
20. TUOMION VASARA, PAHARUUSOLIOT, AVARUUSOLIO AGENDA,  

TULIVUORET, IHMISUHRIT 

Jeesus puhuu Tuomion Vasarasta, Paharuusolioista, Avaruusolio Agendasta, Tulivuorista, 

Ihmisuhrauksesta, Saatanasta & Paikallisista jumaluuksista 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 8. Maaliskuuta, 2015 

Jeesus aloitti… ” Puhukaamme tulivuorista. Viime aikoina Yellowstone on tullut aktiivisemmaksi ja 

se mitä odotetaan on Amerikan suuren osan tuho. Kuitenkin Minä olen kertonut, että Minä tulen 

hillitsemään tätä purkausta niin, ettei se oli katastrofaalista. Kovin monet eivät tätä usko, sillä suuri 

osa maailmaa yhä luottaa siihen mikä on sensaatiomaista ja pahimman mahdollisen uhkakuvan 

mukaista, yksinkertaisesti koska he eivät usko Jumalaan tai siihen mitä Minä voin tehdä 

pelastaakseni teidän/Minun maani… sillä se on myös Minun maani, tiedäthän. ” 

( Clare ) Vaikka he torjuivat Sinut, Herra? 

( Jeesus ) ” Vain ymmärtämättömimmät. Mutta Amerikassa on monia kristittyjä ja vaikka he eivät 

ole täysin alkaneet ymmärtää heidän Vapaamuurari pääkaupunkiaan, Minun Henkeni on heidän 

kanssaan ja heidän sydämissään. Erityisesti kun asiat alkavat tapahtumaan nopeampaan tahtiin, 

monet palaavat Minun luokseni täydestä sydämestään. ”  

( Clare ) Ajattelin jotain… Hän pudisti päätään kiellon merkiksi. Säpsähdin ja ajattelin, mutta 

jokainen sanoo, että hyvät profeetat…  

( Jeesus ) ” Clare, se ei tule tapahtumaan. Sinä epäröit koska jos olet väärässä, sinä nolostuisit. 

Saanko sanoa, että jos olisit väärässä Minua kuullessasi, uudestisyntyminen täysin piilottaisi sinun 

negatiivisen ennustuksesi. Uudestisyntymistä ei tule Amerikkaan ennen Kristittyjen 

Taivaaseennostoa, Tempausta. Olen pahoillani, niin se tulee olemaan, se on Minun agendani. ” 

( Clare ) Kuka voi väitellä Jumalan kanssa?  

( Jeesus ) ” Sinä, Rakkaani. Koko ajan, itse asiassa. ”  

( Clare ) Nauroin. 

( Jeesus ) ” Sinä olet uppiniskainen, sinä olet. ” 

( Clare ) Siksikö minun niskaani särkee, Herra? 

( Jeesus ) ” Epäilemättä. ” 

( Clare ) OK, mutta tämä ei ole mikään naurun asia. Monet profeetat ovat sanoneet, että 

uudestisyntymistä tapahtuu ennen Taivaaseennostoa, mutta tunsin tikitystä hengessäni, ja nyt 

ihmettelen… 

( Jeesus ) ” Niiden kohtalo, jotka olisivat katuneet? ”  

( Clare ) Kyllä.  

 ” Olen antanut runsaasti mahdollisuuksia tehdä kääntymys tässä maassa – runsaasti 

mahdollisuuksia. Minä en aio enää antaa Minun uudestisyntymisten kohdata pilkkaa ja 

halveksuntaa. Jonkun täytyy pehmittää kovetetut sydämet tässä maassa, heidän, jotka ovat 

tehneet materialismista Jumalansa. Siksi Minä odotan. ” 

 ( Clare ) Entä taloudellinen romahdus? 



 ( Jeesus ) ” Myös se tulee Taivaaseennoston jälkeen. ” 

 ( Clare ) Vau. 

 ( Jeesus ) ” Kyllä, Vau! Vertaansa vailla olevan kärsimyksen aika. Mutta tämä katkaisee niiden 

selät, jotka vain pilkkaavat ja halveksivat pieniä, yksinkertaisia, heitä joille heidän Jumalansa 

merkitsee kaikkea. Ja he eivät elä saadakseen sen mitä pystyvät, vaan he elävät Minulle, koska 

Minun saaminen merkitsee heille kaikkea. ” 

” Ja niinpä en aio tehdä heidän elämäänsä vielä epätoivoisemmaksi. Odotan kunnes he ovat 

menneet ylhäälle ja sitten vasara paukahtaa. ” 

( Clare ) Vasara?   

( Jeesus ) ” Kyllä, tuomion vasara tälle kansakunnalle. Se tulee yhdellä kertaa. Mikä muuten käy 

hallitsevalle eliitille vallan mainiosti. Heillä tulee olemaan enemmän kontrollia, kun ihmiset eivät 

voi turvautua ruokaa saadakseen muualle kuin hallitukseen. Olet huomannut kuinka ahtaalle 

pienet ruoka-pankit on pikku hiljaa ajettu, ne jotka eivät ole yhteisymmärryksessä hallituksen 

kanssa. Vaihtoehtoiset ryhmät, jotka ovat itsenäisempiä. ”  

( Clare ) Kyllä, olen ihmetellyt sitä.  

