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Isän Viha, Maapallon Puhdistaminen & Demoni-Avaruusolioiden Julkitulo 

ISÄN VIHA, MAAPALLON PUHDISTAMINEN & DEMONI-AVARUUSOLIOIDEN JULKITULO 

Jeesuksen sanoja Sisar Claren kautta, 29. Joulukuuta, 2021. 

(Clare) Herra, me tulemme Sinun eteesi tänään toivon tarpeessa. Me tarvitsemme toivoa tyyntä ja 

rauhallista tulevaisuutta varten, niin että usko ja luottamus Sinuun tulee ylitsevuotamaan meissä 

Pyhän Hengen voiman kautta… Amen 

(Jeesus) ”Isän Viha, joka on Hänen oikeutensa, täytyy tuntea. Jopa nyt, Minun pikku Morsiameni, 

Minä olen tuskissa siitä, mitä täytyy tulla maapallolle. Jopa nyt Minä olen puutarhassa, kärsien 

aivan niiden samojen veren pisaroiden kautta. Jopa nyt Minun Äitini kärsii aivan näitä samoja 

tuskia. Minä en luonut ihmistä olemaan kuoleman uhri. Tämä on Minulle hyvin raskasta.”  

”Rakkaat… Rukoilkaa niiden puolesta, jotka eivät tunne Minua ja ovat pelkästään ajattelemassa 

seuraavia viihteen hetkiään, samaan aikaan kun maailma hajoaa heidän allaan. Minä rakastan 

näitä sieluja koko Minun Sydämestäni, Minä en ikinä halua nähdä heidän laskeutuvan tuhoon. 

Minä en koskaan luonut teitä kuolemaa varten, Minun rakkaat ihmiseni, pikemminkin tämä oli 

tarpeellinen asia, kun tottelemattomuus alkoi Eevan myötä. Minä en voinut sallia heidän 

tavoittavan Elämän Puuta ja syövän kuolemattomuuden hedelmää, muuten heidän pahuutensa ei 

olisi tuntenut mitään rajoja.”  

”Mutta nyt asiat ovat kehittyneet aivan siihen asiaan… esimerkiksi käyttämään kaikkea kaunista ja 

hyödyllistä saamaan aikaan massatuhoa ja loppumatonta kipua ja kidutusta, esimerkiksi avuttomia 

lapsia kohtaan. Mutta Minä sanon teille, lapset eivät ole avuttomia enää. Minä olen nousemassa 

puhdistamaan maapallon pahoista, mutta tulee viemään toiset tuhat vuotta puhdistaa DNA.”  

”Kyllä, paljon tulee muuttumaan… Ihmisen DNA tulee muuttumaan, se tullaan uudistamaan ja 

voimistamaan, elääkseen uusissa olosuhteissa maapallolla. Tämä tulee olemaan elämää sellaisena, 

kuin te ette koskaan ole tunteneet sitä; te ette voi kuvitella kuinka iloiseksi ja valoisaksi elämä 

tulee muuttumaan. Te elätte kaatopaikalla, hengellisesti puhuttuna ja jopa fyysisesti, kaikkialla 

maapallolla; kaikki se tullaan puhdistamaan. Pahat ajatukset ja teot tullaan karkottamaan 

maapallolta. Enkeleitä tullaan lähettämään pitämään järjestystä, opettamaan ihmiselle 

terveellisen elämisen sääntöjä. Saastuttaminen tulee olemaan menneisyyden asia. Vesi ja ilma 

tulevat olemaan turmeltumattomia ja vapaita kaikesta saastumisesta.”  

”Minä lupaan teille, Minun Ihmiseni, uusi Maapallo tulee olemaan ihme elettäväksi. Sen kauneus 

tulee ylittämään kaiken, mitä olette koskaan tunteneet. Asiat eivät tule olemaan vaikeita niin kuin 

ne olivat Kainille, elämä tulee olemaan täynnä energiaa ja inspiraatiota. Ilo tulee kajahtelemaan 

kukkuloiden rinteillä ja ylistys tulee kaikumaan läpi koko maailman, tämän elämän kauneuden 

vuoksi. Kauneuden, jota te ette koskaan ole kuvitelleet.”  

