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Ensimmäinen osa... Rukoukset sodan välttämiseksi & Hienovarainen nuhde 

Herra on kanssamme, sydänasukkaat. Hän välittää meistä niin kovin paljon. 

Tiedän, tämä on vain lyhyt viesti, mutta haluan kiinnittää huomionne siihen kriittiseen tilanteeseen, 
mikä on Venäjän ja NATOn välillä juuri nyt. Ja minusta tuntuu, että tämä viesti on saatava ulos, että 
voisimme kaikki rukoilla. Jos jotkut teistä ovat kokeneet viimeaikoina paljon enemmän kärsimystä, 
paljon enemmän kipua, monia uusia ristejä ja ongelmia, voin kertoa, että me myös olemme kokeneet 
saman.  

Nämä viime päivät ovat olleet äärimmäisen raskaita, mutta niin kuin Herra sanoo tässä dialogissa, 
“Tämä on ollut rankka päivä. Mutta yritämme välttää sodan, tiedäthän.” Ja se on juuri se, mitä on 
meneillään. Ja tänään on ratkaiseva valtionpäämiesten ja NATOn kokous koskien Venäjää. Putin on 
todella aktiivisesti yrittänyt saada amerikan huomion heräämään siihen tosiasiaan, että olemme 
menossa kohti ydinsotaa. Mutta hallinnon kontrolloima media jättää huomioimatta hänen yrityksensä 
tavoittaa meitä.  

Niin, pyydän teitä kaikkia rukoilemaan maailman tilanteen puolesta. Venäjä on valmis sotaan NATOn 
ja yhdysvaltojen kanssa ja odottaa Obaman iskevän ensin. Niin kuin kaikki tiedämme, hänen kautensa 
valkoisessa talossa on melkein tuhonnut amerikan ja nyt hän yrittää saada Venäjän tuhoamaan 
kaupunkimme ydinsodassa. Rukoilkaa, rakkaat, tilanne on epätoivoisesti kehittymässä ydinsodaksi. Ja 
älkää käykö kärsimättömiksi kärsimystenne kanssa. Jeesus on keräämässä niin paljon uhrilahjoja, kun 
vain olemme valmiita Hänelle antamaan.  

Ja minusta, minulla on ollut vaikeuksia viimeaikoina osoittaa pidättäytyvyyttä. Ja täytyy sanoa, vaikka 
asiat ovat olleet pieniä, niin mikään ei ole pientä kun kyse on Jumalan mielyttämisestä.  

“Tyydy yhteen, kaksi ei ole välttämätöntä.”  

“Vähemmän on enemmän.”  

Tuntui pahalta, koska tiesin mokanneeni.  

Ja tietenkin demonit rakastavat ampua minua syyllisyyden ja toivottomuuden nuolilla. Herra tosin, oli 
hyvin hellä rukouksessa ja alkoi välittömästi lohduttamaan ja neuvomaan minua.  

Hän aloitti... “Rakas, En ole täällä syyllistämässä, vaan rakastamassa. Morsiammenani sinun täytyy 
antaa hyvä esimerkki itsehillinnästä ja omistaa vain se, mikä on kaikkein välttämättömintä sinun ja 
papintoimesi kannalta. Silloinkin näkisin sinut mieluummin köyhemmällä puolella.”  

Kyllä Herra, tiedän.  

“Laske pääsi tähän, Clare, sydämelleni. Sinua koetellaan. Sinun täytyy nousta ja päästä yli tästä. Ei ole 
todella muuta sanottavaa tähän. Ole hyvä ja aito esimerkki säästäväisyydestä, jopa ruoan suhteen.”  

Hän jatkoi... “Tämä on ollut rankka päivä. Mutta yritämme välttää sodan, tiedäthän.” Kyllä Herra, 
tiedän.  



“Rukoukset toimivat, mutta tilanne ei näytä hyvältä. Kuitenkin, älä lopeta rukoilua. Tässä on mukana 
paljon voimia ja dynamiikkaa, kuin miltä päällepäin näyttää – En silti halua sinun tutkivan sitä. Se olisi 
sinun kallisarvoisen ajan tuhlaamista.”  

Ok Herra, ymmärrän.  

“’On hyvä olla tietämätön monista asioista Jumalan rakkauden tähden.’ sanoi joskus joku. Mieli, joka 
on sotkeentunut maailman menoon, on hämmentävä paikka olla. Minä pidän rauhallisista, 
yksinkertaisista mielistä eniten. Tiedäthän, Minun täytyy siellä myös asua.”  

Tiedän, Herra.  

