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PALJASTAKAA VÄÄRIEN PROFEETTOJEN VALHEET
Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 24. Syyskuuta, 2017.
Jeesus aloitti… ”Minun kallisarvoisille rukoussotureille… niille teistä, jotka ette ole tehneet
kompromisseja, vaan olette pitäneet Minun toiveeni lakina sydämissänne. Te ette ole etsineet
tuikkivia uutisia internetistä tai YouTubesta - niitä. jotka koskevat profetioita, että eilinen oli teidän
viimeinen päivänne Maapallolla ja kaikkia niitä pelonlietsojia, joita ovat väärät profeetat
johdattaneet harhaan. Venäjän pelko, Pohjois-Korean pelko ja kaikki ne lavastettujen hyökkäysten
uutiset, jotka pitävät mielenne pois tämänhetkisistä toimeksiannoista ja velvollisuuksista, ja
pitävät teidät tunteja ja tunteja etsimässä uutisia Minun tulemisestani.”
”Teihin Minä olen hyvin mielistynyt. Teillä tulee olemaan rauha sydämissänne tottelevaisuutenne
vuoksi. Teillä tulee olemaan paljon hedelmää Minun Valtakuntaani, koska te ette antaneet periksi,
vaan piditte keskittymisenne Minun toiveissani, ettekä alentuneet Minun tulemiseni väärien
raporttien viihdytettäviksi, ettekä tuhlanneet siihen aikaa.”
”Nämä ovat niitä, joista Minä puhuin Matteuksen Evankeliumin luvussa 24… tulee olemaan monia
vääriä profeettoja, valheellisia visioita ja huhuja, että pidettäisiin ihmiset epävarmuuden ja
sekasorron tilassa.”
”Tämä ei ole Minun tahtoni teille. Minä olen valinnut Sydänasukkaat olemaan ainutlaatuisia
rakkauden ihmisiä, keskittymään rakkauteen ja läheisyyteen Minun kanssani. Kuten varhaisajan
Filadelfian Kirkko, Veljellisen Rakkauden Kirkko, jolle Minä lupasin, että se otettaisiin
Taivaaseennostossa, tämä on Puhdasta ja Elävää Vettä.”
”Se, mitä kierrätetään todellisena profetiana Amerikan tuhosta, on myrkyllistä vettä – eikä
lähteessä voi olla sekä kitkerää että puhdasta vettä.”
”Ne, jotka levittävät näitä huhuja ovat kitkeriä lähteitä ja vääriä profeettoja, jotka yrittävät viedä
teidän huomionne rauhasta ja turvallisuudesta, jotka Minä teille suunnittelin, Minun ihmiseni.
Tämä on lahjojen ja voitelujen ryöppyämisen aika heille, jotka ovat keskittyneet Minun tahtooni.”
”Mutta on heitä, jotka nostaisivat itsensä Minua vastaan ja kierrättävät kaikenlaisia valheita ja
väärien profeettojen, astrologien ja pelonlietsojien tarinoita – he yrittävät suistaa uskonne
raiteiltaan ja estää teitä näkemästä todellista vihollista, joka on Uudesta Maailmanjärjestyksestä
syntynyt varjohallitus.”
”Minä kutsun teitä, Sydänasukkaat, puhdistamaan sydämenne näistä huhuista. Lakatkaa
viihdyttämästä ja tunnustamasta niitä, jotka seuraavat jokaista sensaatiomaista ennustusta, joka EI
TULE Minun todellisilta profeetoiltani. Puolustakaa Minun kunniaani. Minä olen kertonut, mitä on
varattuna teille; puolustakaa Minun kunniaani ja kieltäytykää ottamasta osaa niiden
kuuntelemiseen, jotka tulevat luoksenne suosittujen tarinoiden kanssa, kuohuttaakseen mieliänne
pelolla ja epävarmuudella. Ne ovat myrkkyä Minun Ruumiilleni ja Minä kutsun niitä teistä, jotka
todella uskovat, rakastavat ja tottelevat Minua, puhumaan näitä valehtelevia ennustuksia
vastaan.”
”Paljon tästä on keksitty rahantekomielessä, mutta Minun lampaani eivät ymmärrä aina pelkoa
lietsovien todellista luonnetta. Heidän hyväksyntänsä liitelee, lompakkonsa lihovat, mutta heidän
tuomionsa tulee olemaan vakava – koska heidän motiivinsa ovat oman itsensä mainostaminen ja
maailmallinen hyöty. Ja ahneudellaan he ovat johdattaneet monet viattomat uhrit harhaan.”

”Tukeutukaa Minuun, Minun Ihmiseni ja Minä tulen kertomaan teille, että milloin pitää varautua
mihinkin.”
”Nyt on kasvun ajanjakso Maapallolle; nyt on aika levittää Minun Rakkauttani ja Minun
Tulemistani. Nyt on aina käyttää lahjojanne ja jatkaa paastoamista, niin että tämän maailman
pahan voimat tulevat vahvasti viivästymään agendassaan raunioittaa tämä maa.”
”Te kaikki olette kallisarvoisia Minulle ja puhutte muille ainoastaan motiiveilla, jotka tuovat
kunniaa Minulle ja valmistavat maailmaa Minun tulemiseeni.”
”Muut, jotka seuraavat vääriä profeettoja, kiihottavat epävarmuuteen ja estävät Minun astioitani
jaloa käyttöä varten etenemästä eteenpäin lahjoineen. He eivät ole Minun puolellani, he ovat
Minua vastaan. Ja Minä kutsun teitä, jotka tiedätte paremmin, kieltäytymään ottamasta osaa
heidän myrkkyynsä.”
””Tulee olemaan valtava hämmentyneiden sielujen aalto, he ovat huolestuneita näistä
kehitellyistä huhuista, jotka eivät koskaan toteudu. Nyt on erittäin hyvä aika soveltaa rakastavaa
oikaisua ja osoittaa heidät oikeaan suuntaan.”
”Kehottakaa heitä käyttämään lahjojaan Jumalan Valtakunnan hyväksi. Lakatkaa katselemasta
taivaalle ja ryhtykää kiireisiksi! Te tiedätte, että Hän on tulossa. Vilkaiskaa sinne silloin tällöin
tunnustaaksenne se. Älkää istuko taivaalle tuijottamassa. Käyttäkää lahjojanne Valtakunnan
hyväksi. Kehottakaa heitä tietämään itsensä, niin että he eivät olisi niin helposti mukaan
temmattavissa prameisiin huhuihin ja paholaismaisiin kikkoihin. Kehottakaa heitä tutkimaan
sydämiään ja katumaan Minun edessäni niitä syntejä, joita he ovat sivuuttaneet, ja niitä
tarvitsevia, joita he ovat ohittaneet, kiireessään valmistautua maailman loppuun.”
”Minä olen ottanut ja laittanut teidät sivuun Minun päämääriäni varten ja Minä lähetän teidät
oikaisemaan heitä, jotka ovat sotkeutuneet valheisiin ja huhuihin. Kehottakaa heitä rakkaudella
palaamaan Minun luokseni ja asettumaan työskentelemään Minun agendani parissa.”
”Minä olen tulossa pian ja monet eivät ole valmiita, koska he ovat uppoutuneet vääriin
profetioihin, eivätkä ole työstäneet sydämiään. Monia ei tulla ottamaan, koska he eivät ole
ottaneet aikaa uudistaa elämiään ja elämään vain Minua varten.”
Kehottakaa rakkaudella, paljastakaa valheet, kutsukaa heidät takaisin Minun luokseni.”