( Jeesus ) ” Minä pidän sinut ajan tasalla, tiedäthän. Mutta takaisin tulivuoriin. Minä olen 

Maapallolla tehnyt alueita maalitauluiksi. Alueita, joilla käydään ihmiskauppaa, huumeliikenteen 

alueita ja alueita, joilla tehdään vastenmielisiä vääryyksiä ihmiskuntaa kohtaan. Maanjäristykset ja 

tulivuoret ottavat monia elämiä ja tuhoavat paljon. Minun toiveeni ei ole nähdä yhtään kärsimystä 

ihmiskunnassa, mutta sinulla ei ole aavistustakaan niistä hirmuteoista ihmiskuntaa kohtaan, mihin 

nämä alueet ovat liittyneet. Surmattujen veri Maapallolta huutaa Minua. Minä en siirrä sitä 

myöhemmäksi, Minä tuon oikeudenmukaisuuden. ”  

” Tulivuoret ovat myös sisäänkäyntejä alamaailmaan, suoria tunneleita Helvetin syövereihin, ja kun 

Helvetti täyttyy, Maapallo laajenee. Tämä ei ole sinun henkilökohtainen ajatuksesi, Minä olen 

antanut sinulle tämän ymmärryksen, se tuli Minulta. ” 

 ( Clare ) Voi, Herra, se on kauheaa! 

 ( Jeesus ) Aktiivisuus lisääntyy myös ennen kuin paharuusoliot paholaiset/avaruusoliot tulevat 

julkisesti Maapallolle. Kaikki on järjestetty tuomaan viimeinen kuningaskunta, joka hallitsee koko 

maailmaa, samassa tahdissa. ” 

” Heidät, paharuusoliot kuten sinä heitä kutsut – itse asiassa pidän siitä nimikkeestä, se vahvistaa 

sen mitä he todella ovat – värvätään hallituksen toimesta etsimään ja tuhoamaan vastustajien 

yhdyskuntia, kloonien ohella, ja heitä tulee esiin Maapallon joka kolkasta. Jopa nyt pieniä parvia 

sellaisia olioita asustaa maailman syrjäisimmillä alueilla, odottamassa käskyä tulla esiin etsimään ja 

tuhoamaan vastustajia. Tämä uusi hallitus ei olisi mahdollinen ilman näiden kloonien apua. ” 

” Taivaalla tulee olemaan niin paljon paharuusolioita, että ihmiset tulevat olemaan shokissa ja 

pelonsekaisessa hämmästyksessä. Aivan alussa heille uskotellaan, että he ovat hyväntahtoisia. 

Sitten, ilman varoitusta, pahoiksi otaksutut ”hyökkäävät” ja sota taivaalla puhkeaa. Tämä on vain 

lavastettu tapahtuma yllyttää kaikki maat yhden hallituksen johtamaksi. ” 

( Clare ) Saanko minä tuoda esiin vision, Herra?  

( Jeesus ) ” Oikein mainiosti. ” 



( Clare ) Odotin moniväristä näkymää, mutta taivas, joka oli jotensakin saastunut, oli täynnä niin 

kauas kuin silmä kantoi, kiekkoja ja muita aluksia, oudon mittasuhteisia, kaikki erittäin 

monotonisia ja metallisia. 

( Jeesus ) ” Ei ole sattumaa, että tulivuoret ja synti ovat ovat läheisesti liittyneet toisiinsa. On 

yhteyksiä paholaismaiseen toimintaan. Näin on myös Hawajilla. Voi, Rakkaani, on niin paljon mistä 

olet tietämätön, älä yritä saada sitä sopimaan loogiseen mieleesi ja vain näppäile mitä kuulet. 

Teethän sen? ” 

” OK. Niin, tulivuorilla ja paholaismaisella toiminnalla, se on ”synti”, on riippuvuussuhde. Myös 

taikauskolla ja oudoilla rituaaleilla, joihin melkein aina liittyvät ihmisuhrit. Ne elokuvat, joita 

lapsena näit, eivät olleet vain elokuvia, ne perustuivat tosiasioihin. Ja voit olla varma, että mihin 

liittyvät ihmisuhrit, siellä on saatana heidän kanssaan, heidän paikallisen jumaluutensa 

valepuvussa. ” 

( Clare ) Kyllä, muistan Inkat ja Polynesialaiset noissa elokuvissa. 

( Jeesus ) ” Jokaisella kulttuurilla on oman lajisensa satanisminsa. Kaikki, kuitenkin, johtaa jäljet 

häneen. ”  

( Clare ) Voi, se mitä ajattelen, on niin vastenmielistä. ( Spermassa oleva elämä otetaan kun se ei 

ole vielä vapautunut kunnolla ja istutetaan siepatun naisen munasoluun tai hautomakoneeseen ) 

Tämä on NIIN sci-fi-mäistä, tieteiskirjallismaista.  