“No, emmehän ole luovuttamassa kanssasi, Clare. Vaikka syntisi ovat moninaiset, on myös rakkautesi 
suurta. Ja lopulta sinun rakkautesi Minuun voittaa. Siis, istu suorassa satulassa, äläkä anna ‘lauman’ 
(Minun lihani) hajaantua, kuin karjalauman kurittoman ohjaajan käsissä. Sinä tiedät koska mielytät 
minua ja koska kävelet reunalla. Sen tiedostaminen on merkki siitä, että haluat tehdä yhteistyötä 
Minun kanssani – ongelma on silloin, kun teeskentelet, ettei sen ole niin väliä, jos kaadut. Sillä on 
väliä. Sillä on todella paljon väliä ja jos se saa sinut tuntemaan olosi hyvältä, myös Minä olen hyvin 
tyytyväinen. Olen niin tyytyväinen, kun harjoitat itsekuria pienissä asioissa.”  

“Ymmärrä, että menestyminen pienissä asioissa takaa menestymisen suurissa asioissa. Se on taas 
kerran se pyhä portaikko, jossa menestyminen rakentuu menestymisen varaan, ja epäonnistuminen 
heikentää ja tekee tietä uusille epäonnistumisille. Rakastan nähdä sinun ottavan näitä askeleita 
ylöspäin ja Minä olen oikealla puolellasi kannustamassa.”  

Ja sillä hetkellä sain vision Herrasta. Me olimme taivaaseen johtavassa portaikossa. Olin pukeutunut 
hääasuuni ja olimme nousemassa portaita ylöspäin. Hän oli oikeallapuolellani ja auttoi minua, pitäen 
kädestäni kiinni ja antaen voimaa jokaiselle itsensä kieltämisen askelmalle. Tuntui melkein kuin olisin 
ollut pieni taapero pitäen isän kädestä kiinni. Se oli hyvin suloista.  

No kuitenkin, se oli osapuilleen tästä päivästä. Pyydän, pitäkää Venäjä, NATO ja Yhdysvallat 
rukouksissanne. Ja ymmärtäkää, jos asiat tuntuvat vaikeammilta, se johtuu todella, todella hyvästä 
syystä.  

Siunatkoon Herra teitä kaikkia.  

Ja nyt seuraava osa... Amerikan kuolema ja ylösnousemus  

Sydänasukkaat Amerikassa ja maailmalla, Haluan antaa teille lohdun sanan.  

Rukous hetkeni aikana ohjauduin siihen viestiin, jonka sain Herralta huhtikuun yhdeksäntenä 2015. Se 
oli aikaa, jolloin sotilasharjoitukset olivat käynnissä ja olimme todella lähellä sotaa. Se ei realisoitunut 
silloin, Herralle kiitos, että rukoilimme väliintuloa. Mutta nyt olemme taas jonkin äärellä ja haluan 
antaa tämän sanan, koska se on hyvin rohkaiseva.  

Herra on Amerikan kanssa. Heitä, joita Hän rakastaa, Hän myös kurittaa. Siis, ei väliä, mitä 
maassamme tapahtuu, haluan teidän muistavan nämä sanat. Pyydän.  

Tulin rukoilemaan hyvin myöhään tänään, koska yritin vastata muutamiin äärimmäisen kiireellisiin 
viesteihin, joita olen saanut teiltä, rakkaat perheen jäsenet. Ja välittömästi, vietettyäni vain 
muutaman minutin ylistäen Herraa, Näin meidät mustiin pukeutuneena.  

Minulla oli ylläni musta lesken asu ja Jeesus oli pukeutunut mustaan hautajaispukuun. Hän alkoi... 
“Amerikan kuolema, henkisesti ja fyysisesti.”  



“Tiedät hyvin, mitä tapahtuu pinnan yllä, sapelin kalistelua, harjoituksia lähellä pohjoisnapaa. Kaikki 
tämä on vain näytöstä.”  

“Salamyhkäisyyden ja juonitteluiden mies, jota ihmiset kutsuvat presidentikseen. Mies, joka 
hankkiutui virkaan vääryydellä, vain ja ainoastaan näyttelee massoille. Ja kun tuho koittaa, se tulee 
näyttämään autenttiselta – Kun todellisuudessa tämä kaikki ei ole muuta kuin pintapuolista näytöstä 
peittämään kaikkien suvereniteetin tuhoaminen, jotta vain yksi voisi hallita maailmaa.”  

“Hän on tehnyt tähdellistä työtä tuhotessaan sinut, Amerikka. Ja tämän olen sallinut, koska olet 
käyttäytynyt kuin portto ja maannut jotaisen ohikulkijan kanssa – Samaan aikaan aviomiehesi seisoi 
vieressä kun jokainen vuorollaan makasi kanssasi.”  

