
757. Jesus diyor ki... Korona virüs diye adlandırılan bu biyolojik silah… 

etrafa orman yangını gibi yayılacak... 

25 Şubat 2020 - Jesus'tan Clare kardeş verilen sözler 

Tanrı'ya hizmet: Sebahat 

(Clare) Korona virüsün etkisi altında kalanlar için dua ederken, Tanrı'nın koruması ve esenliği 

kalbimizde hüküm sürsün... Amin. 

Tanrım, neler yaşadığını hayal bile edemiyorum. İnsanın kötülüğü anlaşılmaz bir derecede. 

Gördüklerime ve bu dünyadaki yaşamın gerçekte ne kadar kırılgan olduğuna hayret ediyorum. Fark 

ettin mi bilmiyorum. Youtube'a girip Çin'den gelen bazı videoları izlediğinizde gerçekten 

üzücü!!Onların neler yaşadıklarını görmek için birkaç saat harcadım. Ve sonra bu ileti başladı... 

Tanrım, bu kayıplardan dolayı acılarına asla katılamayacağını biliyorum. Tanrım, sadece iması bile, 

üzülerek dizlerimin üstüne çökmeme neden oluyor. Neden diye sormuyorum, arkasında Şeytan'ın 

olduğunu biliyorum. Bu sorunun sorulmaması gerekiyor, ama lütfen bunu halkınızla paylaşmak için 

bana güç ve bilgelik verin. Tanrım, hiçbir şeyim yok. 

Jesus sözlerine şöyle başladı… “Günler kısaltılmasaydı, kimse hayatta kalmazdı. Şeytan'ın bu 

hareketi o kadar kötüdür ki, bu kadar kötü olan bir şeyi kavramak insan aklının ötesindedir. Bu 

olayların sadece küçük bir kısmını görüyorsunuz, ben ölmek üzere olanların çığlıklarını görüyorum 

ve duyuyorum. Hiç bitmeyen acıyı hissediyorum - Clare, acı ve ıstırap inanılmaz! Çocuklarımın her 

birini tüm kalbimle seviyorum. Yine de size söylüyorum ki, gelecek zamanlarda vefat edenler hala 

yaşayanlar tarafındanimrenilecekler. 

"Bunu kontrol altına almak için çok geç değil, ancak çözümler olağandışı olmalıdır - ve çok azı  buna 

hazırlıklı ve istekli. Bundan dolayı, bu bir orman yangını gibi yayılacaktır. Beni kucakladıkları ve 

korumamdan faydalandıkları sürece birçokları için kontrol altınaalmak tek cevaptır. Clare, ölürken 

onlara sesleniyorum. Onlara beni kabul etme fırsatı veriyorum - onları sığınaksız bırakmadım. 

Ama çoğu kimse benim onların Tanrısı olduğumu bilmiyor ya da anlamıyor. Sadece olağanüstü bir 

bağışlamanın onları başka türlü ikna edebileceği noktaya kadar beyinleri yıkandı. 

Amerika'ya geliyor. Kıyılarınıza geliyor. O zaten burada - ve benim korumamı istemeyenler büyük 

tehlike altında. Ne yapmış olurlarsa olsunlar, bana gelmelerini istiyorum. Bağışlamamı ve koşulsuz 

sevgimi hissetmelerini istiyorum. Kurtarışımı, vaatlerimi ve onları kurtarmak için gücümü 

görmelerini  istiyorum. Ama pek çoğu inanmıyor, güvenmiyor ve bana iman etmiyorlar. 

Yine de kendileriyle imanlı akrabaları aracılığıyla çalışıyorum. Onlara kurtarışımı göstereceğim ve 

onlar inanmaya başlayacaklar. 

“Dünya halkı, hepiniz bana aitsiniz. Her birinizi hayatta ilahi bir amaçla yarattım. Ama dünyevi 

toplumunuz, sağlam bir şifa ve kurtuluş kaynağı olarak beni sizden uzaklaştırdı. Onlar 

güvenebileceklerini düşündükleri doktora gitmeyi tercih ediyorlar. Fakat çoğu kişi için bir doktorun 

yardımı tamamen işe yaramaz,  bu biyolojik silah çok iyi tasarlandı. 



“Ben sizin tek çıkış yolunuzum, sevgililerim ve sizler benim sevgili varlıklarımsınız. Her birinizi 

derinden tanıyorum. Hayallerinizi ve mücadelelerinizi, kırılganlığınızı ve başarılarınızı biliyorum. Her 

şey anlaşılabilir ve  ölmenizi değil, yaşamanızı istiyorum. 


