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Jeesuksen ja Sisar Claren sanoja, 18. Heinäkuuta, 2021. 

Huomio jesus-comes.com-sivustolta… Rakkaat veljet ja sisaret – kolme seuraavaa viestiä (tässä 

1/3) ovat äärimmäisen tärkeitä. He, jotka eivät ’nauti’ niitä täysin ja hyvin perusteellisesti, ovat 

vaarassa tulla harhaanjohdetuiksi yhdessä tai toisessa kohdassa. Tämä on täsmälleen se, mitä koko 

teatterilla on tarkoitettu saavutettavan – hämmennystä, erillisyyttä, epäuskoa – jopa vielä 

parempaa – taikauskoa. ’Katsokaa ja rukoilkaa…’- meitä on selvästi varoitettu.  

(Clare) Pyydän, auta meitä ymmärtämään aika, jossa me elämme ja pysymään uskollisina Sinulle, 

mutta myös huolehtimaan toisista, jotka saattavat nähdä uskomme aikansa eläneenä, kun otetaan 

huomioon kaikki teknologia ja maan ulkopuolinen tieto, joka on tulossa valoon. Auta meitä aina 

antamaan hyvä vastaus ja vetämään ihmisiä Sinun luoksesi. Amen.  

Minun kallisarvoinen Sydänasukkaitten perheeni, tämä viesti on hieman pitkä, antakaa minulle 

anteeksi. Se on jaettu kolmeen osaan, koska minun tarvitsi siteerata Pyhiä Kirjoituksia ja muita 

lähteitä. Minulta on vienyt aika tovi saada se kokoon, mutta se on niin, niin elintärkeää teille 

ymmärtää kaunis Suuri Herääminen, joka on tapahtumassa maassamme, kansakunnassamme ja 

maailmassa ylipäätään ja kuinka se liittyy meidän uskoomme Jeesuksessa, Kristittyinä.   

Niinpä Herra on puhunut minulle Suuresta Heräämisestä 2020. On olemassa suuria kiistoja koko 

tämän liikkeen ympärillä ja jotkut ongelmat risteävät ’New Agen’ kanssa ja suoraan torjuvat 

Jeesuksen Messiaana olon, puhuen sen sijaan universaalista kosmisesta tietoisuudesta. Tämä 

taipumus pitää todellista Kristillisyyttä ja läheisyyttä Jumalan kanssa vanhanaikaisena ja 

rajoittavana, liian paljon sääntöjä, liian paljon ennakkoluuloja, jne. jne.  

He tekevät tämän ja suosivat kosmisempaa tietoisuuden mallia, jolla on erilaisia tasoja; neljäs ja 

viides ulottuvuus ja nämä kaikki ovat hengellisen evoluution termejä, sellaisina kuin he sen 

havaitsevat ja minä yritän selittää sen teille niin hyvin kuin osaan. Siispä periaatteessa, he puhuvat 

mystisessä ulottuvuudessa toimimisesta, ainakin sellaiseksi minä sitä kutsuisin.  

Esimerkiksi, viestien vastaanottamista Jeesukselta pidettäisiin viidennen ulottuvuuden, mystisen 

ulottuvuuden asiana. Kaikki Kristityt, jotka toimivat Jumalan Rakkaudessa, toimivat sydämestä. He 

ovat erilaatuisia Kristittyjä, ihmisiä, jotka ovat niin rakastuneita Jeesuksen henkilöön, sellaisena 

kuin Hän on paljastanut Itsensä heille, vetäen jokaista äärimmäisen puhtaaseen 

Morsiussuhteeseen. Monet Kristityt liikkuvat profetian, tiedon ja parannuksen sanojen alueella ja 

sitä pidettäisiin yhtäpitävänä ylempien ulottuvuuksien kanssa, viidennen ja jopa kuudennen, kun 

he käyvät usein tahdonalaisesti Taivaassa.   