“Mitä nyt voi sanoa? ‘Ja ne kymmenen sarvea, jotka sinä näit, ja peto, ne vihaavat porttoa ja riisuvat 
hänet paljaaksi ja alastomaksi ja syövät hänen lihansa ja polttavat hänet tulessa. Sillä Jumala on 
pannut heidän sydämeensä, että he täyttävät hänen aivoituksensa, yksimielisesti, ja antavat 
kuninkuutensa pedolle, kunnes Jumalan sanat täyttyvät’...” (Ilm 17:16, 17:17)  

“Siitä huolimatta Olen sinun kanssasi. Niin kuin Hosea odotti Gomeria, jotta tämä lopettaisi 
huoraamisen ja väsyisi salaisiin rakastajiinsa. Kyllä, Olen siitä huolimatta todellakin kanssasi, 
Amerikka. Ja kun etsit Minua koko sydämestäsi, tulet todellakin löytämäänn Minut valmiina ottamaan 
sinut takaisin itselleni, sanoo Herra sinun Jumalasi.”  

“Siis kun olet haavoittuneimmillasi, käänny puoleeni ja Minä annan sinulle lohdutusta. Minä pesen ja 
lääkitsen haavojasi. Minä käärin haavasi valkoisiin liinavaatteisiin. Minä johdatan sinut oikealle tielle ja 
uudelleen rakennan pientilasi sinulle. Kyllä, tulet toipumaan ja olemaan taas uskollinen Minulle.”  

“Puhun niille amerikkalaisille sydämille, jotka yhä pitävät kiinni siitä visiosta, jonka Olen inspiroinut. 
Heille, jotka kieltäytyvät makaamasta vieraiden kanssa. Heille, jotka eivät voineet estää ahneita, jotka 
ovat vallassa ja ohjailevat omaa mukavuuttaan tavoittelevia pinnallisia ja hyväuskoisia ihmisiä. Olen 
heidän kanssa. Menkää eteenpäin rohkeudella. Minä itse olen teidän kanssanne ja lopulta se, mitä on 
suunniteltu varallesi, kaatuu ja sinä tulet nousemaan tuhkasta auttaen koko maailmaa vapautumaan 
sortajien alta. Ollen kuningaskuntani mukainen, niin kuin se on tuleva. Olkoon Minun rauha 
kanssanne, Amerikan pojat ja tyttäret, jotka pitävät kiinni oikeamielisyyden visiosta. Lamauttavia 
iskuja tulette ottamaan vastaan, mutta Minä palautan ja jälleen kerran löydän mielihyväni sinusta, 
kun maasi palaa luokseni. Yksi kansakunta Jumalan alla. Jumalan, joka kärsii kanssasi. Jumalan, joka 
rakastaa sinua ja on lahjoittanut suurta kauneutta maallesi. Ja Jumalan, joka varmuudella jälleen 
rakentaa sinut. Pidä tiukasti kiinni näistä sanoista, sillä ne ovat uskollisia ja totta.” 

Tunsin kiireellisyyttä lukea tämä viesti teille, koska meillä ei ole mitään ideaa, mitä tulee tapahtumaan 
seuraavien päivien ja viikkojen aikana. Tiedän ainoastaan, että Herra aikoo vielä kerran jälleen 
ennallistaa tämän maan. Haluaisin, että teillä olisi nyt toivoa. Ei väliä, vaikka asiat menisivät miten 
synkiksi ja toivottomiksi, sillä vielä kerran on toivoa tälle maalle. Ja mitä tulee taivaaseen oton 
suhteen, minä edelleen uskon, että Herra sanoi Miamin pommittamisen jälkeen tulee se päivä, jona 
Herra tulee ottamaan meidät pelastuksessa. Ja vielä Ei sanojille, Hän ei sanonut minä päivänä Miami 
pommitetaan. Ja en usko, että hallitus edes tietää siitä. Silloin Hänen sanansa ovat yhtä sen kanssa 
mitä kirjoitukset sanovat, että kukaan ei tiedä päivää tai hetkeä. Herra siunatkoon teitä kaikkia 
sydänasukkaita. Ja pyydän – Pitäkää kiinni toivosta ja jakakaa sitä toistenkin kanssa. Sillä voi tulla aika, 
jolloin emme voi kommunikoida toistemme kanssa. Mutta meillä on sentään nämä toivon sanat 
herralta. Se antaa meille jotain, johon voimme tukeutua ja katsoa eteenpäin kohti tulevaisuutta. 


