
803. Jeesus sanoo… Nämä ovat sekasortoisia Aikoja… On Aika herätä Totuudelle 

NÄMÄ OVAT SEKASORTOISIA AIKOJA… ON AIKA HERÄTÄ TOTUUDELLE  

Jeesuksen sanoja Sisar Claren kautta 2. Lokakuuta, 2020.  

( Jeesus ) ”Minun ihmiseni, nämä ajat ovat sekasortoisia ja epävarmoja, siksi Me olemme 
rukoilemassa niin kiihkeästi, että oikeita asioita tehtäisiin, presidenttinne suojelemiseksi ja 
äänioikeutenne käyttämiseksi. Teidän olisi helppo vastata yhteiskunnalliseen levottomuuteen, kun 
sitä on lähellänne, mutta Minä vetoan teihin, älkää sotkeutuko näihin sepitettyihin ongelmiin, jotka 
lietsovat niitä, jotka eivät tiedä paremmin.”  

”Kertokaa nuorisollenne… ”Armoton varjohallitus vedättää teitä ja se haluaa tuhota teidän elämänne 
ja jopa päästä teistä eroon tällä planeetalla.” Kertokaa heille, että nämä ongelmat ovat melkein täysin 
sepitettyjä ja ammattimaiset kriisinäyttelijät näyttelevät niitä, heidät on palkattu vain 
harhaanjohtamaan yleisöä, ajattelemaan, että olisi olemassa jonkinlainen kansalaisoikeusongelma. 
Nämä ihmiset, jotka poliisi on mukamas tappanut, ovat ilmestyneet monia kertoja aikaisemmin 
muissa kriisirooleissa hallinnon puolesta.”  

”Näitä kutsutaan Psykologisten Operaatioiden tekijöiksi (Psy-Ops). Toisin sanoen, he ovat taitavia 
manipuloimaan väkijoukkoa villiintymään ja lietsomaan hankaluuksia, eli kuinka vedättää teitä. 
Kaikessa on kyse, kuinka teitä vedätetään ja teidät saadaan tekemään heidän käskynsä, mikä juuri nyt, 
on kukistaa ihmiset, jotka puolustavat kristillisiä arvoja, suojelemalla uskonnollista vapautta ja niin 
monia muita vapauksia. Teitä alkaisi kuvottamaan, jos te näkisitte heidän turmeltuneisuutensa 
syvyydet.”  

”Paljon siitä, mitä he tekevät, on peräisin salaisista Saatanalle omistetuista seremonioista. Hän on 
heidän johtajansa; hän määrää, mitä tehdään. Baal on aivan yhtä elossa nyt, kuin hän oli 3000 vuotta 
sitten, kun ihmiset uhrasivat vauvojaan uhreina, punaisina hehkuvissa kattiloissa. Abortti on 
nykypäivän punaisena hehkuva kattila. Nämä hämäräperäiset ihmiset tekevät sanoin kuvaamattomia 
asioita lapsille, Minun ihmiseni ja itse asiassa syövät heidän ruumiinsa pilkkaamis-seremonioissa, 
pilkaten Minun uhriani, Minun Ruumistani ja Vertani, jonka tein lopullisesti, teidän puolestanne.”  

”Minä haluan teidän tietävän, että koska te rukoilette, koska te tulette Minun luokseni saadaksenne 
voimaa ja suojelusta, teillä ei ole mitään pelättävää. Minä tulen kukistamaan tämän pahan 
valtakunnan, teidän jatkuvien ja intohimoisten rukoustenne vuoksi. Teidän ympärillänne olevat ovat 
kuitenkin yhä aika naiiveja, eikä heillä ole aavistustakaan, kuinka heitä manipuloidaan.”  

”Minä haluan teidän kertovan heille, että tutkivat Hillary Clintonin historian Satanismin kanssa, lasten 
kiduttamisen ja heidän lihansa syömisen. Se kuulostaa uskomattomalle, eikö kuulostakin? Mutta se on 
todellista ja mitä pikemmin te kerrotte heille, joita on valehteleva media johdattanut harhaan. Tämä 
media on propagandan lyömäase, jota ohjaavat nämä epäpyhät vaikutukset, mitä pikemmin he 
tulevat ymmärtämään täydellisesti, mitä tosiasiassa on meneillään ja kuinka heitä vedätetään ja 
käytetään hyväksi: heidän oman loppunsa saavuttamiseksi.”  

Kuvateksti: Etkö olekin suloisin pikku-asia… Niin, mmm… makea… ja mnmmm… mehukas!  

( Clare ) Herra, haluatko Sinä todella kertoa kaiken tämän?  