( Jeesus ) ” Mutta osuit naulan kantaan. Olet nähnyt juuri tarpeeksi internetistä tietääksesi, kuinka 

he luovat elämää. ” 

( Clare ) Mutta entä sielu? 

( Jeesus ) ” Ne ovat sieluttomia, paholais-entiteettien hallinnoimia. He ottavat vain siemenen. 

Paholaisilla on samanlainen kaava enkeleihin ja ihmisiin. Ei-luotu valo on tyypillistä paikalla 

olevalle elämälle. Olipa kyseessä paholainen tai enkeli tai ihminen, se on elämänmuoto. ” 

( Clare ) Mutta eikö sielu tule Sinulta, kun munasolu ja siittiösolu yhtyvät? 

( Jeesus ) ” Näin ne todella tekevät. Mutta Minä en ole antanut heille sielua, Minä olen estänyt 

sen. Pikemminkin, heillä on satojatuhansia paholaisia odottamassa kehoa. ”  

( Clare ) Siinä kuvasin miten prosessi menee.  

( Jeesus ) ” Kyllä, kyllä… ” 

( Clare ) Eli paholaiset ottavat muodon, kun heille annetaan asumaton keho ? 

( Jeesus ) ” Aivan oikein. ” 

( Clare ) Mutta entä näiden olentojen moniulotteisuus ? Onko se niin kuin Sinun ylistetty kehosi? 

Jumala kieltäköön… 

( Jeesus ) Se on moniulotteinen, että se voi ottaa muodon erilaisissa ulottuvuuksissa 

menettämättä olemustaan. ” 

( Clare ) Vau! Se menee yli minun pienen pääraukkani, Herra. 

 ( Jeesus ) ” Minä tiedän, ja sinä olet siunattu, koska seuraat Minua etkä muokkaa mitään 

saadaksesi sen sopimaan inhimilliseen ymmärrykseesi. Katsohan, näin työskentelevät myös 



keksijät. Minä laitan heidän päähänsä ideoita, he työstävät ne ja syntyy uusi tieteen keksintö. 

Kaikki on tehty ja sallittu tuomaan ihmiskunta tähän huipentumaan, jota nyt lähestytte, tällä 

kriittisellä hetkellä. ” 

( Clare ) Oijoi! 

( Jeesus ) ” Kyllä. Minä tiedän. Katsohan, siksi paholaisia ei voi tuhota, vain sitoa. Ja lopussa kaikki 

syötetään Tuli Järveen ikuisuudeksi – se on, iäksi, ja ainaiseksi ja ainaiseksi. Näetkö? Elämää ei voi 

tuhota, mutta se voidaan eristää. Heidän asuttamansa kehot voidaan tuhota, mutta ei sisällä 

olevia paholaisia. Ainakaan Minä en ole tarjonnut sellaista vaihtoehtoa. ”  

” On niin monia oppiläksyjä. Olet kuullut, että vankilassa on rakkautta ja rajoja, etkö olekin? ”  

( Clare ) Kyllä. 

( Jeesus ) ” Niin, tuli järvessä voidaan vierailla katsomassa, että ymmärretään heidän kohtalo, 

ketkä valitsivat pahan. ” 

 ” Kaikki asiat, mitä Minä olen puhunut, tulevat toteutumaan. Maapallo tulee olemaan täynnä 

Herran Kunniaa. Enää ei pahalla ole paikkaa, missä asua, kaikki tullaan elvyttämään Minun ikuisen 

suunnitelmani mukaisesti. ” 

” Tässä on tarpeeksi tälle illalle, Rakkaani. Tiedän, että on heitä, jotka pilkkaavat tätä, mutta älä 

vaivaa itseäsi heillä, enkä Minäkään. ” 

 ” Omalla aikataulullaan heidänkin silmänsä aukeavat. Se mitä Minä sinulle annan, on niitä varten, 

jotka voivat sen vastaanottaa ymmärtämyksellä, sillä lopussa he tulevat näkemään, että hyvä tulee 

saamaan riemuvoiton ja on paljon mitä odottaa. Nämä tallenteet annetaan sinulle, että muut eivät 

joutuisi epätoivoon. Jos kirkko olisi tehnyt tehtävänsä, tämä ei olisi tarpeellista. Mutta poliittisten 

paineiden vuoksi, paljon on tukahdutettu – mutta nyt on aika paljastaa ne. ” 

Kuten on kirjoitettu Danielin kirjassa 12:9… Hän sanoi: ” Mene Daniel, Totisesti nämä asiat ovat 

salatut ja sinetöidyt lopun hetkeen saakka. Monet seulotaan, sulatetaan ja puhdistetaan, mutta 

jumalattomat elävät jumalattomina, eikä kukaan jumalattomista ole tätä ymmärtävä. Mutta 

viisaat ymmärtävät. ” 