’New Agen’ filosofia näyttää uskovan, että tämänkaltainen asia ei ole olemassa Kristityissä, mutta 

se on ollut tuhansia vuosia ja yhä on, on olemassa jopa uusi ihmislaji todellisia Jumalan ylistäjiä 

Hengessä ja Totuudessa ja he täyttävät vaatimuksen ja menevät jopa ylemmäs Hengen 

ulottuvuuksiin. Kun olin ’New Agessa’, neljäkymmentä vuotta sitten, ajattelin, että Jeesuksen 

ihmiset olivat nörttejä ja rajoittuneita hyvin kapeaan elämänkokemukseen, tiedättehän Kristittyyn, 

varmasti ei mystiseen. Ja niin ylpeä ja tietämätön olin. Ei sillä, että se olisi kaikki lähtenyt minusta 

pois, ajattelen, että Herra ei tule koskaan saamaan kaikkea ylpeyttä pois minusta, mutta Hän on 

työstämässä sitä.  



Mutta on olemassa huolestuttava ’uusi’ filosofia, joka sekoittaa asioita saaden sen näyttämään 

tuhatvuotiselta-hallinnolta, josta on puhuttu Ilmestyskirjassa. Me olemme vielä etäällä siitä 

sittenkin, Raamatullisen profetian mukaan. Se tulee Taivaaseennoston ja Koettelemusten Ajan 

jälkeen.  

Kokonaisvaltainen näkemys on, että avaruusihmiset, erityisesti he, jotka ovat Orionin tai Plejadien 

tähdistöstä, joista jotkut kutsuvat itseään Plejadilaisiksi, toiset Lyyralaisiksi, sillä planeetat, joita he 

asuttavat, aloittavat tuhatvuotisen rauhan hallinnon antamalla teknologisia ihmeitä 

planeetallemme. Asioita, kuten Med Bed-parantavat sairaalasängyt, parantamaan kaikki taudit ja 

tuottamaan uudelleen puuttuvia kehonosia, kyvyn poistaa kivuliaita kokemuksia aivoistamme, 

Tesla-energiaa, ilmaista energiaa ja lentäviä autoja, jotka toimivat Teslalle annetuilla periaatteilla. 

Siispä asenne on, että nämä suuret keksinnöt ovat aloittamassa tuhatvuotisen rauhan hallinnon, 

eikä Kristus; Hän ei ole edes osa yhtälöä.  

Siispä, on melkein kuin Ilmestyskirja olisi jollakin tavalla otettu omaksi; tämä on klassista 

Saatanallista strategiaa, sekoittaa Pyhien Kirjoitusten totuutta valheisiin, jotka saavat aikaan, että 

ihmiset ovat hämmentyneitä asioiden alkuperästä. He tulevat erehtymään ja pitämään jotakin 

Saatanallista pyhänä, koska he eivät tunne Pyhiä Kirjoituksia. Jeesus alkoi puhumaan…  

(Jeesus) ”Ah Rakastetut, uteliaita ja erottelukyvyttömiä odottaa kuoppaan putoamisen ansa. Tätä 

sinun on pakko osoittaa.”  

(Clare) Jeesus, pyydän, auta minua, mistä minä aloitan?  

(Jeesus) ”Olkaa siis älykkäät kuin käärmeet ja viattomat kuin kyyhkyset.” (Matteuksen Evankeliumi 

10:16)  

(Clare) Rakastettu perhe, me olemme menossa kohti äärimmäisen vaarallista aikaa; aikaa, kun 

monet sielut tullaan menettämään ikuisiksi ajoiksi, Jeesusta ja Taivasta varten, koska he tulevat 

harkitsemaan näitä yliluonnollisia teknologioita tasavertaisina Jumalan kanssa. Jo pelkkä ajatuskin 

saa Hänet syvän surun valtaan ja me olemme yrittäneet lohduttaa Häntä ja pitää Hänelle seuraa 

noiden hetkien aikana.  

