
969. Jeesus sanoo… Oudot Tapahtumat ovat tulossa…  

Olkaa valmistautuneita ja hyvin tiedotettuja 

HEINÄKUUN 22, 2022… OUDOT TAPAHTUMAT OVAT TULOSSA… OLKAA VALMISTAUTUNEITA JA 

HYVIN TIEDOTETTUJA 

Jeesuksen Sanoja Sisar Claren kautta, Heinäkuun 22. 2022. 

(Clare) Rakkaat Sydänasukkaat, Herra haluaa valmistella meitä outoihin asioihin, jotka ovat tulossa 

tämän Maapallon päälle. 

(Jeesus) ”Kun valmisteluja sotaa varten tehdään, maailma, ainakin tässä maassa (Amerikassa) – on 

jatkamassa juuri niin kuin se teki Nooan aikana. Hyvin harvat ovat ottamassa mitään tästä 

vakavasti. Siksi tiettyjä asioita täytyy tapahtua herättämään jokaisen.” 

”Clare, sinä tiedät, että Minä pidättelen Nibirun ja Nemesiksen monia vaikutuksia, rukoustenne 

vuoksi, ja kun Minä sanon rukoustenne, Minä tarkoitan jokaista, joka on rukoilemassa tätä 

vastaan, ei vain sinun rukouksiasi. Monet tiedemiehet ovat hämmentyneitä Maapallon vakaudesta 

kaikkien näiden muutosten keskellä. Minä haluaisin sanoa heille… Teidän laskelmanne ovat oikeita 

– paitsi yhtä vikaa – te ette laske ihmisten rukouksia ja Minun kykyäni lievittää sitä, mikä voisi olla 

vakava katastrofi.” 

”On monia asioita nyt, Minun rakkaat tiedemieheni, jotka ovat kutsumassa teidän huomiotanne 

tosiseikkaan, että te olette ohittamassa joitakin avaintekijöitä, ja yksi niistä on Minun armoni 

Minun lapsiani kohtaan. Joka tapauksessa tulee olemaan paljon voimakkaampia tapahtumia, kun 

me menemme eteenpäin, ja sitä varten Minä olen yrittämässä valmistella teitä kaikkia.” 

”Rakastetut työläiset sadonkorjuupellolla, lisää ja lisää tulee teidän luoksenne etsien vastauksia. 

Olkaa varmoja vastaamaan heille ja jopa laittamaan soittolista kokoon heitä varten, että he 

ymmärtäisivät ajat ja juuri kuinka läheisesti tämänhetkiset tapahtumat vastaavat sitä, mitä on 

kirjoitettu Apokalypsissa, Maailmanlopussa (Ilmestyskirjassa). Juuri kuin Nooan päivinä, kuten 

Minä olen kertonut teille, niin tapahtumat tänään voivat tulla monelle yllätyksenä. Osasyy siihen 

on, että Minä olen valmistellut teitä niin kauan, että he ajattelevat, että se on vielä väärä hälytys, 

mutta pian täyttymys tulee ja saa monet kyseenalaistamaan, jos tämä todella on aika.” 

”Mutta teidän, Minun Morsiameni, täytyy kasvaa lähemmäs ja lähemmäs Minua joka päivä, 

tarrautuen Minuun ja ollen täysin hereillä , koskien kirjoitettuja profetioita. Toistaiseksi, Minun 

omistautuneet, Minä toivon viettäväni enemmän tapaamisaikaa teistä jokaisen kanssa. Minä 

kaipaan pidellä Minun Morsiantani Minun käsivarsillani, lohduttaa häntä ja jopa tanssia hänen 

kanssaan. Tanssiminen on kaunis asia, kun me liikumme sopusoinnussa pyhän ylistysmusiikin 

äänen tahtiin. Joka päivä Minä toivon teidän tulevan lähemmäs ja lähemmäs Minua ja tulevan 

enemmän ja enemmän osaksi Minun Sydäntäni, niin että te voitte rukoilla niiden asioiden 

puolesta, mitkä merkitsevät Minulle eniten.” 

