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VANKILAPLANEETTA NIBIRU, MAAPALLON PUHDISTAMINEN & MINUN RAUHANHALLNTONI  

Jeesuksen sanoja Sisar Claren kautta, 10. Syyskuuta, 2021.  

(Clare) Rakkaat Sydänasukkaat, Herra tukee sydämiämme, kun me tutkimme tulevaisuutta ja sitä, 

mitä on tulossa. Siunatkoon Hän teidät Hänen rauhallaan ja kyvyllä pysyä keskittyneenä Häneen. 

No niin, siitä on nyt aikaa, kun olen kuullut Häneltä ja se on ollut hieman turhauttavaa, siispä 

tänään, kun olin itkemässä ja murruin niin kuin pikkulapsi, joka ei voi löytää äitiä eikä isiä, Hän tuli 

luokseni hyvin suloisesti ja alkoi puhumaan… ”Voimmeko puhua?” Ja sanoin… ’Olen tässä, Herra.’  

(Jeesus) ”Sinulla ei ole aavistustakaan, kuinka verottavia nämä viimeiset pari viikkoa ovat olleet. 

Osa siitä on ollut sinun uteliaisuuttasi, osa vain yritystä mennä eteenpäin. Suloinen Clare, Minä en 

koskaan tule hylkäämään sinua, mutta Minä arvostan uhrauksia, joita sinä olet tehnyt itseltäsi. Ei 

ole koskaan ollut aivan tällaista aikaa maailman historiassa. Älä väsy sen kuulemiseen, koska se on 

totta. Sivistyksen aamunkoitosta alkaen tähän hetkeen asti, koskaan ei ole ollut näin äärimmäistä 

aikaa.”  

”Minä olen tulossa vapauttamaan maailman synnistä, kerta kaikkiaan. Minä olen tehnyt tämän 

aikaisemminkin, mutta en kerta kaikkiaan. Me olemme synnin aikojen viimeisissä hetkissä. Tämä 

tulee olemaan kunniakas planeetta elää, kun Minä olen lopettanut ja teillä tulee olemaan oikeus 

asua täällä, koska te olette taistelleet hyvän taistelun.”   

”Maailmassa on nyt niin monia lopen uuvuttavia vaikutteita, mainitsematta energia-aaltoja, jotka 

rapauttavat teidän yleistä terveyttänne, kuin myös pahan läheisyys, kun Satanismin linnake 

lähestyy ja kaikki pimeät riemuitsevat siitä, minkä he uskovat olevan tulossa heille. Kyllä, Minä 

olen kertonut aikaisemmin Nibirusta ja että se on demoneitten asuinpaikka, siksi se aiheuttaa 

sekasortoa.”  

”Katsohan, Minä asetin sen kauas ulkopuolelle, sillä se on vankilaplaneetan tapainen demoniselle 

valtapiirille. Voisin sanoa sen paremmin: Se on yleismaailmallinen pääkaupunki, joka kuuluu 

Pimeille, jotka kapinoivat Minua vastaan, ottaen kolmasosan enkeleistä mukaansa. Heillä on ollut 

heidän vuosituhannet tehdä pahuuksia ja he ovat sortaneet oikeudenmukaisia kautta tallennetun 

ja tallentamattoman historian.”  

”Tämä planeetta on tuomassa mukanaan äärimmäistä pahuutta valmisteluna lopulliselle 

taistelulle, kun pahat, niin kuin nämä tullaan rajoittamaan ja tuhoamaan tulijärvessä. Kyllä, on ollut 

sivilisaatioitten paljouksia, joissa heillä on ollut osansa, jopa suuri osa. Kaikessa totuudessa, jopa 

Kaikkivaltiaana, Minä olen lopen uupunut suruun asti näiden olentojen kehittelemään pahaan. 

Minä olen kaiken kaikkiaan siinä pisteessä, että Minä haluan vain oikeamielisten hallitsevan, 

tuoden oikeutta Maapallolle, että kaikki ihmiset saattaisivat elää elämää, jonka Minä muotoilin 

heitä varten Taivaassa.”  

”Oi, mitä kauniita asioita Minä olen tehnyt Minun Rakastettujani varten. Mitä luovuutta, 

armeliaisuutta, iloa ja kunniaa Minä olen suunnitellut Minun Lapsiani varten. Mutta jokaisen 

sivilisaation myötä Saatana on soluttautunut läpi ja nostanut pahat esiin, vääristellen miehet ja 

naiset toimimaan sokean ahneesti ja itsekkäästi. Sinä et kykenisi kestämään hetkeäkään surusta, 

mitä Minä olen nähnyt ihmiskunnan tuhoavan pahoilla aikomuksilla, häväistäkseen maapallon ja 

aiheuttaakseen ikuisen kärsimyksen.”   



”Clare, sinä kaipaat aikaa saada laulaa ja soittaa, Minä kaipaan saada maailman, missä jollakin 

sellaisella kuin sinä, on loppumaton pääsy kaikkeen, millä haluat antaa kunniaa Minulle ja 

lohduttaa Minun Lapsiani. Kaikki asiat, joita sinulta on puuttunut elämässäsi, sisältäen 

kieroutuneet käyttäytymismallit luonteessasi, jotka eivät vielä ole täysin parantuneet, kaikki 

sellaiset tilat ovat läsnä kaikissa Minun Lapsissani ja kuinka Minä kaipaan saada maailman, missä 

parannus putoaa kuin kypsät hedelmät puusta, missä parantaminen imeytyy sieluun yhdellä 

vilkaisulla, Taivaan parantavan hedelmän suloisen nektarin yhdellä sisäänhengityksellä.”  