Ja tässä, niille, jotka poikkeavat siitä, mitä olen jakamassa teidän kanssanne, minä haluan 

suositella teille Chuck Misslerin opetuksia, jotka ovat järkeviä ja ammattimaisesti tutkittuja, kun 

hän työskenteli huippusalaisissa aseohjelmissa ja oli tekemisissä avaruusolioiden kanssa 

kahdenkeskisesti. Hän oli loistava tiedemies, joka työskenteli huippusalaisella alalla asevoimia 

varten kolmekymmentä vuotta, ennen kuin hänestä tuli pastori ja Kristillinen opettaja. Hänen 

metodinsa ja tutkimuksensa ovat loistavia ja ehdottoman luotettavia. En voi ajatella yhtään 

pätevämpää henkilöä antamaan teille totuudellista analyysiä näiden           todellisista motiiveista 

ja todenmukaisuudesta. Hänellä on paljon opetuksia Amazonissa ja YouTubessa. Olen varma, että 

hän on katselemassa meitä juuri nyt Taivaasta osana Suurta Pilveä.  

Tämä hämmennys siitä, kuka Jumala todella on ja ketä ovat he, jotka loivat nämä energiat; kuinka 

ne ovat yhteydessä toisiinsa ja kuinka tämä tapahtuu ja tullaan ratkaisemaan? Katsokaamme Pyhiä 

Kirjoituksia, joita Jeesus antoi meille paljastamaan koko totuuden. ”Sillä vääriä kristuksia ja vääriä 

profeettoja nousee ja he tekevät suuria tunnustekoja ja ihmeitä, niin että eksyttävät, jos 

mahdollista, valitutkin.” Tämä on Matteuksen Evankeliumi 24:24.  

Herra on puhunut tästä aikaisemmin ja olen jakanut sen kanssanne v. 2015, ennen kuin 

Taivaaseennostoa viivästytettiin, rukoustemme ja Australialaisten rukousten ansiosta, mutta Hän 

on ottanut asian esille jälleen. Rakkaat, Saatana on valmistellut potentiaalisesti kohtalokkaan 



petoksen niille, jotka eivät tunne Herraa, eivätkä Pyhiä Kirjoituksia ja sen vuoksi ovat rajoittuneita 

erottelukyvyltään. Jeesus alkoi puhumaan jälleen.  

(Jeesus) ”Tässä sotien, sotahuhujen, maanjäristysten ja nälänhätien maailmassa, niin kutsutut 

korkeamman tietoisuuden ’ihmiset’, jotka tulevat maapallolle pelastamaan teitä kehittyneillä 

teknologioilla, he tulevat olemaan hyvin vietteleviä niitä kohtaan, joilta puutuu erottelukykyä. He 

ovat itse asiassa pahoja langenneita enkeleitä, ja naamioituen korkeasti kehittyneiksi olennoiksi, 

mahtaillen olevansa yhdenvertaisia Minun kanssani. He tulevat kertomaan teille, että Minä olen 

vain yksi ylivertaisista olennoista heidän planeetaltaan ja Plejadien tähdistöstä. He tulevat 

tarjoamaan teille rauhaa, vaurautta ja hyvää terveyttä, jos te seuraatte heidän valaistumisen 

tapaansa ja johdattavat teidät palvomaan heidän valehtelevien merkkiensä ja ihmeittensä 

jumalaa, Luciferiä. Minä olen varoittanut teitä tästä näissä Pyhissä Kirjoituksissa…  

Paavalin Toinen Kirje Tessalonikalaisille 2:1-7… ”Mutta mitä tulee meidän Herramme Jeesuksen 

Kristuksen tulemukseen ja meidän kokoontumiseemme Hänen tykönsä, niin me pyydämme teitä, 

veljet, ettette anna minkään hengen ettekä sanan, ettekä minkään muka meidän lähettämämme 

kirjeen heti järkyttää itseänne, niin että menetätte mielenne maltin, ettekä anna niiden itseänne 

peljästyttää, ikään kuin Herran päivä jo olisi käsissä. Älkää antako kenenkään vietellä itseänne 

millään tavalla. Sillä se päivä ei tule, ennen kuin luopumus ensin tapahtuu ja laittomuuden ihminen 

ilmestyy, kadotuksen lapsi, tuo vastustaja, joka korottaa itsensä yli kaiken, mitä jumalaksi tahi 

jumaloitavaksi kutsutaan, niin että hän asettuu Jumalan temppeliin ja julistaa olevansa Jumala. 

