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HUHUJA & TUHON ENNAKKOAAVISTUKSIA… PYSYKÄÄ POISSA UUTISMEDIASSA
Jeesuksen sanoja Sisar Claren kautta, 21. Syyskuuta, 2016.
( Clare ) Kallisarvoiset Sydänasukkaat, antakaa Jeesuksen Rauhan, joka ylittää kaiken ymmärryksen,
pitää sydämenne Hänessä ja uskolliset toimeksiantonne Häneltä. Muistaen, että ellei Herra vartioi
taloa… ne, jotka vartioivat, tekevät sen turhaan.
Jeesus aloitti… ”Minä haluan puhua kuiskauksista. Asioista, jotka eivät ennusta hyvää – vaan pahaa.
Yksi syistä, miksi teitä on ohjeistettu olemaan tavoittelematta internet uutisia ja vaihtoehtoisia
uutissivuja, on, koska niitä käytetään häiritsemään ihmisten rauhaa. Se luo kiireen kattaa itsensä,
pysyäkseen hengissä siinä, mikä oletettavasti on tulossa.”
”On monia ihmisiä, jotka hyötyvät tästä taloudellisesti. Se on pahimman laatuista petosta kristillisen
profeetallisen yhteisön sisällä. Aidot profeetat eivät innoita teitä menemään ja ostamaan, ne
innoittavat teitä etsimään Minua ja tulemaan Minun rauhaani, Minun ohjeisiini.”
”Yli puolet asioista, joita on kerrottu teille internetissä, ei koskaan tule tapahtumaan. Ja kun loput
puolet tapahtuvat, te ette tule olemaan täällä. On pieni osuus ihmiskunnasta, jäännös, jota Minä
valmistelen näitä aikoja varten.”
”Mutta suurelta osalta, valmistelut tulevia tuhoja varten, erityisesti poliittisia, joita yleinen väestö
tekee, eivät tule tekemään heille yhtään hyvää. Tulee olemaan mellakointia ja ryöstelyä ja jos teillä on
jotakin – sen tulevat ottamaan teiltä joko hallinto tai epätoivoiset ihmiset.”
”Minä en sano tätä säikäyttääkseni, vaan että saisitte tärkeysjärjestyksenne oikein… ’Jos Herra ei
huonetta rakenna, niin sen rakentajat turhaan vaivaa näkevät. Jos Herra ei kaupunkia varjele, niin
turhaan vartija valvoo’.” Psalmi 127:1.
”Minun tyttäreni, teidän kuuntelijoiden joukossa on monia, jotka yhä tutkivat päivittäistä
julkisuuskohua, mitä on tulossa ja milloin. He ovat sivuuttamassa asian. Heidän huomionsa on
itsesäilytyksessä ja pelossa. Minä mieluummin soisin heidän tavoittavan muita palvelutoimessa, ei
pelon lietsonnassa. Minä olen hyvin tyytymätön tähän käytökseen. Minä olen kertonut teille kaikille
lukuisia kertoja, Minä tulen katsomaan teitä ja suojelemaan teitä, jos te olette Minun töissäni.”
”Minä melkein haluaisin sanoa, ’Mutta jos te olette kiireisinä omissa suojeluksissanne, Minä en tule
sekaantumaan.’ Mutta sitten on olemassa Minun armoni. Minä olen nähnyt erittäin paljon vaivaa,
pitääkseni tämän ryhmän raiteilla. Se, mitä Minä annan teille tässä, on jyvä suoraan Minun kädestäni,
ei jyväkauppiaiden – niiden, jotka ovat levittämässä kauhua ja pelkoa.”
”Minä kammoan tällaista käytäntöä. Voinko Minä sanoa sen voimakkaammin? Minä vihaan, vihaan,
vihaan vääriä raportteja, jotka levittävät pelkoa. Minä rakastan, rakastan, rakastan niitä, jotka
sivuuttavat kaiken tuon ja pysyvät kiireisinä Minun missiossani heidän elämiään varten. Minä tulen
siunaamaan heitä uudelleen ja uudelleen ja jos he sattuisivat jäämään suurpaloon, Minä tulen Itse
olemaan heidän pelastuksensa. Minä tulen olemaan uskollinen heille, koska he olivat uskollisia
Minulle.”
”Ymmärrätkö sinä tämän, Clare? Minä olen sinun ainoa suojeluksesi. Ne, jotka ovat valinneet
puolustaa itseään… No niin, Minä en tule sekaantumaan. Antaa heidän tehdä, niin kuin he mielivät.

Sillä aikaa, kun kaikkialla heidän ympärillään on sieluja, jotka tarvitsivat tulla palvelluiksi, he olivat
kiireisiä keräämässä viimeisintä julkisuuskohua ja välittämässä sitä muille.”
