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Nämä kaikki ovat Merkkejä Minun Tulemisestani… Niin kuin Nooan Päivinä 

ELOKUUN 3. 2022… NÄMÄ KAIKKI OVAT MERKKEJÄ MINUN TULEMISESTANI… NIIN KUIN NOOAN 

PÄIVINÄ 

Ote Jeesuksen Viestistä Sisar Claren kautta, Elokuun 3. 2022. 

(Clare) Herra siunaa ja varjelee teidät, kallisarvoinen perhe. Tänään me olimme puhumassa 

Isojalasta ja muista poikkeamista, ufo-havainnoista, Pääsisäissaaresta ja mukavasta jättiläisestä, ja 

uutisista joistakin jättiläisistä, jotka ovat sata jalkaa pitkiä tai jopa enemmän. 

(Jeesus) ”Nämä kaikki ovat merkkejä Minun tulemisestani… ’Niin kuin oli Nooan päivinä, niin tulee 

olemaan jälleen lopun aikoina.’ Te voitte olla varmoja, että jokaista näkemäänne kohti, on 

tuhansia enemmän piileksimässä tai naamioituneena, niin ettette te näe niitä. Kyllä, tulee olemaan 

päiviä, kun te näette niitä parvittain, ja julkitulo tulee enemmän ja enemmän avoimeksi. Te voitte 

olla varmoja, ettei niissä ole mitään hyvää; ne ovat demonisia astioita, ruumiita, jotka on 

valmisteltu ottamaan haltuun maailma.” 

”Älkää olko niiden kanssa missään tekemisissä, lapset. Kun te kerran alatte viihdyttämään niitä, te 

voitte tulla merkityiksi, vaikka Minun merkkini teissä on paljon, paljon voimakkaampi. Silti, älkää 

salliko uteliaisuuden ottaa valtaansa hyvää järkeä. Nämä asiat, jotka vaikuttavat tulevan 

Maapallolle, ovat itse asiassa tulossa Maapallon sisältä ja ovat hävityksen ja sekasorron 

edelläkävijöitä, mitkä ovat tulossa.” 

”Valmistelkaa itsenne tarrautumalla Minuun ja tekemällä hyvää, kaikki hyvä, jonka mahdollisesti 

voitte tehdä, joka päivä jokaisessa mahdollisuudessa, jonka Minä annan teille. Älkää sivuuttako 

yhtään mahdollisuutta tehdä elämä paremmiksi sieluille, joita Minä lähetän teille. Niin monet 

ihmiset haluavat tietää ketä ja mitä nämä ovat ja mitä ne tarkoittavat. Siksi Minä olen kertomassa 

teille, niin että te voitte antaa hyvän vastauksen.” 

”Te olette suojeltuja täällä, mutta jos menette ylös ylemmäs vuorille, siellä on asioita, joita teidän 

tulisi välttää näkemästä. Kaikennäköisiä syitä ja tekosyitä tullaan antamaan näiden olentojen 

luonteesta, mutta Minä haluan teidän pysyvän vakaina ymmärryksessä, että Pimeä puoli käyttää 

niitä ja (ne) ovat demonien asuttamia, että lopulta, (niillä) ei ole teidän parhaat etunne 

mielessään.” 

”Clare, näitä asioita on kaikkialla maailmassa, ja tämä on toinen syy, että Maapallo tullaan 

puhdistamaan tulella. Toistaiseksi teidän ei tarvitse olla tekemisissä niiden kanssa, mutta olkaa 

tietoisia niistä tulevaisuudessa.” 

”Tietenkin paljon niistä tiedetään asevoimien ja muiden lähteistä, mutta heillä, jotka eivät usko 

pahaan, on kovat ajat tunnistaa ne sellaisiksi.” 

”Älkää juuttuko sensaation tavoitteluun, tietäkää vain ketä ja mitä ne ovat ja pysykää 

harjoituksessa Minun Nimessäni ja sodankäynnissä.” 