Ettekö muista, että minä, kun vielä olin teidän tykönänne, sanoin tämän teille? Ja nyt te tiedätte, 

mikä pidättää, niin että Hän vasta ajallansa ilmestyy. Sillä laittomuuden salaisuus on jo 

vaikuttamassa; jahka vain tulee tieltä poistetuksi se, joka nyt vielä pidättää.”  

(Clare) Ok, siis kuka on pidättäjä? Me olemme pidättämässä häntä, koska Pyhä Henki asuu meissä 

ja on työskentelemässä meidän kauttamme rukouksissa ja korjaavissa töissä, syyttäen ja teloittaen 

vääryyden työntekijöitä, korruptoituneita lainlaatijoita, tuomareita, lapsikauppiaita, murhaajia, 

jengejä ja huumekartelleja. Kaikki Pyhän Hengen kautta tapahtuva asioihin puuttuminen tulee 

loppumaan, kun meidät on poistettu Taivaaseennostossa. ”Ja silloin ilmestyy tuo laiton…” Paavalin 

Toinen Kirje Tessalonikalaisille 2:8.  

1.OSAN LOPPU 

 

Onko Jeesus Avaruusolio toiselta Planeetalta. Tuleva Petos. Osat 2 & 3/3 

JEESUS PUHUU TULEVASTA SUURESTA PETOKSESTA, OSAT 2 & 3 

Jeesuksen sanoja Sisar Claren kautta, 19. Heinäkuuta, 2021. 

Jeesus aloitti… ”Jokainen tulee tervehtimään näitä maapallon ulkopuolisia olentoja heidän 

kehittyneen teknologiansa ja avuliaisuutensa vuoksi. Jopa uskovien keskuudessa tulee olemaan 

kuumenneita perusteluja, että he ovat Kristuksen kaltaisia ja pyhiä. Kuinka te tulette erottamaan 

heidät Minusta? Kun he puhuvat toinen toistensa rakastamisesta, anteeksiantamisesta, rauhassa 

kulkemisesta ja vapaudesta: kun he puhuvat korkeammasta tietoisuudesta ja hengellisistä 

ulottuvuuksista: kun he esittävät parantamisvoimia ja yliluonnollisia merkkejä ja ihmeitä ja kun he 

puhuvat tuhatvuotisesta rauhan hallinnosta, kun he puhuvat Kristus tietoisuudesta ja esittävät 

suurta arvokkuutta. Kuinka te tulette tietämään, ovatko he todella Kristittyjä, ovatko he 

pelastettuja, tai tuntevatko he Minut?”  



”Jos he kertovat teille, että Minä tulin heidän planeetaltaan valmistelemaan Maapalloa suureen 

heräämiseen, kuinka te tulette tietämään, jos se on totta? Entä, jos he kertovat teille, että Minun 

veljeni on Lucifer ja hänellä on aivan samat voimat? Tuleeko heidän yliluonnollisten voimiensa 

todistaminen vakuuttamaan teidät siitä, että se saattaisi sittenkin olla totta? Se on sama vanha 

”New Age” oppi, käärittynä yliluonnollisten tapahtumien ja merkkien kääreeseen.”  

