
211. Sotavalmistelut on salattu meiltä… Jeesus Paljastaa 

SOTAVALMISTELUT ON SALATTU TEILTÄ 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 20. Joulukuuta, 2015. 

( Clare ) Se alkoi, kun minulla oli ongelmia jälleen, kun tunsin että Taivaaseennosto on lähellä. 

Minulla on todella, todella ollut ongelma sen kanssa. Kun tulin ylistyshetkeen, laulu, jonka Hän 

valitsi, koska minä tein soittolistan ja annan Pyhän Hengen valita sattumanvaraisesti Ylistyslaulun 

minulle ja se soitti kahdesti Terry MacAlmonin ”Kuinka Kauan”-laulun. ”Kuinka kauan kestää, kun 

me olemme tulleet Sinun kaltaisiksesi.” Se kertoo Taivaaseennostosta!  

Siispä minä sanoin Herralle, ”Sinä olet soittanut kahdesti tämän laulun, Herra.” 

Ja Hän sanoi… ”No niin, sen pitäisi kertoa sinulle jotakin.” 

( Clare ) Herra, me olemme odottaneet niin kauan… 

( Jeesus ) ”Ette niin kauan kuin jotkut muut.” 

( Clare ) No niin, minä tiedän, jotkut heistä ovat kuolleet odottaessaan. 

( Jeesus ) ”Jep.” 

( Clare ) Anna minulle anteeksi, mutta… 

( Jeesus ) ”Mutta … sinä et vain usko, että Minä olen tulossa NIIN pian.”  

( Clare ) Aivan, se on totta. 

( Jeesus ) ”No niin, sinä olet väärässä. Minä tiedän, että sinulla on hauskaa uusien lelujesi kanssa, 

(koska minulla on iPhone, myös…) mutta yhteydenpito Taivaassa tulee olemaan paljon, paljon 

helpompaa. Ei tarvita päivityksiä, saumatonta ymmärtämistä ja saumatonta toteutusta.”  

Sitten minä sanoin… ”Voi, Herra, nämä päivitykset ovat olleet valtava, turhauttava harmaakarhu, 

murisemassa joka käänteessä.”  

Jeesus vastasi… ”Minä olen kuullut SINUN murisevan joka käänteessä.” 

( Clare ) Joo, minä olen murissut… tunnustan sen… 

( Jeesus ) ”Kuinka sinä voit johdattaa muita olemaan valmistautunut, kun sinä et VIELÄKÄÄN 

usko?” 

( Clare ) Herra, kaikki mitä tiedän, on lahja Sinulta… En usko, että Sinä olet antanut minulle sitä 

lahjaa?  

( Jeesus ) ”Voi, todella, nyt?” 

( Clare ) No niin, minulla ei ole sitä kiireellisyyden tuntua, mitä minulla normaalisti on Sinun 

lähestyessäsi? 

( Jeesus ) ”Totta. Mutta sinä olet todella ollut uppoutunut maailmaan kiihkeästi, eikä se ole 

jättänyt sinulle aikaa istua alas rauhoittumaan ja ymmärtämään, kuinka Minä tunnen ja mitä Minä 

ajattelen.”  

( Clare ) Olen pahoillani, Herra.  



( Jeesus ) ”No niin, olosuhteita on juoniteltu, ainakin sinä tunnistat, mitä on meneillään. Kuitenkin, 

tämä on sinun työtäsi, Clare – ja joskus se on vaikeampaa kuin muiden, sinä tiedät sen… Sinä 

tiedät, että sinä voit uhrata tämän vaikeuden paastouhrauksena…? 

( Clare ) Kyllä, minä tiedän sen. 

( Jeesus ) ”Minä haluan, että sinä työskentelet kovemmin kuin koskaan ennen, aloittaa ja 

viimeistellä kaikki, mitä Minä olen uskonut sinun tehtäväksesi. Ajan vähyyden mukana tulee 

vastuu liikkua vähän nopsempaan saattaaksesi loppuun kaiken, mitä sinulla on jäljellä tehtävänä.”  

( Clare ) Pyydän, auta minua, Herra. Sinun täytyy osoittaa, mitä Sinä haluat tehtäväksi ja milloin, 

koska on niin monia asioita, mitä minä voisin olla tekemässä. 

( Jeesus ) ”On vielä vähän aikaa, siksi sinä et ole tuntenut kiireellisyyttä. Me olemme käyneet läpi 

tätä niin monta kertaa aiemminkin.” 

( Clare ) Voi ei, ei uutta Taivaaseennosto harjoitusta. 

