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JEESUS PUHUU CERNISTÄ, VIHASTA & RAKKAUDEN VOIMASTA  

Jeesuksen sanoja Sisar Clare, 9. Heinäkuuta, 2015.  

Jeesus aloitti… ”Kyllä, Minä haluaisin sinun puhuvan hadronien törmäyttimestä (LHC, Large Hadron 
Collider, Ranskan ja Sveitsin rajalla, Cernissä oleva hiukkaskiihdytin), koska tätä teknologiaa käytetään 
laajalti eri puolilla joka kerta, kun he haluavat aloittaa sodan. Syy, miksi mellakoita ei koskaan 
tapahtunut Etelä-Carolinassa, oli koska ihmiset kääntyivät Jumalan puoleen. He näkivät juonen läpi, 
anarkiaan yllyttämisen, ja kieltäytyivät tekemästä yhteistyötä. Kun he kääntyivät Minun puoleeni, 
Minä laitoin lopun sille, että energioita käytettäisiin heidän provosoimisekseen.”  

”Clare, tätä koneistoa on käytetty uudelleen ja uudelleen joka puolella maapalloa, iskostamaan 
pahinta katkeraa vihaa ja halua tappaa, se on tavallinen toimintojen menettelytapa. Mutta katsohan, 
kun ihmiset ovat Minuun päin kallellaan, kun he kääntyvät Minun puoleeni, se ei enää toimi. Ja 
saanko Minä sanoa, he voivat lisätä hyökkäystään kymmenkertaiseksi ja Minä tulen estämään 
yksitoistakertaisesti. Minä en tule sallimaan ihmisiä testattavan yli heidän kykyjensä vastustaa 
kiusausta, Minä tulen tarjoamaan ulospääsytien. Se on Minun lupaukseni ja Minä tulen pitämään sen. 
Viisaus ja solidaarisuus, jota ihmisillä oli, lopetti sen, mikä olisi voinut olla osavaltion laajuinen laaja 
mellakoiden verikylpy, provosoiden sotatilalakia. Tämä on haaste nyt, tämän kaltaiset siviilien 
kiihottamiset tulevat lisääntymään ja elleivät ihmiset käänny Minun puoleeni, he tulevat joutumaan 
pahojen miesten ja naisten juonien saaliiksi.”  

”Se, mitä Minä opetan Meidän You Tube perheellemme, on kaikki, mitä heidän todella täytyy tietää. 
Että Minä rakastan heitä, kuinka heidän tulee rakastaa myös Minua ja kuinka pysyä rakkauden 
suhteessa meidän välillämme. Mitä voimat törmäyttimen yrittävät tehdä, on periaatteessa alentaa 
ihmiset eläimelliselle mielenlaadulle, kääntymään itseään vastaan, kunnes he kaikki tappavat toinen 
toisiaan. Mutta Minä en ikinä koskaan salli heidän tulla kukistetuiksi, jos he kääntyvät Minun 
puoleeni. Siksi vihollinen yrittää löytää tavan sulkea mieli pois siitä osasta aivoja, mikä kommunikoi 
Minun kanssani kaikkein selvimmin. Se, mitä he eivät ymmärrä, on että Minä olen omnipotentti, 
kaikkivoipa, he eivät voi pysäyttää Minua kommunikoimasta sielun kanssa. Minä tulen syrjäyttämään 
heidän jokaisen yrityksensä eristää sielu Minusta.”  

Kuten on kirjoitettu Roomalaiskirjeessä 8:35-39:  

35.Kuka voi meidät erottaa Kristuksen rakkaudesta? Tuskako vai ahdistus vai vaino vai nälkä vai 
alastomuus vai vaara vai miekka?  

36.Niin kuin kirjoitettu on: ”Sinun tähtesi meitä surmataan kaiken päivää; meitä pidetään 
teuraslampaina.”  

37.Mutta kaikissa näissä me saamme jalon voiton Hänen kauttansa, joka meitä on rakastanut.  

38.Sillä minä olen varma siitä, ettei kuolema eikä elämä, ei enkelit eikä henkivallat, ei nykyiset eikä 
tulevaiset, ei voimat  

39.ei korkeus eikä syvyys, eikä mikään muu luotu voi meitä erottaa Jumalan rakkaudesta, joka on 
Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme.”  

”Se Sana on kirjoitettu ja se Sana pysyy ja mikään ei voi uhmata sitä. Kuka on se, joka luulee voivansa 
tuhota sen, jonka Minä olen luonut? Demonien prinssikö? Hänen koko olemassaolonsa riippuu Minun 
ylläpitävästä energiastani, hänen päivänsä ovat luetut ja hän tietää sen, mitä hän ei voisi tehdä 



demoni valtakunnassaan, hän on pestannut typerät ihmiset saattamaan sen loppuun hänen 
puolestaan. Mutta Jumalaa ei tule pilkata. He voivat purkaa osiin, mutta Minä tulen kokoamaan 
uudelleen.”  

