
18. AVARUUSOLIOT, KLOONIT, PLANEETTA X, KOETTELEMUSTEN AIKA &  

KUINKA PYSYÄ JUMALAN SUOJELUKSESSA 

Jeesus puhuu avaruusolioista, klooneista, planeetta X:stä, Koettelemusten Ajasta & kuinka pysyä 

Jumalan suojeluksessa 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 5.Maaliskuuta, 2015  

Jeesus aloitti… ” Olen kuunnellut sydämiänne ja te olette tekemisissä monenlaisten paholaisten 

kanssa, ja he esittävät olevansa maan ulkopuolisia avaruusolentoja. Ja Clare, Minun täytyy kertoa 

sinulle, että pysy vakuuttuneena siitä, että yksikään heistä ei ole hyvä. He kaikki ovat langenneita 

enkeleitä, jotka työskentelevät Minua ja ihmiskuntaa vastaan. Jotkut heistä ylläpitävät julkisivua, että 

olisivat hyviä, mutta älkää antako itseänne huijattavan – heidän agendansa ovat yhtä pahoja. He vain 

onnistuvat vakiinnuttamaan asemansa vahvemmin, koska he ovat aseistariisuvia. He ovat paljon, 

paljon vaarallisempia kuin harmaat avaruusoliot. ” 

” Voi, kuinka vihaankaan tätä aihetta. En kuitenkaan halua teidän pysyvän tietämättöminä. Joka ikinen 

heistä on erittäin paha. Heissä ei ole ainoatakaan hyvää asiaa, paitsi että voin käyttää heitä tekemään 

Minun Ihmisistäni pyhempiä ja voimakkaampia. He itse asiassa ovat Minun alamaisiani. Ajatellen 

tekevänsä asioita itsenäisesti, he panevat täytäntöön sitä mitä oli suunniteltu jo aikojen alussa. ”  

” Heitä tulee monen muotoisina ja kokoisina kuin myös aluksilla, jotka ovat erilaisia. Ajattelit, että alus, 

joka havaittiin Phoenixin ja Arizonan yläpuolella tuli Nibirulta katselemaan Maapalloa. Asia ei ole niin. 

Se oli hallituksen harjoitus, siksi armeija ei sekaantunut siihen, vaikka heillä olisi ollut niin paljon aikaa 

toimia. ” 

” Ihmisille on vieläkin annettu väärää tietoa, että minkä kanssa he ovat tekemisissä. He ( 

Avaruusolioiksi verhoutuneet paholaiset ) ovat erittäin salakavalia ja kykenevät käyttämään hyväkseen 

ihmisten heikkouksia. He huolettomasti kutsuvat heidät sisään, ymmärtämättä että he ovat vahvoja, 

eikä heitä voi jättää huomiotta. Ja lähettämällä muutaman ”harmaan avaruusolion” alas tehdäkseen 

vaikutuksen, ei heiltä ole temppu eikä mikään, paitsi, että he voivat sumuttaa heitä ja vakuuttaa että 

he ovat hyväntahtoisia. ” 

” Suuri osa suuresta sekasorrosta, joka kohtaa Maapalloa, johtuu näiden kloonien eri rotujen 

uutuudesta. ” 

” Hämmennys, jota he kylvävät, ja sitä on monenlaista ja ne vaihtelevat ja he saavat siitä etua. Ja kyllä, 

heillä on kyky tuhota Maapallo. Mutta muistakaa, että he ovat hihnaan kytkettyjä koiria, eikä lupaa 

siihen myönnetä. Clare, Minä rakastan Maapalloa, hän on kaunis, mestariteos – enkä Minä salli häntä 

tuhottavan. ” 

( Clare ) Mutta entä uusi Taivas ja uusi Maa? 

( Jeesus ) ” Minä teen ne uusiksi ja mikä kerran oli, se ei enää ole olemassa eikä sitä muisteta. ” 

” Se muuttuu välittömästi Minun Sydämessäni olevan vision mukaiseksi. Ja kaikki ihmiset näkevät 

Herran Kunnian. Mitä oli, ei enää ole ja kaikki asiat tehdään uudeksi. ” 

( Clare ) Entä kaikki merieläimet?   

