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(Clare) Herra Jeesus, pyydän, valmistele meitä antamaan hyvä vastaus ja valmistelemaan muita 

kohtaamaan Herra. Pyydän, laita pelastamattomien taakka kaikkien miesten ja naisten sydämiin… 

Amen.  

Siispä molemmat, sekä Meidän Äitimme että Herra puhuivat minulle tänä iltana 

Ruusukkorukouksen aikana ja aloitan siitä, mihin hän lopetti. Näin Meidän Äitimme mustassa 

hunnussa, joka peitti hänen päänsä ja varjosti hänen kasvojaan, hänen silmänsä olivat punaiset ja 

turvonneet. Hän aloitti… 

(Äiti Maria) ”Niin paljon kuolemaa, niin paljon kuolemaa on tulossa maailmaan. Niin monia 

valmistautumattomia, jotka eivät ole valmiita kohtaamaan Jumalaa. Tämän täytyy olla sinun 

kaikkein kiireellisin rukouksesi, täydennettynä Jeesuksen lohduttamisella. Oi Clare, Hänen 

surulleen ei ole loppua tänä aikana, Hän tietää, että niin moni ei tule vastaanottamaan Häntä edes 

kuolemassaan.”  

”Sinä muistat, että sinulle kerrottiin, että kun sielu kuolee torjuen Hänet, he menevät Helvettiin 

Maapallon sisällä ja tämä tulee kiihdyttämään purkauksia maailmalla, kuin myös tuhoisia 

maanjäristyksiä. Valmistautukaa rakkaat, olkaa valmiita kokemaan se, mitä Jeesus kertoi teille 

Matteuksen Evankeliumin 24 luvussa, että tulisi tapahtumaan. Levittäkää sanaa lapsillenne, tämä 

tulee olemaan aikaa, jollaista ei ole ollut historiassa.”  

”Teidän kaikkien täytyy olla valmiita siihen, mitä on tulossa. Pitäkää sydämenne puhtaina, rakkaat, 

pitäkää ne puhtaina, välttäkää kiusausta, kääntykää pois kiusauksesta valittaa tai löytää vikaa.”  

(Clare) Olen pahoillani Äiti. En ole ollut hyvä esimerkki siitä.  

(Äiti Maria) ”Ja esimerkit ovat tärkeitä, joten tee parhaasi, yritä kovemmin ja jätä huomiotta sinua 

kohtaan ammutut tuliset nuolet, jotka saavat sinut reagoimaan. Sinun täytyy olla varuillasi ja 

oivaltaa, että nämä pienet asiat on lähetetty pilaamaan huolella tehdyt suunnitelmat. Sen vuoksi, 

käännä ne poispäin ja kieltäydy antamasta niille esitysaikaa.”  

(Clare) Ja se, mistä hän oli puhumassa, oli minun naurettavuuteni. Eilen illalla olin etsimässä 

hunajapurkkia ja minun täytyi soittaa useille ihmisille nähdäkseni, oliko se kenelläkään ja olin 

poissa tolaltani… ’Mitä teit hunajalla?’… Tarkoitan, kuinka typeräksi voit tulla, käytä vain sokeria. 

Joka tapauksessa, en löytänyt hunajaa, mutta tein siitä niin suuren numeron ja valitin! Ette vain voi 

kuvitella, kuinka paha joskus olen, mutta minusta tuntui pahalta ja varmasti haluan yrittää olla 

tekemättä sitä uudelleen. Siispä, parhain mahdollinen asia, mitä voimme tehdä, on rukoilla ja olla 

reagoimatta. Joka tapauksessa, Äiti Maria jatkoi… 

(Äiti Maria) ”Kaikki te, minun kallisarvoiset lapseni, vartioikaa sydämiänne ja oivaltakaa, että tämä 

aika, mikä on tulossa, tulee vaatimaan kaiken kärsivällisyytenne, kaiken hellyytenne ja 

ystävällisyytenne ja erityisesti jatkuvan rukouksen. Yrittäkää harjoittaa kykyä rukoilla samaan 

aikaan, kun työskentelette. Armo on olemassa otettavaksenne, jos vain pyydätte Minun Poikaani 

antamaan sen teille. Sanokaa vain Hänelle… ’Herra, anna minulle armo rukoilla lakkaamatta’.”  



”Rukoilkaa sukulaistenne ja rakkaittenne puolesta ja tietäkää, että on olemassa erityisiä enkeleitä, 

jotka on nimetty heille heidän turvallisuutensa vuoksi. Elossa pysyminen tällä planeetalla tänä 

aikana ei välttämättä ole paras toimi, jos Jumala kutsuu jonkun Itselleen, se tulee olemaan hänen 

säästämisekseen siltä, mikä on tulossa. Älkää murehtiko, te tulette pian olemaan heidän kanssaan. 

