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TULEVA DEMONI-AVARUUS OLIOITTEN MAAHAN TUNKEUTUMINEN & MINUN MIMENI, JEESUKSEN, 
VOIMA  

Jeesuksen sanoja Sisar Claren kautta, 9. Helmikuuta, 2021.  

( Clare ) Herra, pyydän, anna meille rohkeutta kukistaa pelkomme, kuin myöskin anna tarvittavaa 
tietoa jättää jälkeemme lapsillemme… Amen.  

Kuten olen maininnut aikaisemmin, Herra on kovin vaatimalla vaatinut, että me ajattelemme 
Taivaaseennostoa ja se tietenkin saattaa niin monia asioita kyseenalaisiksi. Olen oppimassa 
päästämään irti ja lepäämään Hänessä. Tämä ei ole helppoa jollekin, joka haluaa tietää, mitä on 
meneillään, mutta se mitä on meneillään, on Herran suojaus ja suojeleminen ja juuri nyt Hän on 
pyytämässä meitä lepäämään Hänessä, kun otamme huomioon Taivaaseennoston ja sen pikaisen 
tulemisen seuraukset.  

Oivalsin, että on vielä lisää työtä tehtävänä, enemmän, jota haluan tehdä ja jos Hän antaa meille lisää 
aikaa, minä olen todella omistautunut käyttämään itseäni jättämään enemmän jälkeen heille, joita 
Hän ei ota. Itse asiassa Hän on pyytänyt Ezekieliä rukoilemaan niiden puolesta, jotka tullaan jättämään 
jälkeen ja rukoilemaan niiden sielujen puolesta, jotka eivät ole pelastettuja ja jotka saattaisivat jäädä 
kauhean sodan suurpaloon. Suurelta osin Hän on antanut meille Hänen rauhansa ja kertonut meille, 
että se, mitä maassamme (Amerikassa) juuri nyt on meneillään, on Hänen kontrollissaan. Hän on 
loppujen lopuksi Herra ja Hän on Amerikan Herra ja maailman Herra ja Hän on hallinnon kanssa, joka 
on tehnyt niin monia hyviä muutoksia.  

Vastikään olen saanut vihiä olennoista, jotka ovat peräisin muilta planeetoilta ja ulkoavaruudesta ja 
jotka tulevat laskeutumaan meidän planeetallemme ja aiheuttamaan hävitystä ja tietenkin se antoi 
minulle ajattelemisen aihetta ja se oli hiukkasen pelottavaa. No niin, Jeesus laittoi minun pääni Hänen 
sydäntään vasten ja piteli minua tiukasti, aivan kuin Hänen olisi ollut pakko. Minä riipuin Hänessä 
koko rakkaalla elämälläni. Minua on vastikään muistutettu silkasta pahuudesta, joka tulee 
tunkeutumaan ja terrorisoimaan Maapalloa, kuten demoni-avaruusolio maahan tunkeutuminen ja 
missä he itse asiassa syövät ihmisiä. Ja minä tiedän, että on totta, että he syövät ihmisiä. Jeesus 
aloitti…  

( Jeesus ) ”Nämä ovat asioita, joista Minä en ikinä koskaan halunnut puhua kanssasi. Kuitenkin ne ovat 
väistämättömiä. Tulee olemaan sellaisen suuruusluokan tapahtumia, että koko maapallo tulee 
olemaan halvaantunut ihmetyksestä ja pelosta. Kyllä, jopa siihen pisteeseen asti, missä jotkut 
sydämet lakkaavat sykkimästä.”  

( Clare ) Jeesus, tämä on kauheampaa kuin mikään, mitä minä voin kuvitella, paitsi Helvetti. Hän 
vastasi… 

( Jeesus ) ”Kyllä, kirjaimellinen Helvetti Maapallolla. On paljon, mitä Minä haluan kertoa sinulle, mutta 
sinun täytyy antaa Minulle aikaa, paljon Aikaa. Tämä on alku, mutta Minä tarvitsen paljon aikaa 
sinulta, Clare. Siksi Minä olen yrittänyt vetää sinua pois maailman asioista, niin että Minä voisin puhua 
sinulle näistä asioista ja valmistella sydämiä, joiden täytyy käydä läpi tämän.”  

”Ennen kaikkea, Minä tulen olemaan heidän kanssaan ihmeellisillä tavoilla. Nämä ajat vaativat ihmeitä 
ja ajan lyhentämistä, tai henkiin jääneitä ei tule olemaan ollenkaan. Nämä ihmeet tulevat olemaan 
niin merkittäviä, että jopa Taivaassa olevat tulevat kaipaamaan niissä mukana oloa. Ne ovat jokaisen 
kristityn unelma.”  



”Pelokkaita aikoja, niin pelokkaita aikoja… Kuitenkin Jeesuksen Nimessä voidaan kaikki kukistaa. Se on 
asian ydin. Kukaan ei ole ilman jotakin, mihin turvautua, mutta heidän täytyy pitää silmänsä avoimina 
Hänelle, joka Minä Olen ja vastaanottaa Minut Pelastajakseen ja Suojelijakseen. Se on osittain syy 
siihen, mikä tulee kohtaamaan Maapalloa.”  

”Rakas Clare, nämä asiat ovat niin kovin pimeitä ja rumia, näin Minä en haluaisi käyttää Minun aikaani 
Minun Morsiameni kanssa. Mutta Minä tiedän, että ne painavat kovasti sinun mieltäsi ja siksi Minä 
osoitan niitä nyt.”  