( Jeesus ) ” Kaikkialla on järviä. Ei ole tarvetta väkivaltaan, ei väkivaltaa ilmakehässä, koska ihmisen 

kapinaa ei ole enää. Kaikkialla on turmeltumaton Eedenin Puutarha. ” 

 ” Ihmiset harjoittavat kaivostoimintaa Maapallolla, mutta ei tuhoavalla tavalla. Kaikkia ihmisen 

tarvitsemia metalleja on saatavilla. Kaikki sydämet ja kaikki projektit on suunnattu ylistämään Jumalaa. 

” 



 ” Sinä tulet uskomaan Minua enemmän ja enemmän kun nämä kuukaudet kuluvat. Tulet olemaan 

järkyttynyt kuinka tarkasti olet kuullut Minua, mutta et huomannut sitä. Hieman enemmän katumusta 

vie pitkälle, mutta pikemminkin MINUN Rakkauttani, enemmän luottamusta Minuun. ” 

 ( Clare ) Kiitos, Herra. 

 ( Jeesus ) ” Selvä. Niin Yellowstone on vain yksi esimerkki Minun Armostani toiminnassa. Kristittyjen 

rukoukset ovat lieventäneet paljon siitä, mitä Saatana halusi tehdä tuhotakseen Maapallon täysin. Eikä 

vain sitä, vaan niillä on ollut vaikutusta siihen, ketkä otetaan ja pelastetaan. Juuri nyt on 

kuolemanhiljaista, on aika huutaa kattojen päältä… ” Kuninkaanne on tulossa, Kuninkaanne on 

tulossa!”  

” Sitten kun planeetta X tulee näkyväksi, ihmiskunnan on myöhäistä tehdä sille mitään. He tulevat 

olemaan täysin sattuman armoilla ( jotain, joka tapahtuu sattumalta ) ja tietenkin Minun Armoni 

varassa ja monet eivät halua siihen sitoutua. Niitä, jotka säilyvät hengissä kallioissa, halkeamissa ja 

rotkoissa, Minä suojelen ja varustan yliluonnollisesti. Heidän henkinen kasvunsa lisääntyy 

eksponentiaalisesti, koska kaikki mitä he tekevät, on riippuvaista Minun Varustamisestani. Tapahtuu 

ruuan, parantumisten, veden ja kaikenlaisen suojelun moninkertaistumisia heille, jotka turvaavat 

täysin Minuun suojelua saadakseen. ” 

 ” Sitten kun tulen ja kaikki on ohitse, he todellakin ovat puhdistuneet niin kuin kulta ja hopea ja 

loistavat Minun Valtakuntani pyhimyksinä. Minä olen valinnut heidät tähän aikaan ja monilla on ollut 

ennakkoaavistuksia, että paljon suurempaa on tulossa heille kuin mitä heidän elämänsä on ollut. Toiset 

ovat valmistautuneet, toiset vain tarkkailevat olosuhteita. Toiset eivät ole kuitenkaan kristittyjä, he 

eivät tunne Minua, vaikka he ovat kuulleet Minun ääneni sydämissään. Kirkkojen kirjaimelliset 

tulkinnat ovat pitäneet heidät kaukana Minusta, kuten myös heidän kiintymyksensä vapauteen laeista 

ja säännöistä. ”  

” Mutta kaikki se tulee muuttumaan, kun Minä tulen teitä varten. Tulikuuma vakaumus tulee 

vallitsemaan sukulaisten ja erityisesti niiden puolisoiden keskuudessa, keiden puolisot tulen ottamaan. 

