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HEINÄKUUN 2. 2022… HÄÄT YHTEISÖSSÄ, TULEVA KAAOS JA RAKKAUDEN SUOJA 

Jeesuksen Sanoja Sisar Claren kautta, Elokuun 2. 2022. 

(Clare) Herra Jeesus, tällä koettelemusten ja kuumuuden ajanjaksolla, pyydän, opeta meitä, kuinka 

riisua aseista vihamme ja näyttää Sinun rakkauttasi sieluille… Amen. 

Meitä on siunattu parilla avioliitolla tässä yhteisössä, mikä on todella ihmeellistä. Pyhiä ihmisiä, 

joita on kutsuttu tänne, (he) tapaavat, ja sitten Herra laittaa heidät yhteen. Tämä on kaunista. 

Toistaiseksi, meillä on ollut kahdet häät, ja uudet ovat tulossa ja se on kaunista. Ja sitten, 

tiedättehän, hyvin usein, se mitä tapahtuu, on että he menevät toimeksiannolle. Siispä, Herra 

sanoi… 

(Jeesus) ”Laittakaa sydämenne ja mielenne häihin ja olkaa onnellisia vain sen saavuttamisesta, 

toistaiseksi. Kuumuus on hyvin ahdistavaa, siispä ottamalla rauhallisesti ilman kaikenlaisia 

paineita, on paras lähestysmistapa. Minä olen vartioimassa yhteisön terveyttä, ja te kaikki olette 

oppimassa, kuinka tulla toimeen.” 

”Jatka viestiesi ja työn parissa, mitä Minä olen antanut sinulle tehtäväksi, mutta vie aikaa tottua 

kuumuuteen. Jatka vain, niin kuin ei mikään ei olisi epätavallista ja iloitkaa tästä tapahtumasta ja 

toivottakaa vieraanne tervetulleiksi. On kaunista aikaa vuodesta täydellisille häille… Nauttikaa.”  

(Clare) Herra, pyydän, suojele meitä taudeilta, joita he ovat vapauttamassa maailmaan, ja pyydän, 

lopeta ihmis- ja lapsikauppa. 

(Jeesus) ”Rukoile molempien asioiden puolesta, koska sinä tiedät, kuinka ne painavat Minun 

Sydäntäni. Minä tarvitsen lohtua Minun Morsiameltani, pyydän, ottakaa aikaa saadaksenne Minut 

kääntämään huomio pois tästä kivusta. Todella, Minä mielin teidän rakastavaa läsnäoloanne, 

maailma on ruutitynnyri, eikä se tarvitse kuin yhden kipinän. Toisaalta, voisi olla teidän yksi 

rukouksenne, joka sammuttaa sen kipinän. Ei mikään ole sitä, miltä näyttää ja asiat tulevat 

oudommiksi ja oudommiksi, erityisesti, kun ruokatarvikkeet hupenevat.” 

(Clare) Onko mitään muuta, mihin meidän pitää valmistautua? 

(Jeesus) ”Teidän kaikkien tarvitsee tarrautua Minuun, läheisemmin, kuin mitä te nyt olette. Minä 

haluan teidän muistavan, että Minä olen teidän lähteenne, ei maailma. Minulla on voima 

parantaa, Minulla on voima moninkertaistaa, erityisesti epäitsekkäille, ja niille, jotka ovat olleet 

huolissaan pikkuisista. Pitäkää kätenne Minun Sydämelläni ja te tulette tietämään, mitä tehdä. Ja 

muistakaa, että rakkaus kukistaa pahuuden. Harjoittakaa enemmän veljellistä rakkautta muita 

kohtaan, se tulee vetämään teitä lähemmäs Minua, koska te vedätte Minun Sydämeni lähteestä 

kaikki armot, mitä tämä kieroutunut maailma tarvitsee. Te kannatte Minun Sydäntäni sisällänne, 

armot ovat vapaasti saatavilla.” 

”Yrittäkää pitää Rakkauden suojaa edessänne kaikkina aikoina, kun se puuttuu, menkää takaisin 

sydämeenne, menkää syvemmälle Minun kanssani ja varastonne tullaan täydentämään. Rakkaus 

on kaikkein tarvituin hyödyke nyt, se neutraloi vihan, jota vapautetaan maailmaan, 

tarkoituksellisesti.” 

”Ymmärtäkää, että nämä suunnitelmat saada aikaan kaaosta maassanne, ovat kauan olleet 

suunniteltuja, ja ne ovat tarkoituksellinen osa agendaa kukistaa hallinto. Amerikan viholliset 

haluavat heikentää häntä sisältäkäsin, niin ettei hän kykene puolustamaan itseään. Tietäen kaiken 



tämän, tuo viha tulee leviämään kuin kulovalkea, (se) on varoitus rukoilla, että armon parantavat 

vedet viilentävät ihmisiä ja lopettavat tämän maan rikolliset. Tätä on ollut meneillään koko aika 

sen jälkeen, kun Presidentti Trump on ollut poissa virasta, mitä yleisöön tulee.” 

”Valmistelkaa itsenne henkilökohtaisiin koettelemuksiin, Minun Morsiameni, ja pitäkää huoli, 

ettette lankea moniin ansoihin, joita on asetettu aiheuttamaan teidän tuhonne. Vihollinen tulee 

aina iskemään kaaoksen keskellä. Minä olen teidän kanssanne, teidän tarvitsee vain kääntää 

sydämenne Minun (sydäntäni) vasten, ja me tulemme selviämään tästä yhdessä.” 

(Clare) Amen… Kiitos Sinulle, Herra. 


