352. SELVIÄMINEN TÄMÄN AJAN HARHAUTUKSISTA &
AVARUUSOLIOIDEN LUONNE
Jeesus selittää… Kuinka selvitä tämän Ajan Harhautuksista & Avaruusolioiden Luonne
Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 12. Heinäkuuta, 2016.
Olkoon Jeesuksen rohkeus kanssamme, Sydänasukkaat. Pitäköön Hän meidät täydellisessä
rauhassaan.
Tänään otin vähän aikaa kuunnellakseni tapahtumia ympäri maailman ja nähdäkseni mistä
tarkkaan ottaen Herra on meitä varoittanut. Kaikki, mitä Hän on antanut näissä viesteissä, on
vakaata ja elämän polku. Me olemme elämässä Ilmestyskirjan reunalla, ja kaikki tuomiot, jotka
ovat tapahtuvat maailmalle, ovat juuri nyt tapahtumassa aivan meidän silmiemme alla. Vain
rukouksella on merkitystä tulevatko pahimmat rangaistukset ja sielujen menetykset vai
pehmennetyt rangaistukset, jotka tulevat antamaan tilaa suuremmalle määrälle sieluja tulla
Valtakuntaan.
Ja minä törmäsin Presidentti Putinin lausuntoon avaruusolio paljastuksesta; ne ovat oikeasti
demoneita, joilla on valmistetut moniulotteiset kehot. Se oli video Venäjän ja Lähi-Idän syvistä
järvistä, missä humanoidi olennoista on toistuvasti tehty havaintoja, niiden on nähty asuvan
syvyyksissä. Kun näkee Amerikan tietämättömyyden kattavuuden ja sen millaisia voimia näillä
demonisilla olennoilla on, minun täytyy sanoa, että minä olin pelästynyt. Kuitenkin, Minä tiedän,
että Minun Jumalani on mahtavampi kuin mikään näistä ja Hän suojelee minua.
Välittömästi ylistyksen jälkeen, Jeesus alkoi puhumaan.
” Nyt tiedät, mitä Minun täytyy käsitellä, kuitenkaan tämä ei ole mitään Minulle, Clare. Älä ole
peloissasi, se ei tule lähelle asuinpaikkaasi. Muista… ” Päästä meidät pahasta? ” Ja Puf! ”
” Se on kaikkialla ympärilläsi, joka puolella ja kuitenkaan, se ei voi koskea sinuun. Sinä olet Minun.
Ja niin ovat sinun lapsesikin, Minä voisin lisätä. ”
Ja se mihin Hän viittaa, on kun yhtenä iltana istuin kuumavesi ammeessa ja näin avaruusaluksen
leijuvan korkealla taivaalla vilkkuvine, monivärisine valoineen. Se vain oli siinä. Minä tiesin
välittömästi, mikä se oli, ja välittömästi minun mieleni yhdistyi sen alkuperään ja nämä sanat
tulivat suustani, ilman ajatusta! ”Päästä meidät pahasta. ” Ja tarkoitan, että se alus
kirjaimellisesti katosi taivaalta. Ei edes liikettä vasemmalle eikä oikealle, ylös tai alas – vain ” puf! ”
ja se oli mennyt. Ja siitä ajasta lähtien, minä olen tiennyt kuinka käsitellä näitä olentoja.
Ja Herra jatkoi… ” Nyt näet, kuinka valtavaa maailman korruptio on ja miksi yliluonnollisia keinoja
tarvitaan puhdistamaan se. Älä ole peloissasi. Nämä olennot ovat erittäin lyhyessä
talutushihnassa. Jos ihminen haluaa olla utelias ja katsoa näitä asioita, Minä en voi häntä estää.
Mutta on typeryyttä edes kajota näihin asioihin, niin pimeitä ja vakavia ne ovat. ”
Vau, Herra. En tiedä mitä sanoa, paitsi että olen niin iloinen, että en tiedä enempää! Pyydän,
Jeesus, päästä minut erehdyksen hengestä, ja siitä petoksesta, joka tulee lankeamaan ihmiskunnan
ylle.
