90. Jeesus puhuu… CERNISTÄ miekkana, Saatanan voitosta Kirkosta, Orjuudesta &
Rakkaudesta Hoitona
CERN MIEKKANA, SAATANAN VOITTO KIRKOSTA, ORJUUS & RAKKAUS HOITONA
Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 11. Heinäkuuta, 2015.
( Clare ) Herralla oli hyvin mielenkiintoinen, asioiden-uudet-käänteet viesti meille tänään. Hän
kutsuu meidän YouTube perhettä tekemään palveluksen. Hän on koonnut tietyn ryhmän sieluja
tälle kanavalle.
Toinen Sinetti on Sota… Kuten on kirjoitettu Ilmestyskirjan 6:3… ”Ja kun Karitsa avasi toisen
sinetin, kuulin minä toisen olennon sanovan: ”Tule!” Niin lähti toinen hevonen, tulipunainen ja sen
selässä istuvalle annettiin valta ottaa pois rauha maasta, että ihmiset surmaisivat toisiaan; ja
hänelle annettiin suuri miekka.”
Ja minun henkeni todella kantoi todistusta sille. Te tiedätte, että Jeesus on antanut meille avaimen
suojelukseen pimeiltä voimilta… Hänen uhrautuvan RAKKAUTENSA, joka yhä valuu runsaasti
Ristiltä. Hänen Verensä. Hänen Nimensä. Mutta aivan erityisesti – Hänen Rakkautensa, jota
harjoitetaan päivittäin Sydänasukkaan Rukouksessa. Tämä on ase, jolla Hän haluaa aseistaa kaikki
ihmiset.
Jeesus aloitti… ” CERN on todella miekka, joka on annettu ottamaan rauha Maapallolta. Mutta
monella tasolla. Kaikkialla maailmassa, tämä pimeä aine on paikoillaan, käytettäväksi edistääkseen
syntiä ja alennustilaa.”
” Siksi Minä haluan Meidän viestiemme leviävän ulkomaille. Minulle on tärkeää, että nämä viestit
menevät ympäri maailman. Minä haluan edistää niitä. He, jotka ovat suunnannet itsensä Meidän
kanavallemme, ovat ainutlaatuinen sekoitus mystikkoja, romantikkoja ja hyvin omistautuneita
”kaikki likoon rakkaudesta Jeesukseen”-henkilöitä, kuten Heidi Baker sanoisi. Tämä on se päivä ja
aika, jolloin Evankeliumi todella menee ympäri maailman.”
” Minun sydämeni on kipeä, kipeä, kipeä orjuudesta,uskonnollisista sitoumuksista, joita on
säädetty esittämään Minun Uskoani, joka alkoi 11 yksinkertaisen miehen kanssa. Ja huomatkaa…
se, joka heidän joukossaan ei ollut yksinkertainen, oli pettäjä.”
” Siispä, nyt me olemme tulleet kohtaan, jossa on tarpeellista jakaa tämä viesti Minun Pikkuisteni
käsiin ympäri maailman.”
” Minä haluan käyttää teknologiaa tehdäkseni Minun asiani selviksi. Se, mikä tässä jakamassamme
Uskossa on niin kaunista ja yksinkertaista, on että se on Rakkaus ja Uhraus keskittynyttä. Alusta
alkaen ne olivat kaksi aihetta, jotka Minä esitin Minun elämässäni. Mutta se yksinkertaisuus
menetettiin, kun hyvin ovelia ihmisiä soluttautui Minun Kirkkooni. Jopa nyt, te saatte selville,
kuinka saatana on tullut sisään ja turmellut Kirkon ja asettanut merkkinsä sen perustuksiin.”
” On kasvavassa määrin tärkeää, että te kaikki sinnittelette Minun Rakkaudessani. Minä haluan
humalluttaa teidät Minun Hyvyydelläni ja kyllästää joka huokosen Minun rakkauteni makealla
seerumilla – joka on hoitokeino kaikkiin tämän maailman sairauksiin ja teidän äärimmäinen
suojanne pimeitä ja pahoja vastaan.”
” Kun Minä ensin aloitin nämä opetukset, Minä tavoittelin niitä, jotka putosivat halkeamien väliin…
Torjuttuja, alas lyötyjä ja väärinymmärrettyjä.”

” Ja todella, Minun Morsiameni pitää Minun Halveksunnan Kruunuani ja hän on tukeutunut
Minuun, aivan kuten Minä ennalta aavistin. Mutta nyt meidän täytyy tavoittaa kirkkoväkeä, joita
pidetään orjuuden kynsissä, systeemissä, jota Minä en koskaan luonut.”
” Nyt, monia Minun kenraaleistani ja luutnanteistani pidetään vankeina kristillisen kulttuurin
rituaaleissa. Huomatkaa, että Minä en sanonut yksinkertaisesti ”kulttuurin”. Minä rakastan
kulttuureja ja koko Maapallon moninaisuutta. Minä annoin jokaiselle heidän oman ainutlaatuisen
vivahteen ja päämäärän tällä maapallolla ja he kaikki ovat rakkaita Minulle.”
” Minä vain haluan imeyttää heihin Minun Henkeäni. En yhteiskunnallisella korrektiudella ja
peittelyillä vaan läpinäkyvyydellä ja rehellisyydellä, että myös he ovat jääneet jälkeen Jumalan
Kunniasta. Ei säännöillä ja porteilla, vaan Rakkaudella, tihkuen heidän olemuksensa joka
huokosesta.”
