidän omanne. Mutta, jos kuuntelette oikein huolellisesti, te 

ymmärrätte, että se ajatus ei ollut teistä lähtöisin… se tuli eri lähteestä. ”  

” Siispä te sanotte… ”Entä jos se tuli viholliselta?” No niin, te tulette tietämään välittömästi, koska 

te tulette menettämään rauhan, joka teillä oli viisi minuuttia sitten. Kun se tapahtuu, ehdotus on 

pahalta lähtöisin, siitä saatte olla varmoja. Se on ”happotesti”, se osoittaa, että minkä arvoinen 

asia on teille. Jättikö se teidät rauhaan. Vai sekasortoon? ”  

” No niin, Minun kallisarvoiset, kuinka Minä en pidä siitä, että annan teille toisen negatiivisen 

viestin kahtena päivänä peräjälkeen, mutta Minä valmistelen teitä taisteluun, joka on edessäpäin, 

eikä ole helppoa tapaa tehdä se. Ymmärtäkää, että jos te olette erottaneet, että se todella olen 

Minä, joka puhuu teille tämän ”Still Small Voice” (= Tyyni pieni ääni. Raamatussa käännetty= 

Hiljainen tuulen hyminä.) kanavan kautta, ja teihin ottavat yhteyttä ihmiset, jotka väittävät 

haluavansa pelastaa teidän sielunne, heitä on joko petetty tai he ovat vihollisen palkkaamia. Joka 

tapauksessa, he työskentelevät Saatanalle, olivatpa he siitä tietoisia tai eivät. ” 

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

nyt vaanimassa teitä tällä kanavalla; ennalta varoitettu on ennalta aseistettu. Jos te postaatte 

tänne, he mitä todennäköisimmin ottavat teidät kohteekseen. Älkää järkeilkö heidän kanssaan. Te 

ette voi järkeillä uskonnollisen hengen kanssa, te ette voi järkeillä fanaatikon kanssa, te ette voi 

järkeillä Satanistin tai ateistin kanssa. Ja he tulevat yrittämään vetää sinut vuoropuheluun sanoen 

jotain, joka ei ole totta, saadakseen teidät aloittamaan vastaamaan. Teidän täytyy puolustaa 

Clarea ja sitten he ovat saaneet teidät vedetyksi keskusteluun. Seuraavaksi te menetätte 

rauhanne. He ovat hyvin taitavia tekemään tämän. ” 

 

 



” Ateistit erityisesti, ovat erittäin epäloogisia ja heillä ei ole mitään käsitystä maailman 

realiteeteista. Minä voisin seisoa heidän edessään ja saada salaman laskeutumaan Taivaasta ja he 

katsoisivat Minuun ja sanoisivat, ” OK, nyt minun mielenkiintoni heräsi, kuinka sinä teit sen?” Ja he 

jatkaisivat väittämistä, että se oli petosta Minun puoleltani, koska he ovat täydellisessä 

pimeydessä ja sokeita. ”  

” Siispä katsokaahan, nämä tyypit menevät Claren selän taakse ja yrittävät järkeillä teidän 

kanssanne. Minä olen varoittanut teitä, Rakkaat. Nyt Minä siunaan teidät armolla, että te 

aseistatte itsenne Minun ohjeillani ja suojelette uskon talletusta, jonka Minä olen teidän 

haltuunne uskonut. Jotkut teistä ovat kasvaneet Minun etulinjan sotureinani ja te olette 

oppimassa arvottomia asioita vihollisistanne. Ymmärtäkää: tämä on yksi pääsyistä, miksi tämä 

kanava on otettu maalitauluksi. Vihollinen on raivoissaan, että Minä opetan teille hänen 

taktiikoistaan. ” 

” Minä rakastan sinua, Minun Morsiameni. En malta odottaa, että saan olla sinun kanssasi 

ikuisesti. ”  