Hän jatkoi… ” Se on jo tehty, Minun Rakkaani. Sinä olet Minun Morsiameni; Minä suojelen
mieltäsi, henkeäsi, sieluasi ja kehoasi. Kaikki sinussa on Minun, ja Minä suojelen sinua aivan kuten
aviomiehen pitääkin. Minä haluan sinun ymmärtävän tämän… ei väliä kuinka monta, kuinka
eriskummallisia ja outoja nämä elämänmuodot vaikuttavan olevan – ymmärrä, että ne ovat, kun

ne yksinkertaisesti riisutaan naamioistaan, Saatanan kontrolloimia demoneita. Se on niin
yksinkertaista. ”
” Ei väliä miten hyväntahtoisilta ne vaikuttavat, mitä ne saavat teidät tuntemaan, tai kuinka
vakuuttavia hyväntahtoisia tekoja he näyttävät… ymmärtäkää, että ne ovat demoneita, selvästi ja
yksinkertaisesti. Pienimmästä suurimpaan, ne ovat yksinkertaisesti demoneita, langenneita
enkeleitä ja korruptoituneita olentoja. Heillä kaikilla tulee olemaan aikansa Tulisessa järvessä.
Jokaikinen tulee menemään Tuliseen järveen, olivatpa he kuinka huoliteltuja tahansa tai kuinka
näennäisen hyväntahtoisia… Se on heidän kohtalonsa. ”
” Koska tämä on niin pimeää, Minä en tahdo sinun katsovan sitä. Monille se voi tulla pelottavaksi,
jopa terrorisoivaksi. Mutta teillä on Minun Pyhät Kirjoitukseni ja lupaukseni ylläpitämässä teitä. ”
Mikään paha ei kohtaa teitä, eikä mikään kulkutauti tule lähelle telttaasi. ” Nämä eivät ole
tyhjänpäiväisiä sanoja; ne ovat lupauksia heille, jotka kuuluvat Minulle ja tottelevat Minua. ”
” Näiden olentojen löytyminen ja paljastuminen tulee terrorisoimaan koko maailmaa, mutta
Minun Ihmisilläni ei tule olemaan mitään pelättävää. Joko näkyvä tai näkymätön, jokainen polvi
tulee taipumaan, jokainen kieli tunnustamaan, että Minä olen Herra. Toisin sanoen, ne ovat Minun
alamaisiani. Kun Minun Uskovani käyttää Minun Nimeäni, se on vahva torni, mahtava linnoitus ja
hyökkäävä voima, joka on mahtavampi kuin mikään ase mitä heillä on. ”
Herra, milloin ne tulevat paljastumaan?
” Hyvin pian. On olemassa suunnitelma, hyvin järjestetty, näiden kaikkien tapahtumien iskevän
ihmiskuntaa kasvoihin, ällistyttäen ja halvaannuttaen heidät toimimaan määräysten mukaan. Liike,
joka on nyt meneillään, maailmanlaajuista agendaa vastaan, koostuu ihmisistä, jotka tulevat
lopulta olemaan hyvin tiedotettuja ja he eivät tule lankeamaan petokseen, joka paljastetaan.
Riippumattomat tulevat taistelemaan oikeuksistaan. ”
” Katsohan, Minun Rakkaani, kuten kerroin sinulle eilen illalla, Maapallolla tulee olemaan monia
pahan voimia. Te ette ole tekemisissä vain salamyhkäisen ja korruptoituneen hallituksen kanssa,
vaan te olette tekemisissä Islamin uskon kiihkoilijoiden, demoni-avaruusolioiden, riippumattomien
hallitusten, rasistiryhmittymien kanssa… ja lista jatkuu ja jatkuu. Mitä useammat heräävät ja
ryhtyvät kapinoimaan, sen vähemmän vaikutusvaltaa näillä asioilla tulee olemaan. Suurin käsillä
olevista asioista on massojen tietämättömyys siitä, kuinka heitä on manipuloitu. ”
” Heitä on rauhoitettu viihteellä ja urheilulla, sekä aseman, vaikutusvallan, varallisuuden,
kauneuden ja lahjakkuuden jahtaamisella. Tämä kattaa niiden henkilöiden päivittäisen agendan,
kenen pitäisi tehdä jotain asialle. Kun he heräävät, he tulevat olemaan kunnioitusta herättävä
voima näitä pahoja vastaan. Ja heidän heräämisestään on merkkejä olemassa. Erityisesti sellaisten
tapahtumien jälkeen, mitkä uhkaavat heidän turvallista, keskiluokkaista elämäntapaansa.