” Minä haluan tavoittaa kuolemassa olevien kirkkojen pappeja. Minä haluan heidän näkevän, miksi
Minä olen vetänyt pois ihmeellisen läsnäoloni. Miksi ihmiset lähtevät. Miksi he ovat haaleita ja
uupuneita. Minä haluan kokonaan uuden ja raikkaan Minun Henkeni tuulahduksen kyllästävän
kirkot ja Minä haluan sanoa, että se ei tule olemaan riippuvainen teidän paastoamisistanne ja
uhrauksistanne, siis lopettakaa vääntämästä tästä! Ei, pitäkää se mahdollisimman yksinkertaisena.
Minä haluan, että papit oivaltavat, miksi ihmiset lähtevät – he ovat haaleita ja uupuneita.”
” Minä tulen tekemään tämän, Minun tavallani. Te vain ohjaatte armoa, jota Minä olen antanut
teille jaettavaksi asianmukaiseen aikaan. Teidän ei tarvitse olla mitään muuta kuin te todella
olette. Minä haluan heidän näkevän, että tämä ei ole ihmisestä tai liikkeestä kiinni, vaan tässä on
kyse Minun Hengestäni ja liikkeestä tulla takaisin Minun Sydämeeni ja asua Minun kanssani.”
” Ympäri maailman hämmennys on vallalla, kun on kyse siitä mikä Minä todella olen. Minä haluan
täydellisen lopun sille. Enää ei tule ihminen harkitsemaan uskontoa. Enää ei tule ihminen
kompuroimaan pimeässä, etsien Totuutta, sillä Minä tulen ottamaan asuinpaikkani Hänessä ja Hän
tulee tietämään totuuden ja se tulee vapauuttamaan Hänet.”
” Minä haluan laittaa täydellisen lopun uskonnolle ja antaa ihmiskunnalle, ei muuta kuin vain
esittelyn Minun Rakkauteeni ja armoon, jota Minä annan päivittäin pitääkseni hänet kulkemassa
Minun Rakkaudessani ja Minun Viisaudessani.”
” Tämän syyn takia Minä tarvitsen meidän perheemme yhteistyötä. Minä haluan, että he alkavat
tavoittaa veljiään ja sisariaan, jotka yhä ovat uskontokuntien orjuudessa ja kutsuvan heitä Minun
käsivarsilleni, missä Minä odotan ehdoitta, suihkuttaakseni Minun Rakkauttani heidän päälleen,
että he lähettäisivät Minun Rakkauteni tuoksua, minne ikinä menevätkin.”
” Nämä, joihin Minä kohdistan tämän, ovat lopen uupuneita, Clare. Niin kovin uupuneita kaikesta
pelistä ja poseeraamisesta Minun Ruumiissani. He etsivät uudelleen löydettyä vapautta. He
vaistoavat, että se on tulossa, mutta he eivät tiedä, miltä se näyttää. He ovat kuin eläviä kuolleita
kirkoissa, käyden läpi liikkeitä ja odotettuja rutiineja, kuitenkin kyllästyneitä ytimiään myöten sen
kaiken tyhjyyteen.”
” Elämänvoima on kadoksissa. Se on korvattu muodolla ja rituaalilla. Ja, Minä en puhu Liturgisista
kirkoista yksinomaan, en ollenkaan. Minun Helluntailaiseni ja Pyhyysliike ja Tunnustuksettomat
ovat myös rituaalien kyllästämiä, mutta he ovat kärkkäästi olleet osoittamassa sormella Liturgisia
kirkkoja ja he eivät oivalla, että he ovat aivan yhtä sääntöjen hallitsemia, rajoittuneita ja rituaalien
kyllästämiä kuin hekin ovat.”

( Clare ) Mutta Herra, eikö tietyn lainen muoto ja järjestys ole välttämätöntä?
( Jeesus ) ” Oletko sinä unohtanut, mitä Minä olen opettanut sinulle ”Wounding Waters”sarjassa… Yhteiskunnallinen Status, Läheisyyden Pelko, Rakkaus Rahaan?? Tämä on tavallista
kirkossa. Heidän odotetaan ”tekevän bisnestä” tällä tavalla.”
” Minä haluan rikkoa muotin ja kutsua heidät takaisin Minun Sydämeeni puhtaudessa ja
uskollisuudessa, esimerkkinä Minun oma elämäni. Siispä, tämä oli viesti, joka Minulla oli tänään
Minun Morsiamilleni. Minä kutsun teitä pois ihmisten sydämistä Minun sydämeeni. Puhtaasti ja
yksinkertaisesti… kirjaimellisesti. Minä pyydän teitä, Minun Morsiameni, alkamaan innostamaan
kirkoissanne heitä sillä, millä Minä olen koskettanut teitä. Läpinäkyvyys, ehdoton rakkaus ja
perustavaa laatua oleva ennenkuulumaton läheisyys Minun kanssani… kantakaa Minun Rakkauteni
liekkiä eteenpäin niille, jotka kärsivät järjestelmän orjuudesta.”
” Menkää nyt ja julistakaa Minun Rakkauttani, kutsuen jokaista haavoittunutta takaisin Minun
Sydämeeni vakavaa parannusta varten.”