”Kyllä, ja Minä tulen saamaan sen ja sinä tulet ottamaan osaa siihen ja olemaan täysin parantunut 

ja parantaen muita voitelusi kautta, jonka sinä tulet saamaan. Ei enää lopen uupumusta, Clare, ei 

enää kipua, ei enää rajoituksia aikaan, jota sinä voit käyttää riemuitsemiseen elämässä, ei enää 

suljettuja ovia, ei enää eristystä. Ei, kaikki Minun Lapseni tulevat sekoittumaan ja löytämään 

parantavaa iloa toinen toisissaan.”  

”Mutta tämä ei ole aivan vielä se ajanjakso. Talon siivous ja suuret korjaukset täytyy ensin 

suorittaa, niin että jokainen korruption jälki on lopullisesti puhdistettu. Suloinen Clare, nyt ei ole 

ajanjakso, se mitä on edessä, on massiivinen tuho ja tämän maapallon jälleenrakennus 

oikeudenmukaiseksi ja pyhäksi maailmaksi, jota Minä tulen hallitsemaan Minun uskollisteni 

kanssa. Vapaus ja johdatus tulevat olemaan niin kuin ilma, jota te hengitätte, sillä se tulee 

olemaan ylivoimaista kaikista energioista ja se on hedelmällinen maaperä rakkauden loputtomalle 

laajenemiselle ja ilmaisulle, tuoden muita Taivaan Valtakuntaan.”  

”Kyllä, nyt meidän täytyy puhdistaa pöydät esteistä tälle ihmeelliselle uudelle maailmalle, jonka 

Minä tulen rakentamaan sinua ja Minun uskollisiani varten, jotka ovat kärsineet kuvaamattoman 

paljon, koska he ovat kieltäytyneet alistumasta langenneille. Kyllä, lopussa tulee olemaan uusi 

Taivas ja uusi Maa, sillä yhtään pahuuden jäänteitä ei tule enää olemaan.”  

”Mutta toistaiseksi, Minun Morsiameni, Minä haluan teidän olevan rohkeita ja vahvoja. Te olette 

Minun siunattujani ja kaikki nämä asiat tulevat olemaan teidän, koska te tottelitte. Minä sanon 

teille, älkää hermoilko heikkoutenne takia, se vain lasketaan yhteen loiston ja kunnian kanssa, joka 

jonakin päivänä tulee loistamaan teistä. Se, että ryhdyitte jatkamaan Minun palvelemistani näissä 

heikentyneissä olosuhteissa, on osa uskon mysteeriä toiminnassa. Todella, teillä tulee olemaan 

Aabrahamin ja Marian usko, Minun Morsiameni.”  

”Siispä nyt Minä kehotan sinua… Älä tule ympärilläsi olevien tilanteiden alas heittämäksi, jopa 

niiden asioiden, jotka vaikuttavat palveluusi Minua puolestani. Älä salli niiden pysäyttää sinua, 

Clare, sillä Minä olen sinun kanssasi, pumpaten aivan Minun omaa elämänvertani sinuun, että sinä 

saattaisit jatkaa ja saattaa loppuun sen, mikä on nimitetty sinulle.”  

(Clare) Kun Hän puhuu minulle, Hän puhuu myös kaikille muille, jotka ovat liittyneet Häneen.  

(Jeesus) ”Lepää, kun sinun täytyy. Älä anna syyllisyyden vaikeuttaa, voimat joiden vaikutuksessa 

toimit, ovat pimeitä ja raskaita, eivät taipuvaisia rohkaisuun. Siispä mene vain eteenpäin, askel 

kerrallaan, katsomatta taaksepäin tai liian pitkälle eteenpäin, ota päivä kerrallaan ja jopa tunti 

kerrallaan, kun tarpeellista. Minä tulen lähettämään sinulle lohdutuksia, kun sinä tarvitset niitä. Ja 

Minä olen otettu, kuinka kovin hauras sinä olet, ilman että vaistoat Minun läsnäoloni. Minä tunnen 

suurta sääliä sinua kohtaan, avuttomuudessasi, mikä on samanlaista kuin vastasyntyneellä 

kehdossa, se vetää puoleensa Minun ehdotonta rakkauttani, rajoitta. Siispä, älä anna 

jumalanpilkkaajien valheiden asettua sydämeesi, äläkä mieleesi.”  



”Minä olen hyvin mielistynyt sinuun ja Minä tiedän, että sinä teet parhaasi Minun armollani, jatkaa 

eteenpäin menemistä. Minä tulen pitelemään sinua Minun käsivarsillani ikuisesti, Minun 

Morsiameni, tule ja eksy Minun rakkauteeni, se on valtameri ilman alkua tai loppua. Tule, ui minun 

kanssani.”  

(Clare) Sitten hassuttelin ja sanoin… ’Minä haluan kellua Sinun kanssasi Jeesus.’ Ja Hän vastasi…    

(Jeesus) ”Sitten kellumista se tulee olemaan.” 