Terrorismi teidän omalla maaperällänne, on saanut monet ajattelemaan epätavallisesti, eri tavalla
kuin mitä hallitus on ohjelmoinut heidät ajattelemaan. ”
” Jos tarpeeksi herää, ennen kuin on liian myöhäistä, tulee vallankumous ja globalistit heitetään
ulos… toistaiseksi. Muistakaa, rukous muuttaa asioita. Kaikkia teitä Minun Isäni on kuullut, kun te
olette nostaneet sydämenne Hänen puoleen. Tämä on ” pelin ratkaisija ”, kuten sitä kutsutaan.
Tämä on myös se villi kortti, jota eliitti ei voi kontrolloida: rukoileva yleisö. ”
” Se mitä Ilmestyskirjassa, Danielin kirjassa ja muissa paikoissa on kirjoitettu, täytyy tapahtua.
Mutta tapahtumien voimakkuuden määrittelevät suurelta osin rukoukset ja ihmisten katumus.
Kun ihmiset alkavat heräämään ja ymmärtämään, että valinnan vapaus ei ole ensinkään vapautta,

vaan orjuutta murhan syntiin. Kun ihmiset näkevät, että avioero ja uskottomuus ei ole vapautta,
vaan tuovat mukanaan omanlaisensa rampauttavat ongelmat kokonaiselle sukupolvelle sen
vaikutuksessa oleville lapsille. Kun he näkevät, että avioliitto on pyhä liitto, jota varten heidän
täytyy olla valmiita kuolemaan itselleen, ja että väärä kumppani avioliitossa on sukupolven
tragedia. Kun nämä asiat alkavat sarastaa väestössä, asiat alkavat muuttua. ”
” Minun sääntöni eivät ole rampauttavia, synti on rampauttavaa. Minun sääntöni vaalivat ja
suojelevat elämää, ei vain seuraavassa elämässä vaan juuri nyt, täällä tässä ulottuvuudessa.
Valitkaa elämä tai valitkaa kuolema, mutta ymmärtäkää: millä tavalla tahansa se onkin ristiriidassa
Minun tieni kanssa, se tulee johtamaan kuolemaan, epätoivoon ja epäonnistumiseen. ”
” Koko vapaamielinen agenda täytyy nähdä sellaisena kuin se on: elämän periaatteiden
korruptiona. Elämän periaatteet johtavat onneen ja rauhaan. Kun ihmiset näkevät, että
vapaamielisten sääntöjen alkuunpanija on paha ja sillä on alusta asti ollut pahat aikeet, tuhoten
perheen ja yhteiskunnan rakenteen – kun ihmiset huomaavat tämän, he tekevät käännöksen ja
omistavat elämänsä puolustaen ja eläen Totuutta. Siis siellä missä rohkeus herää kääntämään
rappeutuvan yhteiskunnan kohtalon. ”
” Tämä on siellä, missä Minä sallin tragedian kohdata Maapalloa, herätyksenä heille, jotka ovat
asettuneet hengellisen välinpitämättömyyden elämäntyyliin. Tämä tulee järisyttämään perustuksia
myöten ja saa heidät huutamaan Minua, etsimään Totuutta. ” Missä kohtaa me menimme
väärään? Miksi tämä tapahtuu? Onko Jumala todella olemassa ja kontrolloiko Hän kaikkea? ”
Nämä ovat sellaisia kysymyksiä, joita kohdataan vain, kun kansallinen tragedia iskee –
tarkastellaan niitä sääntöjä, joiden mukaan eletään ja mieltä kalvaa kysymys, ” Onko totta, että
meidän syntimme ovat tuoneet tämän meille? ”. ”
” Tämä herääminen, mikä on alkanut, osoittaa kristityiksi ne ihmiset, jotka ovat äänekkäitä ja
sanavalmiita, ja ketkä paheksuvat pahaa ja paljastavat salaliittojen riistävän heiltä heidän
vapautensa. ”
” Ja viimeinkin, älykkäät huomaavat, että he eivät olleetkaan niin teräviä loppujen lopuksi ja että
kristityillä itse asiassa on tietoa, joka paljastaa mikä todellakin on pahaa, hyvän valepuvussa. ”
Kyllä, meillä on Pyhät Kirjoitukset!