”Katso, kuinka monta väärää hälytystä on kuulunut, sen jälkeen, kun olet ollut internetissä. Tuhansia,
Minä kerron sinulle, tuhansia. Ja mitkä niistä ovat tapahtuneet? Ei edes yksikään. Näetkö? Te, jotka
olette niin lumoutuneita näistä ’oletetuista profetioista’ – paholaiset vedättävät teitä. Te ette
totelleet Minua ja pysyneet poissa näistä vääristä raporteista ja nyt te olette kuolemassa tuhansia
pelkureitten kuolemia, sillä aikaa, kun Minun uskolliseni ovat riemuitsemassa sieluista, joita he ovat
tuomassa pelastukseen.”
”Minä kysyn teiltä Minun lapseni, ketä Minun pitäisi suojella? Niitä, jotka ovat pelonlietsojia? Vai niitä,
jotka ovat välinpitämättömiä ja kiireisiä palvelutoimessa?”
”Siispä siinä teillä on se. Jos te voisitte nähdä, kuka on todella tämän takana ja heidän todellisen
motiivinsa, te järkyttyisitte – olisitte täysin shokissa. Eivät he, jotka levittävät tätä tavaraa, ole kokoon
keittelemässä sitä, pikemminkin he toistavat sitä, mitä muut ovat kokoon keitelleet, ohjatakseen
hyväuskoisia lampaita ympäri maailman.”
”Kyllä, me olemme lopun ajoissa. Kyllä, asioita on tulossa. Kyllä, Minä tulen antamaan teille
rukoilutaakkoja muuttaakseni historian kurssia.”
”MUTTA. MINÄ EN VÄLITÄ MITÄ KUKA TAHANSA IHMINEN NÄKEE TELESKOOPISSAAN… MINÄ OLEN
YHÄ JUMALA. MINÄ OLEN YHÄ JUMALA. MINÄ OLEN YHÄ JUMALA. Siispä, jopa kaikkein
neuvokkaimmat ennustajat ja tiedemiehet saattavat nähdä, mitä on, mutta he eivät näe, Kuka MINÄ
OLEN. He eivät näe, MITÄ MINÄ TEEN. He näkevät vain kunnon todisteet… Eivät Häntä, joka loi sen ja
mitä Hän tulee sallimaan, ja mitä Hän ei tule sallimaan.”
”Herätkää, Minun ihmiseni, tuottakaa katumuksen hedelmää, pelastuksen arvoisia sinä päivänä. Te
olette jahtaamassa häntiänne, ihmiset. Te olette tuhlaamassa kallisarvoisia ajan hetkiä, jotka on
myönnetty teille muita sieluja varten. Te tulette katsomaan taaksepäin siihen, mitä teitte
elämässänne ja olemaan suunniltanne, kun te näette mahdollisuudet, jotka ohititte palvelutoimeen,
haavoittuneisiin ja kaotettuihin sieluihin kaikkialla ympärillänne, koska te etsitte niin kiireisinä
viimeisimpiä uutisia viimeisimmästä komeetasta.”
”Mitä muuta Minä voin sanoa teille, Minun Lapseni? Pyydän, lopettakaa tämä käytös ja ryhtykää
kiireisiksi kadotettujen kanssa. Minä en ole jymäyttämässä teitä. Minä olen kuolemanvakava. Te
olette asettamassa itsenne vaaraan sivuuttamalla Minun Valtakuntani todelliset tarpeet. Heidät, joita
Minä lähetän luoksenne päivittäin. Kun tulee aika pahimmalle, mitä ihmiskunta koskaan on nähnyt,
silloin Minä Itse tulen päästämään teidät pahasta, jos te itse luotatte Minuun ja yksin Minuun ja olette
laittaneet huomionne sieluihin, joita Minä lähetän teille. Silloin Minä Itse tulen vartioimaan teitä.”
( Clare ) Oi, Herra, tämä on niin vahva viesti.
( Jeesus ) ”Hyvä. Minä halusin onnistua saamaan asiani ymmärretyksi. Toivon, että se uppoaa. Minä
voitelen sen, tuottaakseni katumusta itsekkäästä tavasta, jolla Minun ihmiseni ovat käyttäytymässä. Ei
niin kauan aikaa sitten sinä olit tässä ryhmässä, mutta sinä kaduit ja muutit tapasi. Sinä saatat pysyä
välinpitämättömänä sille kaikelle: vaikka sinä elät savitiilisessä talossa, vaikka sinulla on uhkaavia
tilanteita.”
”MINÄ OLEN sinun Jumalasi ja sinä olet elämässä Minua varten nyt ja Minun enkelini on nimitetty.
Sinä voit olla varma, Clare, sinulla ei ole mitään pelättävää. Ja niille teistä, jotka seuraavat tätä
esimerkkiä, teillä myöskään ei ole mitään pelättävää.”

