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Clare aloitti… Ylistyshetken loppua kohden, Herra oli minun oikealla puolellani, osoittaen Hänen
oikealle puolelleen, pitkä, pyyhältävä sotureiden armeija, he näyttivät hyvin paljon aikansa
roomalaisilta sotilailta, laukaten Maapalloa kohden avaruudesta. Hän oli hajareisin valkean
hevosen selässä ja sanoi…
( Jeesus ) ” Minä olen tulossa, Minä olen matkalla. Me odotamme avaintapahtumaa. ”
( Clare ) He näyttivät olevan kuun ja Maapallon välillä.
( Jeesus ) ” Kuten voit nähdä, me olemme kaikki varustettuja ja taisteluvalmiita. Clare, on vain yksi
ratkaisematon asia, se on avaintapahtuma. Kaikki on jo valmisteltu ja valmiina. Jotta se alkaisi,
avainta täytyy kääntää. Ole kärsivällinen, Minun Rakkaani. Me olemme niin hyvin, hyvin lähellä.
Toivo ei tule tuottamaan pettymystä, ole kärsivällinen. ”
” Minä tiedän, että te yritätte, Minä tiedän, että teitä myös ahdistellaan ja te tiedätte, että Minä
tulen käyttämään teidän kärsimystänne jopa teidän lastenne kääntymykseen. ”
( Clare ) Kyllä, se mitä vanhin tyttäreni sanoi minulle… no niin, se todella hämmästytti minua.
( Jeesus ) ” Hän on ajatellut tätä pitkän aikaa. Ainoa ongelma on, että se tulee liian myöhään,
hänen täytyy jäädä jälkeen. Se voisi muuttua. On vielä kapea aika-ikkuna, mutta se on hyvin kapea
ja lyhyt. ”
( Clare ) Tämä tuo esiin aiheen toisesta kääntymyksestä.
( Jeesus ) ” Minä olen hyvin pahoillani, mutta se on toiveikasta ajattelua. Pyydän, älä horju, se
ilmaisee epäilystä ja epäuskoa sinun puoleltasi. ”
( Clare ) Olen pahoillani. Se on vainonnut minua, Jeesus.
( Jeesus ) ” Se on vainonnut jokaista, nämä epäilyt tulevat aaltoina ja pyyhkäisevät jokaisen yli,
ketkä ovat odottamassa Minua. Te voitte olla varmoja, että mitä te koette, on yleismaailmallista.
Heille, jotka hartaasti odottavat Minun tulemistani. Toisin sanoen, te ette ole tässä yksin. Siispä,
kun Minä annan teille viestin, se välittömästi huojentaa niin monien sydämet. Nämä asiat
lähetetään ulos, niin sanotusti. Lähettäkää ulos laajalti ”ilmoille”. ”
( Clare ) Mikä on niiden lähde?
( Jeesus ) ” Tarvitseeko sinun kysyä? ”
( Clare ) Minä tarkoitan inhimillinen vai demoninen.
( Jeesus ) ” Molemmat ovat sen takana, mutta vastatakseni sinulle, demoninen. Vaikka
elektronisten laitteiden avulla tarjotaan mielialan vaihteluita, että kylvettäisiin hämminkiä, vihaa ja
masennusta. Siksi ehtoollisen vietto Minun kanssani on niin tärkeää. Siksi niin paljon ponnistuksia
uhrattiin teknologian kehittämiseen, että muunneltaisiin aivoja sellaisella tavalla, että henkilö
menettäisi kiinnostuksensa kaikkiin henkisiin asioihin. Tämä on ollut suorituskyvyn läpimurto. ”
( Clare ) Minä kuulin… ”Tekoäly”. Katsoin Wiki:stä, minut ohjattiin ”Keinotekoiseen Älyyn”.

( Jeesus ) ” Minun Rakkaani, se on tiede, joka kehitti tämän pahan teknologian. Sen yleisesti
uskotaan olevan hyväksi uskonnollisille fanaatikoille, terroristeille, jne. Mutta, kuten tavallista,
ihminen keksi pahemman ja käytännöllisemmän sovelluksen mielenhallinalle. ”
( Clare ) Herra, kun henkilö on saastutettu tällä, tuletko sinä syrjäyttämään sen?
( Jeesus ) ” Joissakin tapauksissa kyllä. Mutta yleisesti ottaen, jos se on vastaanotettu
vapaaehtoisesti, täydessä ymmärryksessä seurauksista, mitä se tuottaa, mitä todennäköisimmin
en tule syrjäyttämään. Tämä on teknologia, jota tullaan käyttämään ”merkissä. ” Vaikka sitä on
jaeltu laajalti, muissa ohjelmissa, niiden tietämättä, jotka ovat sen uhreja. Näissä tapauksissa
erityisesti, Minä tulen keskeyttämään laitteen kyvyn kääntää mieli pois Minusta. ”
” Se on niin petollista Clare, niin hyvin petollista ja laajalle levinnyttä, kun rokotteet ovat olleet
kantajina, jopa lapsille kouluissa. Mutta Minä haluaisin mennä eteenpäin. ”
( Clare ) Herra, voitko tehdä jotakin minun mielelleni, että minä voisin vastanottaa Sinun
ajatuksiasi helpommin?
( Jeesus ) ” Minä olen jo tehnyt. ”
( Clare ) Voitko tehdä vielä enemmän?
( Jeesus ) ” On joitakin ajatuksia, mitä sinä et haluaisi vastaanottaa, Minun Rakkaani. ”
( Clare ) OK. Sillä ei ole väliä… Mutta… etkö voisi suodattaa niitä?
