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( Clare ) Herra haluaa meidän olevan todella valmiita, kaverit. Yksi rukoussotureistamme näki tämän 
unen/näyn tänä aamuna ja aion jakaa sen kanssanne. Nainen on hyvin, hyvin luotettava. Ja useilla 
muilla ihmisillä on ollut vahvistuksia tänään, myöskin. Nainen ei ole ainoa. Siispä, minä jaan ne 
kanssanne hyvin nopeasti. 

Sisaremme aloitti!...  

Okei, heräsin noin kello 4 tänä aamuna tai ehkä vähän jälkeen. Ja tiesin, että se oli Herra. Sanoin… 
”Okei…” Ja Hän halusi minun vain kuuntelevan. Hän sanoi, ”Kuuntele vain.” Ja Hän oli NIIN 
määrätietoinen, niin määrätietoinen. Hän sanoi, ”Tämä… me olemme ajassa, me olemme täsmälleen 
samanlaisessa ajassa, kuin mitä oli Nooan aikana ja kuinka ihmiset olivat ja kuinka ihmiset 
käyttäytyivät Nooan aikoina. Me olemme nyt sellaisessa ajassa. On NIIN MONIA, jotka pitää pelastaa, 
joita ei ole pelastettu.”  

Ja Hän näytti minulle perheeni ja näin kaksi lastani, Stephenin ja Stephanien. En edes sanonut mitään, 
se vain oli ajatuksissani, ajatuksissani välittyi kaikki ilman puhetta. Ja ennen kuin pystyin edes 
lopettamaan lasteni ajattelemisen, Hän sanoi, ”He ovat Minulla.” Hän näytti heidät minulle ja Hänen 
kätensä olivat heidän ympärillään. Hän kosketti molempia lapsiani. Hän sanoi, ”Älä huolehdi. Älä 
huolehdi lapsista – He ovat Minulla.” Ja sanoin, ”Okei.”  

Hän näytti minulle jakeen, missä sanotaan, että koko huonekunta pelastuu ( Apostolien Teot 16:31) – 
Hän näytti minulle sitä. Hän sanoi. ”Tämä on nyt hyvin äärimmäistä aikaa.” Äärimmäistä, aivan kuin 
kaikkea pitelisi kasassa naru, joka on katkeamaisillaan – se on ainoa tapa, millä voin näyttää sen teille, 
selittää sen.  

Lähi-Idässä on juuri nyt paljon meneillään. Hän ei paljastanut minulle sitä. Hän sanoi, ”En voi kertoa 
sinulle kaikkea, koska se pelästyttäisi sinut liian pahoin. On asioita, joita Minä en voi kertoa, koska se 
on liikaa, se on sinulle liikaa.”  

Siispä, Hän pitää jotkut asiat minulta, meiltä, tiedättehän, kaikilta meiltä. Hän näytti minulle, missä 
Hänen Isänsä on valmistelemassa Häntä ottamaan Kirkon. Hän on valmistelemassa Häntä ottamaan 
Hänen Kirkkonsa Kotiin. Hän on siinä prosessissa juuri nyt. En tiedä, kuinka kauan se jatkuu, kuinka 
kauan se vie. Me emme tiedä. Mutta se on TODELLA PIAN. En tiedä päivää, enkä hetkeä, mutta se on 
hyvin lähellä.   

Hän sanoi tärkeän asian – ja Hän on antanut minulle ohjeet. Olen tilannut jokaisen kirjan, jonka sain, 
sinulta ja Ezekieliltä – Olen tilannut koko joukon kirjoja. Hän sanoi, että on tärkeää sinun tehdä se, älä 
keskity niin paljon sinun DVD-levyihisi (koska olen tehnyt niitä koko pinon). Nyt Minä haluan sinun 
alkavan hankkia asioita kirjoitettuina, siltä varalta, jos kaikki kaatuu, eikä mitään laitteita voida 
käyttää. Ja sinä (Clare) olit juuri sanonut sen, että Hän toisti sen, mitä sinä sanoit.  

Ja ajattelin, ”Minä tiedän Herra, Clare sanoi sen.”  

Ja Hän sanoi, ”Sinun ei tarvitse keskittyä mihinkään muuhun. Älä huolehdi taideteoksista. Älä huolehdi 
MISTÄÄN. Pääasia, jota Minä haluan sinun tekevän juuri nyt, on saada nämä asiat paperille. 
Viimeistele ne asiat, mitä sinun täytyy kirjoittaa.”  



On kuin olisi tietty into saada kaikki tehdyksi ja valmiiksi.  

Ja sanoin, ”Okei.” ”Älä edes lähde talosta. Ja Hän sanoi, pysy alhaisena. Pysy poissa maailmasta, erota 
itsesi maailmasta nyt. On aika…” Hän – kuinka ilmaisisin tämän. Hän on kokoamassa Hänen vauvansa. 
Niin Hän kuvaili sitä. Hänen kallisarvoiset, kallisarvoiset vauvansa. Ja Hän kokoaa heidät ja erottaa 
heidät ihmisistä, joiden täytyy mennä Koettelemusten Ajan läpi, koska he eivät tajua, he eivät 
kuuntele. He ovat niitä, joiden täytyy mennä viinipuristimen läpi.  