”Nibiru, kuten Minä olen kertonut sinulle aikaisemmin, on yksi näiden asioiden kantajista, se on 
demonien vaivaama planeetta. Aika ja avaruus eivät ole mitään näille olennoille, sillä he ovat 
moniulotteisia, tarkoittaen, että he voivat mennä paikasta paikkaan läpi ulottuvuuksien, ei niin kuin 
sinä näet mielessäsi esimerkiksi kuuhun matkustamisen, vaan ajatellen ja ollen siellä melkein 
samanaikaisesti.”  

”Kyllä, portaaleja on avattu. Ihminen röyhkeydessään on aukaissut sen, minkä Minä olen sulkenut 
hänen oman turvallisuutensa vuoksi, ja nyt hän tulee elämään ja kuolemaan seurauksien mukana. 
Mutta tämä on sallittu.”  

”Se, mikä Minusta on surullista, on että Minun Nimeni, kun uskova käyttää sitä, ottaa kaikkein 
voimakkaimman aseen paikan, mutta ihmiset on ehdollistettu ajattelemaan, että uskonnolla ei ole 
paikkaa sodankäynnissä. Se on vakava virhe ja paljolti heidän omaksi haitakseen. Heillä ei ole 
aavistustakaan Minun Enkeleitteni voimasta, voimasta pysäyttää luoti tai jopa ohjus. Maailma on 
ehdollistanut heidät ja riistänyt heiltä hengelliset aseet, jotka ovat itse asiassa moniulotteisia, kun 
niitä käytetään asianmukaisesti. Muistakaa, nämä tunkeutuvat olennot ovat myös moniulotteisia.”  

”Toisin sanoen, teillä täytyy olla todellinen suhde Minun kanssani, käyttääksenne Minun Nimeäni, 
tehdäksenne vastarintaa viholliselle, kuten kirjoitettu esimerkki Apostolien Teoissa 19:13-17 kuvaa. 
(Pyydän, lukekaa tämä kappale Raamatustanne).”  

”Tämä tulee olemaan vertaansa vailla olevan epätoivon aikaa, kun ihmiset tavoittavat aseitaan ja 
huomaavat, etteivät ne toimi näitä hirviöitä vastaan, suurelta osin.”  

”Rakkaani, nämä ovat joitakin asioita, joita teidän täytyy jättää jälkeenne lapsillenne käytettäviksi, kun 
aika tulee. Ne, jotka omaksuvat Minut, hengessä ja totuudessa, heille tullaan antamaan tämä voima 
demoni-avaruusolioihin käytettäväksi. Kuten Minä olen kertonut teille aikaisemmin, ei ole olemassa 
sellaista asiaa, kuin hyvä avaruusolio. Ne kaikki ovat demoneita, jotka ovat naamioituneet eri 
rooleihin, huiputtaakseen ihmisiä luottamaan heihin.”  

”Te ette voi luottaa heihin. Jopa pehmeimmin puhuvat ja ystävälliset ovat raivoavia hirviöitä sisällään 
ja he tulevat ahmimaan teidät aikaisimmassa mahdollisessa sopivassa ajassa. He pysyvät ystävällisinä 
vain vetääkseen muita verkkoonsa ja sitten, kun te katoatte, he keksivät jonkun tarinan, että te 
lähditte asioille, mutta heistä, jotka kysyivät, tulee heidän seuraava ateriansa.” 

”Älkää missään olosuhteissa vastaanottako näitä demoni-avaruusolioita koteihinne tai olko niiden 
kanssa tekemisissä millään tavoin, muuten paitsi turvautumalla Minun Nimeeni ja lähettämällä heidät 
pakoon. Tämä nykyinen sukupolvi on tehnyt pohjatyöt, olla ateisteja, siispä tietenkään he eivät tule 
omaksumaan Minua tai käyttämään Minun Nimeni voimaa, kunnes he ovat oivaltaneet, Kuka Minä 
Olen ja vastaanottaneet Minut heidän Pelastajakseen. Siispä, Minä kerron teille tämän nyt, 
valmistellaksenne muita.”  

( Clare ) Herra, onko mitään muuta, mitä Sinä haluaisit jakaa meidän kanssamme?  



( Jeesus ) ”Vain, että Minä rakastan joka ikistä teistä kovasti ja Minä olen kiitollinen niistä, jotka ovat 
halukkaita jäämään jäljelle. Minä tulen olemaan heidän kanssaan ihmeellisellä tavalla ja asioita tullaan 
tekemään yliluonnollisemmalla tavalla, kuin millä tavalla te nyt olette tottuneet toimimaan. Minä en 
millään muotoa tule jättämään teitä ilman mitään turvautumiskeinoa kaikissa tilanteissa.”  

”Mutta teidän päivänne tulee olla täynnä rukousta ja kuuntelemista. Tätä taitoa Minä tulen 
auttamaan heitä kehittämään. Se edellyttää sisäisen keskustelun vaimentamista ja tavoitella Minun 
Läsnäoloani, joka on aina teidän kanssanne.”  

”Tulee olemaan monia älykkäitä ihmisiä, tehden monia näennäisesti älykkäitä asioita, mutta vain 
muistakaa, että Jumalan typeryys on paljon voimallisempaa, kuin älykkäiden järkeily ja mahtavien 
voima. Kun te rukoilette ja Minä johdatan teidät tekemään jotakin, joka ei käy järkeen millään 
muotoa, tehkää se joka tapauksessa. Teidän tottelevaisuutenne tulee olemaan se, mikä jatkuvasti 
päästää teidät pahasta ja vihollisen kynsistä.” 