( Clare ) Minä näin, kun partikkeli otettiin ”seinästä”, kuten he sitä kutsuvat, niin että se hajoaa ja 
näin, kun se pomppasi heti takaisin, aivan kuin se olisi ollut kiinnitetty kumiliimaan. Ei väliä, kuinka 
kovasti he yrittivät, he yksinkertaisesti eivät voineet voittaa Jumalan suunnitelmaa. Se oli todella aika 
hauskaa katsottavaa, kun nämä miehet leikkivät seinän kanssa ja siitä ei ollut ehdottomasti mitään 
hyötyä.”  

( Jeesus ) ”Minä tulen puuttumaan asioiden kulkuun uudelleen ja uudelleen ja uudelleen. He 
haaskaavat aikaansa ja saatana huvittaa itseään heidän ponnisteluillaan, toivoen että jollakin tavalla, 
kun hän syöttää heille teknologiaa, he keksisivät sen. Mutta hän tietää, että aika on vähissä. Ja Minulla 
on kaikki maailman aika pelata tätä peliä, sillä aikaa, kun viimeistelen Minun Morsiamiani.”  

”Oi Minun Kauniit, ettekö näe, että Minä johdatan teitä! Ainoa asia, joka pitää tätä universumia 
paikallaan, on Minun Rakkauteni, jos Minä lopettaisin Rakastamasta, mitään eikä ketään olisi 
olemassa. Koko luomakunta luhistuisi ja lakkaisi olemasta. Ja sen rakkauden partikkelin, jonka Minä 
olen kylvänyt teidän sydämiinne, se on avaintekijä pysymisessä vakaana, kun näitä aseita käytetään 
teitä vastaan. Kun te tunnette melkein kontrolloimatonta halua vihata, taistella ja langeta tähän 
ansaan, kutsukaa uudelleen Minun Rakkauttani mieliinne, Kutsukaa uudelleen Minun Kasvojani, 
lukkiutukaa Minun Rakkauteeni, sillä Minä olen paikalla ratkaisevalla hetkellä, todella sillä 
ratkaisevalla hetkellä voimistamassa teitä ja pilaamassa vihollisen hyökkäyksen tuoda teidät 
tuhoonne.”  

”Yksi asia Minun täytyy osoittaa Minun Perheelleni, Minä elän teidän sisällänne. Teidän ei tarvitse 
etsiä Minua Taivaasta tai Maapallolta, Minä Olen Elämässä teidän sisällänne KAIKEN AIKAA. Älkää 
hämmentykö, jos näette Minut Minun olemuksessani läsnäolevana teissä. Minä olen aina, aina, aina 
läsnä teille, juuri siinä teidän sisällänne, Minä Olen. Että Minä olen tullut alas Taivaasta 
manifestoitumaan, on väärä opetus, Minä voin manifestoitua millä tavalla ja milloin vain Minä haluan, 
aivan silmienne edessä. Monta kertaa palveluksessa Minä valitsen manifestoitua seurakunnan edessä, 
mutta Minä asustan jokaisen läsnäolevan henkilön sisällä, siksi te olette niin voimallisia kukistamaan 
vihollisen. Minä en ole jättänyt teistä orvoiksi, en sekunniksikaan, Minä asun luonanne jatkuvasti. 
Siispä, kun te näette Minut, se ei tapahdu, koska Minä tulin Taivaasta vierailemaan teidän luonanne, 
vaan koska Minä manifestoin Minun Koko Ajan Läsnäoloni teidän henkisille silmillenne, siinä ajan 
hetkessä. Siispä lopettakaa pitämästä Minua kaukaisena Jumalana, puhukaa Minun kanssani 
sydämessänne, missä Minä Asun.”  

”Minä haluan palata törmäyttimeen. Kaikkialla maapallolla näitä tuhon välineitä valmistetaan ja 
niiden pienen mittakaavan mini-aseita. Ja kun te havainnoitte, kun enemmän ja enemmän maita 
lankeaa näiden aseiden raivoavan vaikutuksen piiriin, muistakaa, Rakkaus voittaa kaiken. Rakkaudella, 
sen yhden partikkelin avulla, jonka Minä laitan teihin, se tulee pidättelemään kokonaista väkivallan 
aaltoa, kun me seisomme yhdessä. Se, mikä on tulossa tälle Maapallolle, on ennennäkemätön 
rikoksen ja väkivallan aalto, jonka ovat kiihottaneet nämä pahat olennot, eivätkä niistä vähäisimmät 
ole tieteellinen yhteisö, joka on täysin vailla omaatuntoa. Itse asiassa monia asuttavat demoniset 
entiteetit, langenneet enkelit ja ovat järjestelemässä ihmiskunnan tuhoa, viattoman tieteellisen 
tutkimisen ja löytämisen valepuvussa, hyödyttääkseen ihmiskuntaa, niin he sanovat.”  