”Minun ihmiseni… Älkää tulko harhaanjohdetuiksi niiden taholta, jotka saarnaavat valosta, 

rakkaudesta, parantamista ja tasa-arvoisuutta, mutta antavat kannatuksensa sille, minkä te 

TIEDÄTTE olevan syntiä. Teitä kaikkia on valmisteltu hyväksymään homo- ja lesboavioliitot, jopa 

siihen ajattelun pisteeseen asti, että sukupuolen vaihtaminen, jopa sukupuolen vaihtamisen 

salliminen lapsille alakoulussa on ok. Kuinka kieroutuneiksi asioiden täytyy tulla, ennen kuin te 

heräätte siihen, että suurta petosta on työstetty aivan silmienne alla?”  

”Monet Tiedemiehet ovat ymmällään siitä, mikä avaruusolioagenda tarkalleen ottaen on. Nämä 

miehet ja naiset eivät tunne Pyhiä Kirjoituksia, niinpä he jäävät pimentoon, ihmetellen, ovatko he 

tosiaankin pahoja vai hyviä. Kuinka kukaan, joka loisi Med Bed-parantavan sairaalasängyn sairaille, 

olla paha ihminen? Kuinka kukaan, joka tarjoaisi suunnitelmia ilmaiselle energialle, ja 

yksinkertaisia lentäviä autoja jokaiselle, olla paha?? Nämä ovat todeksi tulleita unelmia 

ihmiskunnalle ja se on täsmälleen niin kuin Saatana on sen suunnitellut. Useimmat tulevat 

olemaan niin ällistyneitä, että he tulevat innokkaasti omaksumaan ja jopa allekirjoittamaan, mitä 

tahansa heille syötettyä, erityisesti jos heille luvataan parannusta ja pidennettyjä elinikiä.”  

” ’Mutta he ovat jakamassa kaikki nämä ihmeelliset keksinnöt – he eivät voisi olla pahoja tai he 

olisivat tuhonneet meidät tähän mennessä. ’ Nämä ovat joitakin pulmia, joista tiedemiehet ja 

yhteiskunta löytävät itsensä. Nämä asiat, joita Saatana on tuonut esille, ovat Troijan Hevonen. 

Nämä hämmästyttävät, ihmeelliset löydöt ovat Troijan Hevonen, joka koukuttaa teidät uskomaan 

valheelliseen hengellisyyteen, joka tulee johtamaan teidät pimeyteen ja epätoivoon.” 

”Tämä on monimutkainen kysymys, kuitenkin yksinkertainen vastaus löytyy Jesajan Kirjasta 14. Se 

on osoitettu Saatanalle, tai Luciferille, jota pidettiin osana korkeinta enkelikuntaa, johtamassa 

ylistystä Minun Isälleni, kunnes hän tuli mustasukkaiseksi ja putosi pois armosta.”   

”Kuinka olet taivaalta pudonnut, sinä kointähti, aamuruskon poika! Kuinka olet maahan syösty, 

sinä kansojen kukistaja! Sinä sanoit sydämessäsi: ’Minä nousen taivaaseen, korkeammalle Jumalan 

tähtiä ja minä istuimeni korotan ja istun ilmestysvuorelle, pohjimmaiseen Pohjolaan. Minä nousen 

pilvien kukkuloille, teen itseni Korkeimman vertaiseksi.” Jesaja 14:12-14.  

”Hänen agendansa ei ole koskaan muuttunut. Hän yhä haluaa Minun luotujeni ylistävän häntä 

Ainoan ja Elävän Jumalan sijasta. Siispä hän on asettanut sukupolven, missä hän suunnittelee 

viettelevänsä ihmiskunnan, johdattaen tulevat sukupolvet ylistämään häntä.”  

”Hän ei voi tappaa Minun luotujani ja silti vastaanottaa ylistystä, siispä hänen agendansa on 

petkuttaa ihmiskuntaa uskomaan, että hän on Jumala ja siten saada koko maailma ylistämään 

häntä. Hän on asettanut teknologiaa viettelemään ja hämmästyttämään teitä ja vetämään teitä 

ylistämään häntä, siten saaden aikaan agendansa nousta Jumalan Valtaistuimelle 

Ilmestysvuorelle.”   

 

TÄMÄ ON 2-OSAN LOPPU JA NYT OSA 3.  