Entä me? Meidän täytyy vain todistaa niin paljon kuin me voimme, niin monelle ihmiselle, kuin 
voimme tänä myöhäisenä hetkenä. Se on kaikkein tärkein asia, todistaminen ja rukoileminen. 
Jatkuvasti rukoileminen. Rukoileminen ja rukoileminen ja rukoileminen ja Sanassa pysyminen. Hänen 
lähellään pysyminen ja Hänen kanssaan kulkeminen.  

Hän näytti minulle Oven. On olemassa Armon Ovi. Hän näytti minulle Oven, mutta en ole aivan varma, 
kuinka paljon tilaa on jäljellä, kunnes Ovi sulkeutuu. Minä näen Oven ja Ovi on sulkeutumassa. Se on 
melkein sulkeutunut, Clare – se on melkein sulkeutunut. Se ei ole täysin sulkeutunut. En ole aivan 
varma siitä. 

On kuin Hän olisi sitomassa… Hän on valmis! Hän on valmis. Hän on sitomassa asioita ja Hän on 
valmis, Hän on valmis. Siksi Hän kertoo meille, että laittakaa asianne järjestykseen, valmistautukaa. 
Olkaa valmiita, olkaa valmiita, olkaa valmiita, oli pääasia.   

Kun näin Isän valmistelevan Poikaa, näin Isä Jumalan… Hän on niin hellä ja niin rakastava ja… oi, 
Jeesuksen Rakkaus. Se on niin paljon, Clare – siellä on vain niin paljon rakkautta, niin paljon 
rakkautta!!  

Clare: Minä tiedän, minä tiedän!  

*****  

Toinen Sisar…  

Jeesus HALUAA olla meidän kanssamme niin paljon enemmän, kuin mitä me haluamme olla Hänen 
kanssaan!! Kuinka voi olla niin?? Hän haluaa meidät. Hän haluaa viedä meidät takaisin Kotiin, Hän on 
hyvin, hyvin jännittynyt ja levoton – Hän on todella jännittynyt meidän Kotiin viemisestämme. Mutta 
samaan aikaan, Hän suree. Minä näin… Suremista, kuin Hän olisi käsillään ja polvillaan, tuolissa, 
Hänen päänsä tuolilla – suremassa. Ja Isä lohduttamassa Häntä. Minä näin sen niin selvästi.  

Clare: Siispä, hänen unensa lisäksi me saimme kahden muun henkilön todistukset siitä, mitä on 
tapahtumaisillaan.  

Yksi tuli minulle sähköpostin muodossa, mikä oli vahvistus siitä, mitä me tiedämme, että on tulossa 
tapahtumaan. Luultavasti itärannikolla ja New Yorkissa, että siellä tulee olemaan erityisen suuri 
tsunami. Tsunami tulee ilmaantumaan vastaavasti ydinaseiskun kanssa.  

*****  

Ja tässä on uni, jonka yksi rukoussotureistamme on nähnyt… Tuomio on tulossa.  

Kun olin nukkumassa, tunsin Herran mahtavan läsnäolon makuuhuoneessani ja pystyin tuntemaan 
henkeni nousevan ylös ruumiistani, koska Herra halusi näyttää minulle jotakin, koskien 
Tuomitsemista, joka on tulossa maalle hyvin pian.  

Se, mitä näin, oli kauhistuttavaa ja niin tuhoavaa… Ensin se alkoi sillä, että näin näyn ja oli pimeää. 
Pystyin näkemään valtameren aaltoja ja aaltoja liikkuvan todella nopeasti ja kohoten hyvin nopeasti. 



Sitten, yhtäkkiä, Herra salli minun nähdä veden nousevan ylös, korkeiden rakennusten huipuille ja 
rakennukset alkoivat murenemaan ja putoamaan kuin dominot. ihmisiä hukkui, he kirkuivat huutaen 
apua, tarttuen rakennusjätteeseen, mitä oli kaikkialla, minne katsoi, kuolleita ruumiita kellui, kelluvia 
autoja, tuhoutuneita taloja, jotka näyttivät tulitikuilta, kaiken nielaisivat valtavat ja mahtavat veden 
aallot ja voimakkaat tuulet.  

Tämä ennen näkemätön tuho tapahtui niin nopeasti ilman varoitusta. Näytti kuin maailma oli 
loppumassa. Unessa itkin niin paljon, kun näin tämän tapahtuvan omien silmieni edessä. Sitä oli niin 
surullista todistaa, mutta Herra halusi minun näkevän sen, jakaakseni sen muiden kanssa, että Tuomio 
on tulossa nopeasti ja raivoisasti, ilman varoitusta.   

Sitten toisessa unen kohtauksessa katsoin ylös, kun olin todistamassa tuhoa ja näin kirkkaan valon 
tulevan taivaalta.   