Se menee syvälle, syvälle heidän sydämiinsä ja luihin ja ytimiin. Ja sitten, kun Maapallon 

puhdistuminen etenee, yhä useampi ja useampi rakastaa Minua intohimoisesti ja oikeamielisyys – se 

tulee kukoistamaan ja valtaa heidät siinä sivussa. ” 

” Monet lakkaavat välittämästä elämisestä ja ovat valmiita kuolemaan ollakseen Minun kanssani. He 

tulevat kadehtimaan heitä, jotka otettiin Kristittyjen Taivaaseennostossa, Tempauksessa. Mutta ei 

tavallisen kärsimyksen pakenemisen vuoksi vaan pikemminkin Minua kohtaan tuntemansa palavan 

rakkauden vuoksi. Kuitenkin he jatkavat sinnikkäästi sitä mikä on heidän eteensä laitettu. Mitä 

enemmän Minun Lapseni luottavat Minuun tänä aikana, sitä enemmän ihmeitä he tulevat näkemään. 

Mitä enemmän he luottavat omaan lihaansa, sitä enemmän vaarassa he ovat. Minä työskentelen 

parhaiten, kun on täydellinen usko. Se luo tyhjiön, jonka vain Minä voin täyttää, kun taas itse 

varustautuminen heikentää Minun mahdollisuuttani puuttua asioihin. Yhä enemmän ja enemmän he 

alkavat luottamaan vain Minuun. Yhä enemmän ja enemmän asioita muuttuu epätoivoisemmiksi ja 

heillä tulee olemaan vähän vaihtoehtoja. Mitä pikemmin he hyväksyvät asian, sen paremmin heillä 

menee. ” 

” En tule jättämään heitä häviölle, Minä pikemminkin olen heidän kanssaan, kuten Minä olin Daavidin 

kanssa, kun hän voitti Goljatin. Kun he opiskelevat huolellisesti Vanhaa Testamenttia, he löytävät 

esimerkin esimerkin perään taisteluista, joissa Minun Ihmiseni jäivät häviölle lukumäärässä, 10 

suhteessa 1 ja kuitenkin Minun oikea käteni toi heille voiton. Ja kun he uskovat luottamuksensa 

Minuun, Minä tuon heidät perille. ” 



” Heidän joukoissaan tulee olemaan pettureita. Teidän täytyy oppia tuntemaan toisenne Hengessä. 

Monet yrittävät liittyä joukkoihinne. Mutta Minä varoitan teitä nyt, älkää hyväksykö ketään, jota Minä 

en hyväksy, huolimatta siitä vaikka he kuinka hirveästi tai kiireellisesti esittäisivät pyyntönsä. 

Katsokaas, he käyttävät hyvää tahtoa teitä vastaan, ujuttautuakseen ryhmäänne. Sitten, koska he eivät 

ole saman mielisiä, he sabotoivat kaikkea mitä te teette. Älkää hyväksykö joukkoihinne ketään, jota 

Minä en ole hyväksynyt. Käyttäkää arpa systeemiä ja rukoilkaa Pyhää Henkeä valitsemaan, kuolettakaa 

luottamuksenne omaan lihaanne kokonaan. Laittakaa luottamuksenne täysin Minuun. Minä yksin 

tiedän jokaisen miehen, naisen ja jopa lapsen motiivit. ” 

” Paholainen on salakähmäinen, hän käyttää teidän hyvyyttänne teitä vastaan. Luottakaa Minuun eikä 

teidän omaan inhimilliseen järkeilyynne. Tulee aikoja, jolloin katsotte toisianne ja sanotte… ” Me 

kuolemme ”. Ja kuitenkin, koska laitoitte toivonne ja luottamuksenne Minuun, Minä etenen teidän 

puolestanne ja pelastan teidät. Teen teidät näkymättömiksi viholliselle, ja pelokkaiksi pedoille, jotka 

ovat taipuvaisia tuhoamaan teidät. Muistakaa aina käyttää Minun Nimeäni. Tulee aikoja, jolloin 

vihollinen kampaa metsiä etsien teitä ja he kävelevät aivan teidän ylitsenne edes huomaamatta sitä. 