” Herra Trump on klassinen esimerkki henkilöstä, joka ajatteli olevansa viisas, mutta on
huomaamassa, kuinka typerä hän todellakin oli. Hän on esimerkki maailmalliselle ja menestyneelle
keskiluokalle. ”
” Clare, nämä Ilmestyskirjaan kirjoitetut asiat täytyy tapahtua. Mutta mitä enemmän rukouksia
tarjotaan, sitä vähemmän tuhoavia niiden täytyy olla ja sen enemmän sieluja Minä saan mukaani
Taivaaseen. Rukous on ratkaiseva ja parhaana pidetty ase. Ilman rukousta, maailma hajoaisi
yhdessä yössä. Kirjaimellisesti. ”
” Siis katsohan, kun sielut tulevat lähelle Minua, heitä suojellaan ja heitä neuvotaan oikean
elämänpolun löytämisessä, eikä heitä estetä eikä puijata suurilla petoksilla tai globalistien
agendoilla. Siksi tämä kanava ja muut tämän kaltaiset ovat niin tärkeitä Minulle. Minä opetan
täydellistä luottamista Minuun ja läheistä ystävyyssuhdetta, joka lopussa tulee säästämään heidän
henget, ketkä Saatana olisi saanut verkkoihinsa ja johdattanut Helvettiin. ”
” Ihmisiin ei voi luottaa, instituutioihin ei voi luottaa, uskontoon ei voi luottaa. Minä olen Ainoa,
Johon voi luottaa ja Minä tarjoan tätä suhdetta kaikille sieluille, jotka Minä olen luonut. Se on

sinun vallassasi nähdä vaivaa kehittää sitä. Ellei tämä ole tärkeysjärjestyksessä etusijalla
elämissänne, mikä tahansa teille on tärkeämpää, tulee johdattamaan teidät petetyiksi ja
orjuuteen. ”
” Voi, kuinka tärkeää, Minun Ihmiseni, onkaan oppia kuulemaan Minun ääntäni ja tottelemaan
Minun määräyksiäni! Teidän koko ikuisuutenne riippuu siitä. Pyydän, älkää laittako mitään tai
ketään Minun Tietoni edelle, eikä sen edelle, että tottelette Minun lakejani. Te laitatte sielunne ja
lastenne sielut ikuisen kadotuksen vaaraan. ”
” Pyydän, Minun Ihmiseni, etsikää Minua kaikesta sydämestänne, kunnes löydätte Minut. Minä
olen odottamassa teitä, Minä tulen antamaan teille ohjeita, Minä tulen rakastamaan ja
parantamaan teidät. Ja ennen kaikkea, Minä tulen antamaan teille anteeksi. Älkää olko
peloissanne – Minä olen teidän puolellanne, en teitä vastaan. Kaikki mitä olette kuulleet Minun
olevan kostonhimoinen Jumala, on kiero valhe. Niille, jotka etsivät tehdäkseen pahaa toisille, kyllä,
Minä puutun asiaan. Mutta muille, Minä olen oikeudenmukaisuuden suoja Saatanaa ja hänen
kikkojaan kohtaan. Ja Minä johdatan teidät elämänpoluille, ettekä te lankea tämän ajan suurten
petosten saaliiksi. ”
” Etsikää Minua ja eläkää. ”