( Jeesus ) ”On aika Minun ihmisteni herätä ja katsoa syvemmälle. Ei ole helppoa tapaa julistaa se, mitä 
on meneillään. Minun päähuoleni on, Clare, että tämä kansakunta on jakaantunut haamukäsitteen 
vuoksi, ei todellisten ongelmien. Nämä ongelmat, joita varjohallituksen maksamat kriisinäyttelijät 
näyttelevät, ovat petkuttaneet niin monet uskomaan, että ne ovat todellisia ja heidän jälleen kerran 



täytyy nousta puolustamaan oikeuksiaan ja jopa ryhtyä väkivaltaisiksi, kostaakseen loukkaajille. Kaikki 
tämä on psykologista manipulaatiota, vedättäen nuorisoa, joilla on katkeruutta turhautumisista 
elämässä ja intressi, oma etu. Näin Saatana myös antaa polttoainetta väkivaltaisille muslimiryhmille.”  

Kuvateksti: Eikö olekin hienoa?! Kirkko vastaan Politiikka.  

”Minä olen rakkauden Jumala, en Kaaoksen Jumala. Minun ihmiseni, ymmärtäkää, että raaka ja 
armoton hallinto käyttää teitä hyväksi ja johdattaa teidät pelaamaan heidän käsiinsä. Valehteleva 
media on syöttänyt tälle kansakunnalle valheita, panettelua ja juoruja, kenestä tahansa, joka on 
johdattamassa ihmisiä todelliseen vapauteen.”  

Kuvassa ja kuvatekstissä: Pinokkion näköinen poika, kädessään ”Päivittäiset Sanomat”-sanomalehti, 
jossa etusivun lööppi: ”VALHEUUTISIA.”   

 ”Vielä kerran, kun uskotte ja toistatte näitä asioita, te valehtelette, te levitätte juorua, joka tuhoaa. 
Lyhyesti, te olette syvällä synnissä ja teidän myöntymisenne tähän herjaamiseen on aukaissut oven 
demoneille seuloa teitä henkilökohtaisessa elämässänne. Panettelu ja juoru ovat vakavia syntejä, 
jotka voivat johtaa sielunne kuolemaan. Niiden kuunteleminen, samaa mieltä oleminen, eteenpäin 
välittäminen, tekee vakavaa tuhoa sieluillenne ja niiden sieluille, joita te rakastatte, kuin myös 
ympärillänne olevien sieluille.”  

”Mutta Minä haluan puhua teille rauhanne säilyttämisestä, kun asiat kuumenevat. Hän, joka asuu 
Kaikkivaltiaan varjossa, hänet tullaan suojelemaan. Rukoilkaa Psalmi 91:stä perheittenne puolesta 
joka päivä. Tietäkää, että kun te vietätte aikaa Minun kanssani, Minä jaan Minun Sydämeni, Minun 
Rauhani ja Minun suojelukseni kanssanne. Te ette ehkä tunne sitä, mutta Minun Armoni imeytyy 
teihin näinä aikoina. Yhden asian te tulette tuntemaan ylistyksen jälkeen Minun kanssani, se on tiettyä 
tyyneyden tunnetta ja luottamusta, että te olette Minun käsissäni ja että Minä hyväksyn ja rakastan 
teitä.”  

”Minä haluan teidän kulkevan kuin rauhalliset jättiläiset ihmisten keskuudessa. Jopa kaaoksen 
keskellä, Minä haluan sydäntenne rauhan ja rohkaisun säteilevän ja koskettavan ympärillänne olevia. 
Mutta teidän täytyy pysyä poissa valheista ja panettelusta ja pysyä totuudessa. Teidät tullaan 
huomaamaan. Kun muut menevät aasinsiltaa pitkin toiseen aiheeseen ja te säilytätte rauhanne, he 
alkavat nähdä, että Minä Olen kontrolloimassa ja heillä, jotka lepäävät Minussa, on kaiken 
ymmärryksen ylittävä rauha.”  

”Menkää nyt, Minun rakkaat ihmiseni ja puolustakaa totuutta ja sitä, mikä on oikein. Älkää 
sekaantuko räjähdysherkkiin tilanteisiin. Rukoilkaa lakkaamatta, rukoilkaa erityisesti… ”Jeesus, minä 
luotan Sinuun. Pelasta presidenttimme ja kansakuntamme.” Minä olen kanssanne antamassa teille 
tarvitsemanne armon, kukistaaksenne kiusauksen reagoida pelolla, epäilyllä ja muilla negatiivisilla 
tunteilla. Muistakaa, että tämä rauha tulee pysymisestä Minun kanssani ja Minussa.” 


