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MARRASKUUN 11, 2022… JEESUS SANOO… KOKO MAAILMA TULEE PIAN OLEMAAN 

KAAOKSESSA!… MUTTA TEILLÄ TULEE OLEMAAN RAUHA 

Jeesuksen Sanoja Sisar Claren kanssa, Marraskuun 11. 2022. 

(Clare) Herra, vahvista meitä rakastamaan vihollisiamme ja tekemään hyvää niille, jotka vihaavat 

meitä… Amen. 

(Jeesus) ”Minä olen tässä sinun kanssasi, Clare. Kiitos sinulle katumisesta, paljon oli siitä 

riippuvaista.” 

(Clare) Kiitos Sinulle, Herra, synnintunnosta. Minä rakastan olla synnintuntoinen. Minuun koski 

niin kovasti, kun olin loukannut Sinua, Sinä olet ollut niin hyvä minulle. Minä olin niin todella 

typerä, rakas Jumala, minä vihaan syntejäni, pyydän päästä minut itseni pahasta. 

(Jeesus) ”Mielihalu kehittelee asioita – vaikka se on toisia varten, kun se ei ole Minun tahtoni. Sinä 

olisit voinut ohittaa kaiken tämän, jos olisit etsinyt Minua ensin, mutta sinussa on pieni itsepäinen 

piirre, joka oikeuttaa itsesi asioihin muille, kuin myös itsellesi. Olet oppimassa joka kerran, kun 

menet vähän syvemmälle synnintunnossa. Päivä, joilloin sinulla ei sillä alueella ole enää syntiä, 

tulee olemaan kunniakas päivä molemmille, sinulle ja Minulle.” 

(Clare) Pyydän Jeesus, mitä Sinulla on sydämelläsi tänään? 

(Jeesus) ”Koko maailma tulee pian olemaan kaaoksessa, mutta sinulla tulee olemaan rauha. 

Rukoile maailman puolesta. Yritä tarjota ylös lyhyitä rukouksia, kuin myös pidempiä. Ajattele 

pieniä lapsia ja heidän äitejään, jotka tulevat kohtaamaan nälkiintymisen ja sairauden. Niin monet 

tulevat kuolemaan, kun heillä on aseistettuja sairauksia, jotka tulevat Amerikkaan ja leviävät kuin 

maastopalo.” 

”Psalmi 91 on erittäin tärkeä. Ota tavaksesi sanoa se joka päivä yhteisön kanssa ja sitokaa se, ettei 

se tule tänne. Niin monet tulevat kuolemaan kauhean kuoleman kaikesta tästä. Usko tulee 

olemaan erittäin tärkeä.” 

”Minun ihmiseni, teidän täytyy oppia rakentamaan puolustusmuuri, missä tiilet ovat täyttä vaskea 

ja ulottuvat taivaalle asti. Ne täytyy voidella rukouksella, ylistyksellä ja veljellisen rakkauden ollessa 

laastina. Rakentakoon tämän muurin nöyryyteen taipuvaiset veljiet ja sisaret. Rakkaus ja nöyryys 

tulevat tekemään enemmän suojellakseen teitä, kuin hienosti tehdyt uskon tiilet, jotka laulavat 

aivan omaa säveltään. Tämä tuo värähtelyn, joka tappaa taudin. Missä ikinä on todellista veljellistä 

rakkautta ja nöyryyttä, suojeluksen muurit ovat jo rakennetut. Mutta tuon mielentilan ja sydämen 

asenteen ylläpitäminen on oi, niin vaikeata ja vastakkaista henkiinjäämisen vaistoille.” 

”Ponnistelkaa aina saadaksenne nämä kaksi hyvettä, mitä tekevät niin paljon suojellakseen teitä ja 

työtä, jonka Minä olen nimittänyt teille. Ei ole helppoa kulkea yleistä käyttäytymistä vastaan. 

Teidät on leimattu oudoksi, monien epäilemäksi ja monista asiaankuulumattomista asioista 

syytetyksi. Teidät katsotaan viholliseksi, kun teillä ei ole erityistä poliittista kantaa ja kytköksiä. Kun 

asiat kehittyvät, tämä tulee ilmeisemmäksi ja ilmeisemmäksi.” 

”Rakastakaa vihollisianne ja rukoilkaa niiden puolesta, jotka vihaavat teitä. Tästä yliluonnollisesta 

sydämen asenteestanne kaikki ihmiset tulevat tietämään, että te olette Minun opetuslapsiani. 

Ennemmin tai myöhemmin tämä tullaan tunnustamaan ja jättämään epäuskoiset 



epätietoisuuteen… ’Kuinka noin pahat ihmiset voivat tehdä noin hyvää?’ Tämä tulee kuluttamaan 

heidän omaatuntoaan. He eivät kykene unohtamaan sitä. Piirre, joka erottaa teidät vihollisesta, on 

rakkautenne, anteeksiantonne ja hyvä tahtonne niitä kohtaan, jotka vihaavat teitä.” 

(Clare) Tuona hetkenä minulla oli hyvin kielteinen ajatus itsestäni. 

(Jeesus) ”Pyydän, lakkaa antautumasta paheksuviin sanoihin kuvaillessasi itseäsi. Sinä et ole 

täydellinen, mutta sinulla on monia vakaita hyveellisiä piirteitä, jotka kasvavat joka päivä, kun 

valjastat ja lopetat nämä kielteiset luokittelut. Tuhoavat sanat on suunniteltu hidastamaan 

kehitystäsi, siirtämään huomiosi takaisin heikkouksiisi, ja aliarvioimaan luottamustasi Minuun.” 

”Takaisin uskoon… rakenna uskon muuri, tiili tiileltä, joka kerran kun sinulla on lannistava ajatus, ja 

veljellisen rakkauden laastilla, pitämässä sitä kaikkea koossa.” Amen! 