Minua vedettiin ylös ja näin monenvärisiä nauhoja vain roikkuvan alas ja kun tartuin nauhaan, siellä 
oli muita Kristuksen Morsiamia, jotka olivat juuri saapuneet sinne ja Morsiamet olivat kauniita 
majesteettisuudessa ja loistossa, koristeltuina ja puettuina ihastuttavasti ja kaikki oli niin puhdasta. 
Minun äitini oli siellä, muiden Morsianten kanssa ja olin niin iloinen nähdessäni hänet.  

Unen Loppu.   

***** 

Toinen Kohtaus toiselta Sisarelta… 

Clare: Okei, anna mennä. Sinä tunsit hengessä, että joku tuli vierailemaan luoksesi. 

Hän aloitti… No niin, Olin Armorukouksen lopussa ja näin jonkun – hengessä. Näin enkelin tulevan 
ylös. Hän tuli ylös minun vasemmalle puolelleni. Kysyin häneltä – onko ok odottaa ja lopetella 
Armorukous? Ja hän sanoi… hän vain seisoi siinä. Ja sanoin, ”Okei.” Siispä minä lopettelin sen. Ja 
sitten hän otti pienen käärön ja ojensi sen Herralle. Ja Herra oli seisomassa siinä toisen enkelin kanssa, 
jonka tavallaan tunnistin suojelusenkelikseni. Hän otti käärön ja Hän aukaisi sen ja katsoi sitä, luki sitä 
minuutin verran. Ja sitten Hän aloitti, tiedättehän – osoittaen ja antaen määräyksiä ja… tiedättehän, 
tapahtui vain asioita.  

Ja mielikuva, jonka sain päähäni, oli vastaavuus, Kenraali Robert E.Lee teltassaan. Lähetti tulee 
rynnäten sisään, tiedättehän – tömistellen telttaan, ojentaa hänelle määräykset ja kenraali istuu siellä 
ja katsoo, mitä on meneillään ja hän menee lentäen toimintaan – alkaa lähettämään korpraalejaan ja 
muita ihmisiä pois, tekemään sitä, mitä heidän tarvitsee tehdä.  

Minä itse asiassa… no niin, pyysin Sherryä rukoilemaan sen puolesta, koska Herra väräytti minua, 
”Soita Sherrylle. Soita Sherrylle. Soita Sherrylle.”  

Sanoin, ”Okei, minä soitan hänelle!” Pyhä Henki sanoi, että se oli täsmälleen, se mitä oli 
tapahtumassa. Hän vahvisti, että se oli täsmälleen se, mitä oli tapahtumassa.  

Siispä, siinä se on, kaverit. Meillä on kolme erilaista vahvistusta, että Herra on ovella, että loppu ON 
tullut. Ja minä aion pyytää teitä rukoilemaan Pyhää Armorukousta non-stoppina, pitääksenne oven 
auki hieman pidempään, sillä aikaa, kun me saamme kaiken materiaalimme jaettua sinne, minne 
pitääkin. Pyydän, pyydän, rukoilkaa lisää Armoa ja lisää aikaa. Vain hieman lisää aikaa ja lisää Armoa.  

Pyydän, pyydän, rukoilkaa, että kaikkea nopeutetaan ja saadaan ulos oikeiden ihmisten käsiin, jäljelle 
jääville. 



***** 

Ja kuten te muistatte viime viikolta, että minä puhuin teille, että Herra viivästyttää Taivaaseennostoa 
lisäyksillä – pikkuriikkisillä lisäyksillä. No niin, hyvin mielenkiintoisesti, me olemme saaneet 
vahvistuksen sille. Minä haluan lukea sen teille…  

Sisar Clare,  

Näin unen muutama viikko sitten.  

Näin, että olin koesalissa, koepaperi kädessäni ja jokainen oli istumassa, Olin hämmästynyt, ettei se 
ollut vielä alkanut. Kun näin kellot ja näin, että aikaa oli pidennetty mikrosekunneilla!  

Ja sitten jälleen pidennetty yhdellä mikrosekunnilla ja sitten jälleen. Olin todella hämmästynyt ja pidin 
tämän unen itselläni. Sinun sanasi ajan pidentämisestä, pienillä lisäyksillä, on minulle vahvistus.   

Siispä, Herra ON pidentämässä sitä. Ajattelin, mahdollisesti rukoustemme mukaan. Siispä, pyydän – 
rukoilkaa, että meillä on hieman enemmän aikaa jäljellä, saada kaikki oikeiden ihmisten käsiin.  

Herra siunaa teidät, Sydänasukkaat. Kiitos, että olette niin uskollisia. Kiitos, että rukoilette meidän 
puolestamme ja koko maailman puolesta. Todella Herran sydän on liikuttunut sääliin juuri nyt, 
kaikkien niiden sielujen puolesta, jotka tulevat olemaan kadotettuja. Siispä, pitäkää Hänelle hellää 
seuraa ja rukoilkaa. 


