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Jeesuksen sanoja Sisar Claren kautta, 8. Maaliskuuta, 2021. 

Jeesus aloitti… ”Niille, jotka pitävät parempana avaruudesta tulleita olentoja - demonit ja 

erivärisiin, erimuotoisiin ja erikokoisiin ruumiillisiin pukuihin pukeutuneet langenneet enkelit 

tulevat johdattamaan heidät Suureen Petokseen ja he tulevat olemaan kadotettuja, ottaen pedon 

merkin ja uskoen tähän traagiseen petokseen.”   

”Niillä, jotka uskovat tähän petokseen, ei ole todellista henkien erottelukykyä. Traagista kyllä, se 

pitää sisällään ne, jotka ovat yksinkertaisia, mutta sydämeltään ystävällisiä, kuin myös vapaat 

ajattelijat, hienostuneet ja valaistuneet älyköt, jotka eivät voineet hyväksyä Jumalan olevan 

maalainen puuseppä ja ne, jotka ovat työssäkävijöiden luokan edustajia,yksinkertaisen, uudelleen 

syntyneen uskovan Jumala.”  

”Vain he, jotka tuntevat Minut hengessä, tulevat sinnittelemään, eivätkä antaudu liittoon demoni-

avaruusolioiden kanssa. Tiettyjä kylkiäisiä voi olla viittaamassa siihen, että jotakin on vinossa. He 

tulevat hyväksymään asioita, joiden Minä olen opettanut olevan syntiä. He tulevat väittämään, 

että Minä olen vain yksi monista ylösnousseista mestareista. Ne, jotka valitsevat pitää kiinni 

totuudesta koko sydämestään ja olemuksestaan, tulevat haistamaan palaneen käryä.”  

”Antakaa Minun olla täydellisen selvä… teknologiat, joita he tulevat vapauttamaan, ovat itsessään 

neutraaleja ja hyviä. Mutta niitä markkinoidaan ymmärryksellä, että korkeampi, galaktinen, 

maailmanlaajuinen sivilisaatio on vastuussa niistä. Toisin sanoen… Kuinka voi kukaan, joka antoi 

teille nämä teknologiat, jotka lievittävät niin paljon kärsimystä, olla pahoja? Vastaus on 

yksinkertainen… He ovat langenneita enkeleitä ruumiillisissa puvuissa, erittäin älykkäitä ja täysin 

tietoisia maailman moniulotteisista fysiikoista ja päteviä käyttämään sitä tuottamaan vakuuttavia 

tuloksia.”  

”Mutta ne teeskentelevät olevansa hyväntahtoisia ja korkeamman tietoisuuden omaavia, eivätkä 

ne koskaan tule tunnustamaan Minua Herrakseen ja Pelastajakseen, koska Saatana on heidän 

Herransa. Heidän todellinen aikomuksensa on tuhota teidät ja kaikki hyvä. He tulevat saamaan 

Minut Pelastajakseen torjuneiden luottamuksen, koska Minä olen antanut heidät alttiiksi virheelle 

ja Suurelle Petokselle.” 

Kuvateksti: ”Tervetuloa minun näytökseeni…”  

”Todella, tämä ON suuri Petos ja vaatii terävää erottelukykyä, tietoa Pyhistä Kirjoituksista ja 

rohkeutta pysyä poissa tästä ansasta. Katsokaahan, jos Saatana ei voi synnyttää valtakuntaansa 

yhdellä tavalla, hän tulee tekemään sen toisella tavalla ja ne, joilla ei ole läheistä suhdetta Minun 

kanssani, tulevat luottamaan omaan logiikkaansa.”  

Pyydän, Minun ihmiseni, tukeutukaa Minuun koko sydämestänne ja varoittakaa niitä, jotka ovat 

hereillä, mutta joita on johdettu harhaan. Monet heistä ovat erityisen hyviä ja ystävällisiä ihmisiä, 

mutta he eivät tunne Minua läheisesti. Heidän suhteensa ei ole uskonnollisten normien 

yläpuolella, joten heidän erottelukykynsä on vinossa ja he uskovat, että koska heillä on ollut 

uskonnollinen kasvatus, he tietävät kaiken tiedettävissä olevan Kristillisestä uskosta.”  

”Jos he todella tuntisivat Minut, he huomaisivat petoksen. Joissakin tapauksissa, heillä on suhteita 

entiteetteihin, olentoihin, jotka väittävät olevansa Minä, mutta tosiasiassa se en ole Minä 



lainkaan, vaan naamioitunut demoni, aivan kuin ne, joilta Minä pelastin sinut sinä yönä, kun Minä 

vierailin luonasi tulipatsaassa.”  

”Minä rakastan teistä joka ikistä aivan häiriötekijöihin asti. Mutta yrittäkää ymmärtää, että 

vihollinen tulee yrittämään suunnata huomionne toisaalle, peräänantamattomiin kiihkouskovaisiin 

ja niihin, jotka käyttävät Raamattua tuomitsemiseen ja vian löytämiseen. Se on uskonto, ei suhde. 

Minun hellä rakkauteni teitä kohtaan ei tunne mitään rajoja ja Minun Sydämeni on suunnitellut 

teille pelkkää hyvää Taivaaseen. Siispä pyydän, älkää jättäkö huomiotta mahdollisuutta, että 

tuhoava voima voi käyttää tätä ihmeellistä teknologiaa saavuttaakseen teidän luottamuksenne ja 

lopulta, ylistyksenne.”  

”Minä olen Herra, joka rakastaa teitä, eikä ole olemassa ketään toista. Kakki Minun suunnitelmani 

teille ovat ’Kyllä ja Amen’. Minä olen kertonut teille, että Minä menen valmistelemaan teille 

paikan, jotta missä Minä olen, siellä myös te tulette olemaan. Kun Minä valmistelen paikan, se on 

ylhäältä alas asti, tehty kaikista asioista, joita te rakastatte ja joita te pidätte arvossa. Minä tunnen 

sydämenne joka tuuman, rakkaat, ja Minä riemuitsen varustaa teidät unelmillanne ihka oikeasti, 

Minun palkkionani teille, uskomisesta Minuun ja elämisestä Minun puolestani.”  

”Siispä pyydän, älkää hylätkö Pyhiä Kirjoituksia tai todellista suhdetta Minun kanssani, vain koska 

muut ovat olleet raakoja ja maalaisia esittämisessään. Minä tulen seuraavassa viestissä menemään 

suurempiin syvyyksiin koskien tätä petosta. Täyttäköön nyt ylevä lohtu ja ilo Minun tuntemisestani 

teidät nyt, aivan ylitsevuotaviksi… Amen.”  

( Jackie ) Linkki Videon PDF-sisältöön sekä Claren huomautuksiin koskien yllä olevaa aihetta on 

Videon alla. Olkoon Herran Rauha teidän kaikkien kanssanne. 