”Mutta ennen kuin tämä voi tapahtua, paha täytyy puhdistaa ja sovittaa maasta. Kyllä, on ollut 

muita sivilisaatioita, jotka ovat tullet ja menneet, kaikki ne ovat loppuneet samalla tavalla, mutta 

Minä olen poistamassa pahat pois maapallolta ajanjakson ajaksi. Jos paha nousee kenen tahansa 

kautta, se tullaan käsittelemään.”  

”Mutta tuhannen vuoden lopulla, kun Minä vapautan Saatanan, pahat, jotka ovat valinneet 

aikaansaada itse oman surkeutensa pimeässä, tulevat kerääntymään yhteen heidän vaikutuksensa 

lopullista tuhoa varten. Se tulee olemaan pahan loppu ja Maapallo tulee olemaan niin kuin Taivas. 



Mutta ennen kuin kaikki tämä voi tapahtua, rakkaat, maapallon ja hänen ihmistensä täytyy käydä 

läpi koetteleminen. Te olette nyt sen koettelemisen alkuvaiheissa. Asianmukaisella hetkellä, 

Minun Isäni tulee antamaan Minulle sanan ottaa Minun Morsiameni.”  

”Tämän maapallon puhdistaminen tulee olemaan suunnaton työ, rakkaat. Se tulee vaatimaan 

valtavat määrät tulta puhdistamaan sen, mikä on saastuttanut sen, mutta se tulee olemaan niin 

sen arvoista. Sillä aikaa, te voitte todistaa rakkautenne Minua kohtaan rukoilemalla viattomien ja 

vihollistenne puolesta, kuin myös heidän, jotka eivät Minua vielä tunne. Rukoilkaa aina sen 

puolesta, päivin öin, Minulle ei mikään ole kivuliaampaa kuin sielun menetys.”  

”Yhdessä me tulemme hallitsemaan maapallolla tehdäksemme rauhan mahdolliseksi. Enää ei 

epäoikeudenmukaisuus tule olemaan vallalla, enää ei pahoja ihmisiä tulla vapauttamaan 

vastuusta, enää eivät syylliset tule kulkemaan vapaina tekemään lisää rikoksia, enää ei Minun 

ihmisiäni tulla estämään elämästä omissa kodeissaan ja viljelemästä omaa maataan.”  

Ja tässä on ote viestistä Joulukuun 30. 2021…  

(Äiti Maria) ”Kyllä, demoni avaruusoliot ovat alkamassa manifestoitumaan monissa paikoissa 

ympäri maailmaa. Tämä on julkitulon operaatio ja tullaan tekemään tietyllä tavalla, kun 

näköhavainnot lisääntyvät ympäri maailman. Sitten koittaa päivä, kun vierailuja rukoilevat he, 

jotka eivät tiedä paremmin.”  

”Niille teistä, jotka ovat uteliaisuuden valtaamia, tämä uteliaisuus voisi johtaa suureen vahinkoon. 

Minä tiedän, että minun Poikani on kertonut teille tämän monta kertaa, mutta minä tulen 

kertomaan teille jälleen, älkää katsoko heitä, kun olette tietoisia heidän läsnäolostaan, välittömästi 

tehkää ristinmerkki ja käskekää heitä lähtemään.”  

”Lapset, heissä ei ole mitään hyvää, he ovat täysin aikeissa tuhota teidät, mutta jos te kieltäydytte 

katsomasta heitä tottelevaisuudesta, te tulette estämään heidän suunnitelmansa vetää itsenne 

heidän luokseen uteliaisuuden voimalla. Heille vastaaminen uteliaisuudesta on huolienne 

alkamista. He eivät ole mitään muuta kuin naamioituneita demoneita, mutta jos alatte olemaan 

tekemisissä heidän kanssaan, te olette aivan alussa siinä, mitä kutsutaan voimalliseksi petokseksi. 

Moni tulee taipumaan tähän henkilökohtaiseen vuorovaikutukseen ja moni tulee menehtymään 

aivan tällä samalla tavalla.”  