”Niin kuin te voitte nähdä, vihollisen hyökkäykset ovat tulossa toistuvammiksi. Minä olen sallinut 

tämän nostaakseni teidät sodankäyntiin ja erottelukyvyn käyttöön. Enemmän ja enemmän 

demoneita on saapumassa Maapallolle joka päivä Nibirulta. Näköhavainnot ovat tulossa yhä 

yleisemmiksi, kunnes te tulette saavuttamaan täyden julkitulon pisteen, missä te tulette 

näkemään aluksia taivaalla. Kun se tapahtuu, tulee olemaan valtava PR-kampanja, joka yrittää 

vakuuttaa teidät heidän hyväntahtoisuudestaan. Älkää tulko huijatuiksi, he kaikki ovat demonisia 

entiteettejä, ja heillä on saastaiset aikomukset.” 



”Sitten Minä tarvitsen teidän seisovan luottavaisina ja tiedottaen niin monia kuin voitte… Nämä 

olennot eivät ole hyväntahtoisia, heillä on vain teidän tuhonne mielessään. Ymmärtäkää, että 

aineet, jotka sisältyvät K-…:hin, alkavat myös tehdä muutoksia ihmisissä – he tulevat olemaan 

myötämielisempiä demonien valtakunnalle. Monet alkavat manifestoimaan, tuomaan julki outoa 

käytöstä, yrittäen purra ja ahmia ihmisiä. Monia vastalääkkeitä tullaan antamaan, mutta ilman 

tarkkaa valvontaa, monet heistä tulevat epäonnistumaan. Heillä ei ole mitään säädyllisyyden 

tunnetta ja monta kertaa (heidät) tullaan näkemään alastomina tai käyttävän paksusta kanvas 

kankaasta tehtyjä vaatteita, jotka muistuttavat Toisen Maailmasodan (vaatteita).” 

”Tänä aikana Natsi-agenda on tulossa enemmän ja enemmän vallitsevaksi ja hyväksytyksi. Ja 

niiden lapset, jotka eivät rukoile, tulevat maksamaan korkeimman hinnan heidän puolestaan.” 

”Kyllä, tämä on Maailmanlopun aikaa ja monia outoja asioita tulee ilmestymään Maapallon sisältä 

ja ulkoavaruudesta. Ihmiset tulevat olemaan kauhuissaan ja (he) juoksevat piiloutumaan. 

Kuitenkin se, minkälaisiksi nämä ihmiset ovat muuttuneet, tulee olemaan jotakin, mistä ei voi 

paeta ja he tulevat olemaan väkivaltaisesti vihamielisiä tyydyttäessään eläimellisiä vaistojaan. Se 

tulee olemaan aikaa, kuin ei mikään muu, Minun Morsiameni. Te ette tule olemaan kykeneviä 

järkeilemään niiden kanssa, jotka ovat saaneet K-…:n, heidän mielensä ydin, mikä käsittelee 

logiikkaa, tulee olemaan poissa heiltä. Rukous tulee olemaan teidän ainoa turvautumiskeinonne.” 

”Nämä ajat eivät ole kaukana, mutta heidän saapumisensa on tiukasti rajoitettu sattumaan 

samaan aikaan muiden maailmanlaajuisten tapahtumien kanssa, kun Maapallo on huojumassa 

kuin juoppo. Te tekisitte hyvin kun valmistaudutte tätä aikaa varten, pitäen mielenne selvänä ja 

hyvin tiedotettuna. He tulevat vastaamaan Minun Nimeni käyttöön.” 

(Clare) Se oli Herran viestin loppu. Siispä, rakas perhe, nouskaamme ja harjatkaamme 

torkkumisemme pois ja olkaamme valmistautuneita siihen, mikä on tulossa. Jeesus, pyydän, ohjaa 

meitä, kuinka meidän tulee valmistautua, kiitos Sinulle, kun puhut meille. Me rakastamme Sinua, 

Herra… Amen. 

(Jackie) Me emme tiedä, kuinka YT tulee käsittelemään tämän viestin – Siispä varalta, tilatkaa 

myös meidän varakanavamme ’Jesus LoveLetters – Liebesbriefe 2’ (Kanavan Linkki on videon 

lopussa). Herran rauha ja suojelus olkoon teidän kaikkien kanssanne. 