( Jeesus ) ”Ei aivan. Pikemminkin kaiken pakkaamista matkaa varten. Jättäen kaiken hyvään 

järjestykseen, hyvin varusteltuna, ladottuna eteesi. Järjestyksessä.”  

( Clare ) Herra, auta minua, minä en hallitse sitä osa-aluetta niin hyvin. 

Siinä vaiheessa aloin tuntemaan itseni väsyneeksi, minulla oli ollut todella täysi päivä. Ja Hän 

muistutti minua, että minulla oli uusi aikataulu, siispä Hän halusi minun menevän nukkumaan. 

Siispä minä nousin ylös tänä aamuna ja me istuimme alas yhdessä ja Hän sanoi… 

( Jeesus ) ”Minä tiedän, että sinä et ”tunne” Minua, mutta Minä puhun sinulle Rakkaani. Minä 

ymmärrän, jopa paremmin kuin sinä itse ymmärrät, mikä sinua huolettaa. Juuri nyt me olemme eri 

mieltä Taivaaseennostosta.”  

( Clare ) Totta.  

( Jeesus ) ”Saanko Minä ottaa sinua kädestä kiinni ja selittää sen sinulle?”  

( Clare ) Kyllä, Herra. Voi, pyydän, kaikin mokomin, kuinka herttaista pitää kättä Sinun kanssasi. 

( Jeesus ) ”Ensiksikin, sinä et käsitä, että se, mitä sinä kuulet uutisissa, on huijausta. Se, mitä sinun 

olisi tärkeää tietää, on vain ennakoitu hämäräperäisellä kielenkäytöllä ja merkeillä. ”Loppuosaa” 

maailmasta, kuten sinä hyvin tiedät, pidetään pimennossa päivän toimenpiteistä. Se kaikki on 

manipulaatiota kontrollin saamiseksi.”  

”Kun raskaat asiat kaatuvat, te tulette tietämään tarkkaan, vain havainnoimalla. Mutta, koska te 

olette Minun Rakas Morsiameni, Minä kerron teille nämä asiat etukäteen.”  

( Clare ) Siispä, siinä vaiheessa minä näin itseni leijailemassa Israelin yläpuolella ja näin kuinka 

rajaoja tarkkailtiin huolellisesti. Sitä tekivät toimintavalmiit valmiusjoukot, heillä oli hatut, jotka 

olivat pituussuunnassa heidän päässään, tiedättehän sellaiset, jotka voi ottaa pois päästä ja 

taittaa. Yhden miehen lakin etuosassa oli medaljonki, joka vaikutti olevan hopeaa ja kultaa.  

Myös jonkinlaista punaista ja mustaa kirjailua, en pystynyt lukemaan sitä. Uskon, että hän oli 

esimerkiksi Erikoisjoukkojen komentaja. No, näin paljon punaisia baretteja. Ja näytti siltä, että he 

olivat marssimassa yhdessä. Olen Israelin pohjoisimmalla rajalla, missä on paljon jännitettä. He 

ovat jonkinlaisessa hälytystilassa.  



Itärajalla minä näen paljon joukkoja kerääntymässä, valmistautumassa maahanhyökkäykseen. Kun 

katson Gazan rannikolle, näen neljä sukellusvenettä, ne ovat venäläisiä. 

Vaikuttaa oudolle minusta, mutta vaikuttaa, että Egyptin rajalla ei ole paljonkaan tapahtumassa. 

Se näyttää melkein hylätyltä, vain pieniä joukkoja hajaantuneena sinne tänne läpi alueen ja heitä 

huolestuttaa syvästi. Egyptin ilmavoimat ovat aktiivisina siellä Egyptin rajalla. Ihmiset tungeksivat 

Temppelivuoren ympärille, aivan kuin mitään merkittävää ei olisi tapahtumassa. 

Minä näen Putinin virkahuoneessa seisomassa ja vastaamassa puheluihin, hän vaikuttaa 

jännittyneeltä tai hyvin kiireiseltä. Minä vaistoan hyvin syvän itsevarmuuden huokuvan hänestä. 

Vaikuttaa siltä, kuin hän on päätekijä kaikessa tässä. Ihmisiä tulee ja menee hänen 

virkahuoneessaan, ilmapiiri on latautunut odotuksesta.  

Nyt minä näen Valkoisen Talon ja Obama on Presidentin virkahuoneessa, hän ja Putin ovat olleet 

puhelimessa. On todellinen tunne, että tiimipelaajat puhuvat, vaikka Putin vaikuttaa olevan 

vanhempi kuin Obama, jonka minä vaistoan olevan ontto ja tyhjä, kuin sätkynukke. Minä näen 

yhden hyvin pitkän miehen hänen oikealla puolellaan, Obama ojentaa hänelle papereita. Ne ovat 

määräyksiä, jotka pitää toteuttaa. 