Teen teidät näkymättömiksi heille. Tulee aikoja, jolloin aiheutan paniikkia vihollisen joukoissa ja täysin 

käännytän heidät jäljiltänne. Minulla on monia keinoja, Minun Lapseni, pelastaa teidät. Monia, monia 

keinoja. On jopa tapauksia jolloin maa aukeaa piilottaakseen teidät. ”  

” Älkää koskaan luovuttako, luottakaa Minuun ja Minun Rakkauteeni teitä kohtaan, sillä minä olen 

teidän kanssanne. Veren voima, vedotkaa Minun Vereeni… ” Jeesuksen Veri verhotkoon ja suojelkoon 

meidät, tehköön meidät näkymättömiksi viholliselle. ” 

” Niillä, jotka ovat hyvin varusteltuja ja varautuneita, ei ole mitään etua verrattuna niihin, jotka 

luottavat täysin Minuun. Tämä on yksi syy, miksi en ole sallinut sinun, Clare, kokoavan itsellesi mitään 

tulevaisuutta varten. Minä tarjoan kaiken tarvittavan. Vain kuunnelkaa Minun ääntäni huolellisesti. 

Tulee aikoja, jolloin kehotan teitä tekemään jotakin, joka vaikuttaa olevan poissa paikaltaan, mutta se 

koituu pelastukseksenne. Rukous tulee olemaan aseenne, ase, jota kukaan tai mikään ei voi kukistaa. 

Rukoilkaa kielillä. Paljon viisautta suodattuu mieliinne ja ohittaa järkenne, jotka on koulutettu 

maailman ajatuksilla. Minun tieni eivät ole teidän tienne, eivätkä Minun tieni ole maailman teitä. ” 

” Rukous on teidän mahtavin aseenne. Rukoilkaa ja kuunnelkaa hyvin huolellisesti. Odottakaa Minun 

ohjeistavan teitä, antavan teille visioita, vastauksia, ymmärtämystä. Odottakaa sitä ja opetelkaa 

erottamaan se aikaisin. Mitä aikaisemmin omaksutte tämän viisauden, sitä enemmän turvassa te 

olette. Minä johdatan teitä ja opetan teitä mihin suuntaan teidän pitää edetä. Käyttäkää Raamattua 

saadaksenne Rhema, Voideltu Sana, kuunnelkaa Pyhiä Kirjoituksia mikä juolahtaa mieleenne. Minä 

puhun teille monilla tavoilla, olkaa vain valppaina ja kiinnittäkää huomiota. Älkää antako minkään 

jäädä huomiotta. Minä lähetän teille merkkejä ja mielikuvia varoittaakseni teitä edessä olevasta 

vaarasta. ”  

” Minun Lapseni, rakastan teitä suuresti ja jos olisin voinut ottaa teidät teidän rakkaittenne kanssa, 

Minä olisin ottanut. Mutta omien syidenne takia te vastustitte Minua. Nyt teidän täytyy oppia 

avaamaan sydämenne ja mielenne vastaanottamaan Minut ilman vastarintaa, ilman epäilyksiä, 

täydellisesti luottaen. Kun näyttää, ettei mikään toimi sanokaa… ” Jeesus, minä luotan Sinuun. ” 

Sanokaa sitä yhä uudelleen ja uudelleen, kuvitelkaa Minut, kun sanotte sen Minulle, niin että se 

täyttää teidän sisimpänne luottamuksella, että Minä toimin ja se kannustaa Minut toimimaan koska te 

luotatte Minuun. ” 

” Muistakaa, kun te ette voi turvautua mihinkään muuhun, teillä on aina MINUT. Muistakaa myös, että 

te yhdessä Isän, Minun ja Pyhän Hengen kanssa olette mahtavampia kuin mikään muu voima 

Maapallolla. Te ja Minä olemme enemmistö. Tulee aikoja, jolloin näette enkeleitä suojelemassa teitä. 

Minä aukaisen teidän silmänne… Uskokaa. ” 