Jeesuksen sanoja Sisar Claren kautta, 20. Heinäkuuta, 2021.  



(Jeesus) ”Minun Ihmiseni, se mitä on opetettu hyvien ihmisten toimesta, oletettavasti 

valaistuneiden ja joilla on pääsy huippusalaisiin tiedostoihin, on valon riemuvoitto pimeydestä, 

sotien, nälänhätien ja sairauden loppu. Rakkaus, ilo, rauha, tasa-arvoisuus; uusi kultainen aika, 

missä jokaisella on se, mitä he tarvitsevat ja rauha hallitsee ylivoimaisena maailmassa. He sanovat, 

että tämä vallankumous tulee olemaan rauhan tuhat vuotta, josta on puhuttu Ilmestyskirjassa.”  

”Minä olen varoittanut teitä, että tämä oli tulossa. Paavalin Ensimmäisessä Kirjeessä 

Tessalonikalaisille, luvussa 5, alkaen jakeesta 1, sanotaan… ”Mutta aikakausista ja määrähetkistä ei 

teille, veljet, ole tarvis kirjoittaa; sillä itse te varsin hyvin tiedätte, että Herran Päivä tulee kuin 

varas yöllä. Kun he sanovat: ’Nyt on rauha, ei hätää mitään’, silloin yllättää heidät yhtäkkiä turmio, 

niin kuin synnytyskipu raskaan (raskaana olevan) vaimon, eivätkä he pääse pakoon.”  

”Miksi tämä tulee tapahtumaan? Se tapahtuu, koska hillitsijä tullaan poistamaan ja yhtäkkiä 

Saatana tulee saamaan vapaan hallinnon yli maapallon.”  

”Saanko Minä sanoa teille, tuhat rauhan vuotta ovat todellisia, mutta se ei tule alkamaan, ennen 

kuin Minä olen puhdistanut maapallon kaikista hänen vääryydenteoistaan tulella ja kokoamaan 

yhteen jokaisen demonin ja langenneen enkelin, rajoittaen heidät, niin että he eivät enää voi 

johtaa harhaan maapallolla olevia. Minä olen kirjoittanut tämän Pyhiin Kirjoituksiin, antamaan 

teille tienviitan tapahtumiin, joita te nyt olette lähestymässä.”  

”Sitten, kun se on loppuunsaatettu, te voitte odottaa innolla Minun tulemistani maapallolle, 

Minun Pyhimysteni ja Enkeleitteni kanssa, hallitsemaan tuhat vuotta. Mutta ennen kuin se on 

saavutettu kokonaisuudessaan, te ette vielä ole kulkeneet läpi tulen. Valmistelkaa itseänne, 

rakkaat, valmistelkaa sydämenne, tätä aikaa varten, mikä tulee kuin varas yöllä ja varastaa kaiken 

ilon maapallolta.”  

”Minä sanelin nämä asiat Apostoli Johannekselle, ja ne ovat kirjoitetut Ilmestyskirjaan, ja ne täytyy 

tapahtua. Minä olen säilyttänyt ja suojellut näitä sanoja kaksituhatta vuotta, niin että te tietäisitte, 

mitä on meneillään. Tulkaa johdatetuiksi Minun Hengelläni, eikä tämän maailman Hengellä, ei 

naamioituvilla demoneilla ja langenneilla enkeleillä, joilla on kyky manipuloida ainetta mitä 

mielettömimmällä tavalla. Älkää tulko huijatuiksi näillä valheellisilla merkeillä ja valehtelevilla 

ihmeillä.”  