( Jeesus ) ” Minä rakastan sinun uteliaisuuden tunnetta ja sinun haluasi olla Minulle mieliksi. Ja
kyllä, Minä voin selventää Minun ajatuksiani jopa enemmän tänä lyhyenä loppuaikana, mitä sinulla
on Maapallolla, mutta sinun täytyy luvat Minulle, että sinä kiinnität huomiota enemmän, kun Minä
puhun sinulle Minun ajatuksissani. ”
( Clare ) Sinun avullasi, minä tulen yrittämään.
( Jeesus ) ” OK. Kun te odotatte tätä avaintapahtumaa, Minä haluan teidän rohkaisevan jokaista
säilyttämään valvomisaikansa Minun kanssani erillään kaikista maallisista päähänpinttymistä ja
kiinnostuksen kohteista. Me olemme tulossa NIIN lähelle. On pyrkimystä hellittää tarkkaavaisuutta
– ja pyydän rakkaat Morsiamet, älkää hellittäkö tarkkaavaisuuttanne. ”
” Kun olette tekemisissä toisten kanssa, tehkää kaikkenne osoittaaksenne armoa, laupeutta ja
armeliaisuutta. Nämä ovat Minun rakkaitteni ominaisuuksia. Joillakin teistä on voimavaroja
lievittää polullanne kohtaamienne kärsimyksiä. Kun Minä lähetän teidän luoksenne jonkun, tai
järjestän tilanteen, missä te ohitatte heidät, pysähdytte ja autatte heitä voimavarojenne mukaan.
Silloin te olette kuin Minun Isäni Taivaassa, joka antaa sateen maahan oikeudenmukaisille ja
epäoikeudenmukaisille yhtälailla, mutta joka erityisesti huolehtii heistä, jotka eivät voi pitää huolta
itsestään. Ystävällisyys puhuu vahvasti puolestaan pelastamattomille ja nostaa toivottomien
mielialaa. ”
” Kyllä, kertokaa muille, että Minä olen tulossa, mutta vartioikaa sydämiänne heidän kanssaan,
joilla ei ole mitään muuta kuin halveksuntaa ja ylenkatsetta Minua kohtaan. Minä en halua, että te
lannistutte. Jos te lannistutte, kuinka te tulette rohkaisemaan muita? Vihollinen haluaisi laittaa
tiellenne rumia tilanteita – olkaa varuillanne tilanteita, joissa teitä tai Minua mustamaalataan. ”

” Katsominen ei ole millään muotoa helppo ammatti, se vaatii hyvin korkean tason uskoa ja toivoa.
Nämä Minä välitän teille meidän yhteisen aikamme aikana. Minä tulen käyttämään jokaista keinoa
koskettaa teitä, Minun Rakkaani, jopa puskuritarroja ja liikenneruuhkia. Päivän aikana ei ole
hetkeäkään, jolloin Minä en toisi teille jotakin rohkaisua teidän polullenne, koska Minä tiedän
teidän viitekehyksenne ja niille teistä, joiden täytyy olla maailman kanssa tekemisissä, pieniä
paljastavia merkkejä Minun Rakkaudestani runsaasti. Kun kello näyttää 3:11 tai 11:13, tai 555
Minun haavojeni numerot, tai 444 Evankeliumien numerot, tai 3:33 tai jopa 1:11. Kaikki näistä
ovat pieniä tönäisyjä, merkkejä että Minä olen teidän kanssanne. Tuntuu hassulle, eikö tunnukin?
( Clare ) Ei yhtään, Herra, me hellimme niitä pieniä merkkejä Sinulta!
( Jeesus ) Kyllä, ja jopa rakkauslaulut, joita te kuulette, useimmin Minä laulan niitä Minun
sydämessäni teille. Tai te voitte laulaa niitä sydämessänne Minulle. Minä rakastan sitä, kun sinä
teet niin. ”
( Clare ) Todella? Minä en ollut varma siitä.
( Jeesus ) ” Merkki tai rakkauden huudahdus Minun Morsiameltani menee suoraan Minun
Olemukseni ytimeen ja tuo Minulle syvää iloa. Minä rakastan sitä, Clare, kun sinä laulat niitä
lauluja Minulle. Pane merkille! Minä tiedän, että sinä olet väsynyt, mutta Minä yritän tässä sanoa,
todella Clare. Minä rakastan sitä, Minä olen niin otettu. ”
” Nämä ovat rakastavaisten leikkejä, kukkien jälkeen jättäminen, sydämen piirtäminen hiekkaan tai
tuulilasiin tai auton takaikkunaan – Minä näen sen, se koskettaa Minun sydäntäni ja Minä jätän
teille pieniä sydänhahmoja, erityisesti silloin, kun laitatte ruokaa. Etsikää niitä ja tunnustakaa
Minut. Minä olen niin iloinen, kun te olette kiitollisia Minun kiintymyksen merkeistäni teille. ”
” No niin, Minä näen, että sinä et kestä enää kauaa… yritä tulla Minun luokseni aikaisemmin illalla
ja odota Minun alkavan puhumaan sinulle tällä tavalla. Aikaisemmin illalla. OK? ”
( Clare ) OK, muistuta minua?
( Jeesus ) ” Minä muistutan. Nukkukaa Minun käsivarsillani, rakkaat Morsiamet. Minä olen AINA
teidän kanssanne, AINA. ”