Päähuomio on pelastuksessa ja meidän Herramme on pidentämässä kaikkia mahdollisia armoja 

heitä varten.” 

”Painottakaa heille, että heidän täytyy olla oikein suhteessa Jumalaan, antaa anteeksi kaikille niille, 

jotka ovat vahingoittaneet heitä, ilman ehtoja, ilman anteeksipyytelyitä, vain pyyhkikää pöytä 

puhtaaksi ja antakaa anteeksi – sitten tehkää parhaanne unohtaaksenne. Kukaan teistä ei tarvitse 

menneitten loukkausten, epäonnistumisten tai rakkaitten puolesta huolehtimisen lisätaakkaa. 

Olkaa luottavaisia, että Hän on kattanut sen. En voi painottaa tarpeeksi, että näiden sielujen 

pelastus on kaikkein suurin tärkeysjärjestyksessä. Yrittäkää omaksua jatkuva rukous, todella 

yrittäkää, on niin kovin tärkeää kehittää tämä reaktiotapa kaikkeen, mitä tapahtuu ympärillänne.”  

”Pyydän, painottakaa heille, joille puhutte, että valmistautuminen kohtaamaan Jumala, tulisi olla 

tärkeysjärjestyksessä korkeimmalla, kuin myös rukoileminen pelastamattomien puolesta. Monia 

asioita on lähetetty harhauttamaan teitä pois näistä elintärkeistä asioista, pyydän, pitäkää 

sydämenne ja mielenne keskittyneinä ja uudelleen keskittyneinä, kun ajaudutte pois 

ajatuksissanne. Olkaa valmiina, tulee olemaan hyvin vähän varoituksia, paitsi syvä suru ja levoton 

henki.”   

”Te ette voi edes alkaa ymmärtämään, mitä Jeesus käy läpi… siksi minä pyydän teitä lohduttamaan 

Häntä!”  

(Clare) Ja tiedän, että Ezekiel kertoi minulle joku aika sitten, että Herra halusi hänen laulavan 

Hänelle, soittavan kitaraa Hänelle, että Hän oli todella tarvitsemassa sitä. Nyt, tässä kohden Herra 

tuli väliin ja alkoi puhumaan…  

(Jeesus) ”Minun kallisarvoinen pieni perheeni, Minun sydämeni on murtumassa niiden puolesta, 

jotka tulevat olemaan menetettyjä Minulle iäksi. Lohduttakaa Minua ja tietäkää, että kipu, jota 

koen, on enemmän kuin mitä Minä olen koskaan tuntenut Maapallolla olevien Minun lasteni 

vuoksi. Tuho tulee olemaan niin laajalle levinnyttä, että se todella tulee tuntumaan sille, kuin 

maailma olisi tullut loppuunsa. Uhkat ulkoavaruudesta ovat hyvin todellisia, mutta niin kuin Minä 

olen kertonut teille aikaisemmin, rukous voi muuttaa meteorien rataa. Mutta jopa rukoilemisen 

kera, se tulee olemaan silti hyvin tuhoisaa kaikelle elämälle Maapallolla. Eläimet ja kasvillisuus, 

meren eläimet, kaikki elävät olennot tulevat kärsimään kauhistuttavasti tässä tuomiossa.”  

(Clare) Herra, en näe, kuinka elämä voi edes jatkua? Erityisesti en näe kuinka edes armeijat voivat 

taistella sen edessä, mitä on tulossa.  

(Jeesus) ”On ironista, että kun he juonivat toistensa tuhoa, sukupuuttoon kuolemisen tason 

tapahtumat ovat lähestymässä. Pikemminkin kuin etsiä lisää tuhoa, heidän tulisi työskennellä 

yhdessä pelastaakseen Maapallo ja toinen toisensa, mutta sellainen on itsekkään ihmiskunnan 

luonne. Kun puhutte rakkaittenne kanssa, painottakaa heille, että ruumis ei ole niin tärkeä, kuin 

heidän sielunsa ja se, missä he tulevat olemaan ikuisuuden. Auttakaa heitä tulemaan sinuiksi 

mahdollisuuden kanssa, että he tulevat kuolemaan näissä tapahtumissa ja rohkaiskaa heitä 

keskittymään ikuiseen kotiinsa, jonka Minä olen mennyt heidän edellään valmistelemaan. Todella, 

elävät tulevat kadehtimaan kuolleita.”  



”Te olette kaikki kirkkaita tähtiä tässä pimeässä maailmassa, muistakaa tämä, kun jatkatte 

päivittäistä elämäänne ja olette luoksenne tulevia sieluja varten. Minä olen teidän kanssanne, 

ikuisesti, älkää pelätkö mitään, rohkeudella te tulette saamaan riemuvoiton kaikista esteistä. 

Taivas on maalinne ja mahdollisimman monen ottaminen mukaanne on missionne.” 