Minä näen nyt Herran, korkealla pilvissä koillisessa Hänen armeijoidensa kanssa, ne ovat Hänen 

takanaan niin pitkälle kuin silmä kantaa. Hän on valkean hevosen selässä, pitäen Hänen Kruunuaan 

päässään ja valmiuden tuntu on ilmassa.  

Hänen hevosensa hypähtelee edestakaisin. 

Minä näen myös Kanadan pääministerin puhelimessa Obaman kanssa. 

Herra aloitti… ”Näethän, kuinka he ryhmittyvät yhteen? Sinä tunnet jännityksen ilmassa, he ovat 

kaikki yhdessä siinä, mitä on tapahtumaisillaan. Käsikirjoitettu, suunniteltu, yhdistyneenä tukevasti 

sitoutuneena Uuden Maailman Agendan mukaisesti.” 

”Tämä ei ole leikin aika, sinä et kuvittele tätä, Minä näytän todellisuuden, mitä on tapahtumassa.” 

( Clare ) Kaikki ylös alas maamme itärannikolla. Minä näin, että asiat ovat rauhalliset ja 

odottamattomat. Itse asiassa, minä näen virkailijan jalat ylhäällä, nojaamassa tuolissaan 

taaksepäin. Minua muistutetaan PearlHarborista. Juuri pohjoiseen San Franciscosta on yksi 

sotilaskenraali, joka astelee edestakaisin levottomana. Hän tietää, että jotakin on tapahtumassa.  

Jotenkin häntä on informoitu. Myös joku Seattlessa on tietoinen. Jossakin pohjoisrajalla, 

keskialueella, näen ryhmän miehiä, isänmaan ystäviä, jotka ovat hälytysvalmiudessa. Juuri nyt he 

pelaavat korttia, mutta he ovat kovasti tietoisia, että jotakin on tekeillä.  

”Herra, Sinä sanoit, että meillä on vähän aikaa.”  

( Jeesus ) ”Meillä on vähän aikaa. Mutta se on hyvin lyhyt aika. Siksi Minä haluan sinun käyttävän 

sen parhaimmalla mahdollisella tavalla.” 

( Clare ) Minä kysyin Häneltä… ”Pyydän, lähettäisitkö Sinä minulle vahvistuksen. Herra, minä en 

vieläkään ole yhdistynyt tässä…”  

( Jeesus ) ”Minä tiedän, että tämä vuodenaika on perheelle… kuinka tahansa epäjärjestyksessä se 

onkaan, mutta Minä pyydän teitä, Minun Morsiameni, älkää antako suojauksenne laskea. Olkaa 

varuillanne synnin mahdollisuuksista ja olkaa valmiina rukoilemaan kovasti, kun teitä kutsutaan.”  



”Monet teistä ovat erittäin uskollisia ja tottelevaisia ajankäytöllisesti. Te olette niin hyvin tärkeitä 

Minulle. Teidän kauttanne Minä olen pysäyttänyt monia vakavia asioita tapahtumasta, kuin myös 

tuonut monia kotiin Minun luokseni. Minä arvostan teidän tarkkaavaisuuttanne, Minun 

Morsiameni.” 

”Minä arvostan teidän ahkeruuttanne ja sitä, kun te suojaatte Minun palvelevia Morsiamiani 

Clarea ja Ezekieliä, koska he ovat tulleet maalitauluiksi monille vastenmielisille henkilöille ja niille, 

jotka ovat vakavasti omistautuneet pahalle. Kiitos, että olette vahdissa heidän puolestaan, teidän 

toivonne ei tule pettämään. Heitä vihataan paljon ja he ovat suuresti naurunalaisia tietyissä 

piireissä. Sekä hän että Ezekiel on pelastettu vaarallisista tilanteista teidän uskollisuutenne 

ansiosta. Carol ja hänen perheensä on myös maalitauluna.” 

”Minä tiedän, että asiat ovat voimakkaampia teille kaikille nyt, mutta ei mene enää paljon 

kauempaa, kunnes teidät päästetään tämän korruptoituneen ja pimeän maailman pahasta. Sillä 

aikaa, tietäkää, että Minä olen hyvin mielissäni teihin, koska te olette tässä uskollisia ja teidän 

anteliaisuudestanne köyhille. Suuri on teidän palkkionne Taivaassa. Pysykää uskollisina.”  

”MINÄ olen YHÄ tulossa pian.” 