”Jos te luulette, että tämä viesti on Clarelta, te erehdytte. Menkää katsomaan Saatanan Kirkon 

uskon opinkappaleita ja voitte huomata, että ne täydellisesti vastaavat maallista humanismia, 

jonka Saatana on kiillottanut humanitaarisella kääreellä ja kutsunut sen hyväksi, paremmaksi ja 

jopa parhaaksi elämäntavaksi. Tässä on esimerkki siitä, mitä nämä ET:t (Maapallon ulkopuoliset 

olennot) ovat saarnaamassa… ”  

”Plejadeilta peräisin olevat olennot loivat ja istuttivat ihmisen maapallolle. Se on täysin ristiriidassa 

Ensimmäisen Mooseksen Kirjan kanssa, eikö vain? Nyt tässä he ovat jälleen… Vastakohtana eliitin 

johtamalle ahneudelle Maapallolla, näitä maapallon ulkopuolisia olentoja oli inspiroimassa 

humanismi, kaikkien ’suuremmaksi hyväksi’, rakkaudeksi, rauhaksi ja viisaudeksi. Heillä ei ollut 

pyhäkköjä, eikä temppeleitä, paitsi itse luonto. Todellinen usko ei ollut ahneudessa, vaan 

yhteiskunnallisessa ja ympäristö vastuussa. He ovat kiinnostuneita vain meidän aikomuksistamme 

ja sydäntemme polusta. He valitsivat laadukkaan elämän ja hengellisen uudistumisen polun 

kaikille.” 

”Kuulostaa hyvälle, eikö kuulostakin? Kyllä, se on suuri juoma lähdevettä kuivuudesta kärsiville 

ihmisille, jotka ovat kyllästyneet korruptioon, väkivaltaan ja sotiin ja loppujen lopuksi, he ovat niin 



sivistyneitä – varmasti, jos me seuraamme heidän elämäntapaansa, me myös tulemme saamaan 

tämän rauhan.”  

”ÄLKÄÄ TULKO HUIJATUIKSI. Vaikka Maapallolla Saatana on vakuuttanut ihmiset, että Kristityt ovat 

pahoja, jopa terroristeja ja Raamattu on karkea, rajoittava elämäntapa, mikä kieltää ihmisten 

perushaluja ja -tarpeita, kaikki hyvät asiat ja kun koulutusjärjestelmä on ehdollistanut ihmisiä 

seitsemänkymmentä vuotta nyt – te tunnette Minut ja tunnette paremmin. ’Mutta te, veljet, ette 

ole pimeydessä, niin että se päivä voisi yllättää teidät niin kuin varas; sillä kaikki te olette 

valkeuden lapsia ja päivän lapsia; me emme ole yön emmekä pimeyden lapsia. Paavalin 

Ensimmäinen Kirje Tessalonikalaisille 5’.”  

”Ja tässä Saatana on niin liukas. He väittävät nostavansa ihmiskunnan pimeydestä valoon, koska 

Saatana sekoittaa totuutta ja valheita yhteen. Hän ottaa asioita Pyhistä Kirjoituksista ja sekoittaa 

ne valheittensa kanssa.”  

”Siispä, loppupäätelmänä, rakkaat, vihollinen on tulossa merkkien ja ihmeitten kera pettämään 

jopa valittuja, jos se olisi mahdollista (Matteuksen Evankeliumi 24:24). Ihmisiä tullaan huijaamaan 

ajattelemaan, että Jumala on tullut pelastamaan heidät totuudella, joka on kätketty meiltä 

uskonnollisilla tarinoilla ja kokoon keitellyillä kertomuksilla.”  

”Ratkaiseva tosiseikka on, että te tulette tuntemaan heidät heidän hedelmistään. Jos mitä tahansa 

opetetaan tai edistetään ja joka on sitä vastaan, mitä Minä olen opettanut teille Pyhissä 

Kirjoituksissa, te tulette varmasti tietämään, että ne eivät voi olla Minulta. Se on vastauksenne. 

Pysykää periksiantamattomina, pysykää periksiantamattomina, rakkaat, pysykää 

periksiantamattomina totuudessa ja varoittakaa maailmaa siitä, mikä on vielä tuleva. Olkaa 

totuuden puolella, älkääkä salliko toisten tulla imetyiksi tähän pimeään valheiden kuoppaan. 

Rukoilkaa heidän puolestaan.” 