(Clare) Sitten Jeesus alkoi uudestaan…  

(Jeesus) ”Annoin Ezekielille unia heistä, varoittaakseni teitä, että he ovat tulossa häiritsemään ja 

tuhoamaan maailmanne. Kun te kerran olette tekemisissä heidän kanssaan, he käyttävät 

magneettista sähkösädettä ja voimakenttää muuntaakseen tapaa, jolla mielenne ajattelee. 

Pyydän, älkää pudotko tähän ansaan.”  

”Clare, Minä tiedän, kuinka väsynyt sinä olet, mutta tämä on myös heitetty sinulle, että lopettaisit 

työsi. Clare, sinun täytyy valmistella ihmisesi. Vakuuta heidät, että he voivat kontrolloida näitä 

demoneita. Minä kerron sinulle totuuden, voitelu tulee olemaan sinun kanssasi. Sinun ihmisesi 

eivät ole ollenkaan valmistautuneita siihen, mikä on tulossa. Heidän täytyy alkaa harjoittelemaan 

nyt pienemmissä asioissa, joita vihollinen tekee häiritäkseen heitä, kunnes he alkavat nähdä 

menestystä.”  

”Muistakaa, kuinka Rukoileva Lääkintähenkilö rukoili kokonaisen vuoden ilman tuloksia? Teillä ei 

ole varaa odottaa niin kauan. Teidän täytyy alkaa harjoittamaan uskoanne välittömästi, koska aika 

on päällämme. Tietenkin, mitä lähempänä Minua te olette, sen voimakkaampaa on 



päättäväisyytenne, uskonne ja voitelunne. Mutta teillä ei ole varaa epäonnistua, teidän täytyy 

nousta ylös ja vastaanottaa valmius – se on voitelu, jonka Minä tulen vuodattamaan päällenne 

uskonne mukaan. (Kuvateksti: ’Tehkää päinvastoin kuin Hollywood’). ”  

”Kyllä, voitelua vuodatetaan ennennäkemättömillä mitoilla heille, jotka tulevat nousemaan ja 

kutsumaan sitä. Paastoaminen on myös mitä tärkein osa. Tulette olemaan hidasjärkisiä ja 

tylsistyneitä, jos mahanne ovat täysiä ja jos aina odotatte innolla seuraavaa ateriaa.”  

”Nyt ei ole oikea aika olla velttoja, Minun ihmiseni. Teidän täytyy nousta ja julistaa oikeutenne 

voimalla. Vihollinen laskee sen varaan, että olette pelokkaita, mutta Minä olen 

voimaannuttamassa teitä olemaan pelottomia ollessanne tekemisissä Saatanallisten voimien 

kanssa. Ja muistakaa tämä, he saattavat muistaa tämän, he saattavat näyttää kauhistuttavilta ja 

mahtavilta, mutta todellinen kauhu (Jeesus) on teissä ja kun puhutte Minun nimeäni uskossa, 

heillä ei ole mitään puolustusta sitä vastaan, kun se puhutaan täydellisessä uskossa. Ja jos jostain 

syystä se ei ole riittävää, teillä on kaikki oikeus julistaa oikeudenloukkaus ja kutsua Pyhiä Enkeleitä, 

erityisesti Mikaelia.”  

”Rauhallisen rukouksen ja levollisen unen päivät ovat hyökkäyksen kohteena ja teidän täytyy 

nousta Minun voimassani tuhotaksenne vihollisen. Väkivaltainen ottaa Taivaan voimalla. Minun 

voiteluni ja voimani virtaa teistä uskonne ja rohkeutenne vuoksi. Aloittakaa pienestä ja 

huomioikaa voittonne, sitten siirtykää suurempiin asioihin. Ja muistakaa, suurempi on Hän, joka on 

teissä, kuin hän, joka on maailmassa, eikä mikään tule millään muotoa vahingoittamaan teitä, sillä 

Minä olen vartioimassa teitä kaikkina aikoina, mutta Minä olen todella odottamassa innolla, että 

te nousette ottamaan käskyvallan, tämä on välttämättömyys.”  

”Minä olen teidän kanssanne, Minun rakkaat, me tulemme tekemään tämän yhdessä ja yhdessä 

me tulemme kukistamaan nämä vastenmieliset olennot.” 