”Valheita, valheita, valheita, niin monia valheita. Yksi asia, jonka saatana tekee hyvin, on 
valehteleminen. Ja nämä ihmiset on puijattu melkein pisteeseen, josta ei enää ole paluuta. Mutta se, 



minkä Minä haluan tehdä tässä selväksi, on että mitä Minä olen kertonut teille kaiken aikaa, Rakkaus 
Voittaa Kaiken, jopa tieteen ja teknologian eliitin, rakkaus helposti voittaa heidät myös.”  

”Siispä Minä kutsun Minun ihmisiäni järjestämään sen kiinteästi päihinsä, MINÄ ELÄN JA HENGITÄN JA 
LIIKUN TEISSÄ JA MINUSSA TE ELÄTTE JA LIIKUTTE JA HENGITÄTTE! Teidän rukouksenne on kuultu, 
kun te sanotte ne. Ei ole viivettä. Minä olen välittömästi tietoinen ja lisäksi, Minä tiedän etukäteen, 
mitä te aiotte rukoilla, Minä olen NIIN valmis teidän rukouksillenne, Minä olen NIIN läsnä teille ja 
MIKÄÄN EI voi vallata sielua, joka on valinnut elää Minua varten. Siispä Minä en toivo teidän olevan 
peloissanne näistä asioista, EI, ottakaa auktoriteettiasema Minun Nimelläni näistä asioista ja 
erityisesti omasta lihastanne, ottakaa auktoriteettiasema taipumuksistanne kostaa, vihastua, 
katkeroitua ja närkästyä. Nämä asiat tulevat voittamaan teidät, ei mikään muukalaisteknologia. Minä 
olen antanut tämän teidän käsiinne, se on itse rakkauden voima. Siis nyt teidän täytyy käyttää sitä.”  

”Kuinka? te sanotte. Valitsemalla rakkauden vihan sijaan, valitsemalla antaa anteeksi ennemmin kuin 
kostaa, valitsemalla luopua itsekkyydestä. Joka puolella teitä koetellaan, joka päivä reaktioissanne 
teille annetaan mahdollisuus kasvaa Rakkaudessa. Ja koska rakkaus voittaa kaiken, tämä ei ole 
yhteensattuma. Minä olen harjaannuttamassa teitä vastaamaan Rakkaudella. Jotkut teistä tullaan 
ottamaan, jotkut jäävät jäljelle. Rakkaus on ainoa tapa, millä jäljelle jääneet tulevat voittamaan pahan. 
He voivat ottaa teidän ruumiinne, mutta he eivät koskaan saa teidän sieluanne.”  

”Vihollisen kärkijoukot ovat sieluttomat ruumiit, jotka tulevat kerääntymään suurelle taistelukentälle. 
Ne, jotka tullaan tuhoamaan suurelta osin, eivät ole ihmisiä, joilla on sielu, pikemminkin he tulevat 
olemaan synteettisiä sotilaita, eivät Jumalasta peräisin olevia, pikemminkin valmistettuja, aivan kuten 
nuket, paitsi, että teknologia on paljon ylivoimaisempaa ja liittyy ihmisrakenteeseen. Nämä ovat 
demonien asuttamia. Katsokaahan, on niin paljon, mitä te ette ymmärrä Vanhan Testamentin 
varhaisvaiheista, kun käsky annettiin tuhota miehet, naiset ja lapset. Demoninen saastutus, jopa siinä, 
mikä näytti viattomalta lapselta, oli hirvittävää. Jopa eläimet olivat saastutettuja ja epäpuhtaita. 
Kokonaiset yhteiskunnat olivat korruptoituneita siihen pisteeseen asti, että paluuta ei ollut ja kun 
Israelilainen meni naimisiin populaationsa ulkopuolella olevan kanssa, se korruptoi kaiken heissä 
olevan, mutta erityisesti Jumala-yhteyden, mikä oli tahallisesti tukahdutettu parituksessa. Kun 
jäljitätte todella pahojen sukujuuria historiaan, te tulette löytämään jossakin heidän sukulinjassaan 
niitä, jotka parittelivat demonien kanssa.”  

”Minun lapseni, Minä olen ohjeistanut teitä tänä päivänä. Valitkaa rakkaus ennen vihaa ja teitä ei 
koskaan tulla voittamaan. Nyt on aika harjoittaa sitä hyvettä, kuin ei koskaan ennen. Joka päivä, Minä 
sanon teille uudelleen, valitkaa rakkaus ennen vihaa. Älkää tehkö kompromissia vihollisen kanssa, 
voittakaa hänet rakkaudella. Tietenkin Minä välitän teille nyt viisauden ja itsehillinnän olla tarpeeksi 
vapaita valitsemaan se, mikä on oikein. Se on teidän tahtonne valinta. Minä tulen tukemaan sitä 
Minun armollani, aina ja joka paikassa. Nyt te tiedätte, ja onnellisia te tulette olemaan, jos te laitatte 
sen käytäntöön, minkä olette oppineet.” 


