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VALMIINA 

Tietoa Sisar Clarelta & Jeesuksen & Marian viesti, 16. Joulukuuta, 2021. 

(Clare) Rakas Jeesus, pyydän pidä meidät Sinun rauhassasi ja auta meidän rakkaita 

Sydänasukkaitamme pysymään tyyninä ja syvällä rukouksessa, yhdistyneenä ja luottakaamme 

Sinun varustavan ja suojelevan meitä. 

No niin, minun rakkaat, ennen yhteisön rukouksia olin antamassa päivitystä perustuen joihinkin 

asioihin, joita kuulin viime yönä ”Mike around the World”:lta. Hän on aina tekemässä päivitystä 

torstaisin ja joskus hyvin myöhään illalla viikolla. Hän oli kertomassa meille, että Kalifornia on 

kuilun partaalla. Ja me olemme jo kuulleet, että kaikki on tulossa tapahtumaan yhtäkkiä – ja kaikki 

samaan aikaan, saattaakseen meidät täydelliseen ja täyteen hämmennykseen.  

Ja se, mitä on tulossa, ovat vakavat maanjäristykset, Kalifornian Läntisen osan menetys, 

maanjäristys, joka avaa Missisippi-joen koko matkan ylös Suurille Järville, kuin myös 

maanjäristyksiä ja maanalaisia tulivuoria lähellä New Yorkin kaupunkia, ja myös tsunamin. Samaan 

aikaan venäläiset, kiinalaiset ja iranilaiset ovat lähestymässä ja asettumassa asemiin 

kansakuntamme ympärille. Meillä on runsaasti ulkomaalaisia Kiinan kansalaisuutta edustavia, 

jotka ovat täällä eri töissä, mutta on hyvin todennäköistä, että se tulee muuttumaan ja he eivät 

lopulta tule olemaan niissä töissä, joissa heidän on tarkoitus olla, sen sijaan he tulevat liittymään 

kotimaansa joukkoihin.  

Siispä, on useita asioita, joita oletetaan tapahtuvan ja ainoa tapa, jolla me tulemme selviämään 

tästä on pysymällä rukouksessa Herran kanssa ja rohkaisemalla muita kääntymään Hänen 

puoleensa, ja sen puolesta me olemme rukoilemassa. Oi, rakas Jumala, pelasta nämä ihmiset, joilla 

ei ole hajuakaan siitä, mitä on tapahtumassa! Toinen asia on, että Kaliforniassa on kaupungin 

kokoisia vajoamia, joista ei ole kerrottu heille ja Pohjois-Kaliforniassa tulivuoret alkavat 

heräämään, me tiedämme jo sen. Me olemme valmistautuneet sitä aikaa varten. Siispä, 

rukouksessa ensimmäinen asia, jonka kuulin, oli: ”Pian, kaaos” ja ”Tarkista ruokavarastosi.”  

Minä olen seurannut järistys aktiivisuutta ja ”Mike around the World” puhui Kaskadien 

Siirroslinjasta (USA:n Pohjois-Kaliforniasta Kanadan Brittiläiseen Kolumbiaan ulottuva siirroslinja), 

heräävät tulivuoret pohjoisessa Kaliforniassa ja maanjäristysparvi, tiedättehän, neljän ja viiden 

pisteen parvia (parvi=pienten maanjäristysten joukko) Oregonin rannikon lähellä valtameressä, 

koko päivän, luulen heidän sanoneen, että päivässä oli viisikymmentä maanjäristystä siinä yhdessä 

paikassa. Tämä kaikki vahvisti ajatukseni, jotka luultavasti eivät olleet ensinkään minun … Pyhä 

Henki on aina tervetullut laittamaan niitä sinne. Parvet Oregonin rannikon läheisyydessä 

valtameressä ovat olleet hyvin merkittäviä ja Minä uskon - mutta tämä on vain olettamusta 

minulta – niitä provosoivat skalaariteknologian aseet, joista Jeesus puhui muutaman päivän 

takaisessa viestissä.  

Nyt jotakin hyvin mielenkiintoista on muodostumassa näiden tapahtumien kanssa Pohjois-

Kaliforniassa ja se on Dmitry Dudamanin profetia, että vihollinen tulee yrittämään vallata Läntisen 

rannikon, lähellä Oregonia ja Pohjois-Kaliforniaa sillä alueella. He tulevat yrittämään useita eri 

tapoja hyökätä ja joka kerran, kun he yrittävät, jotakin ilmaantuisi. Viimeinen asia, joka pitää 

heidät saamasta maatamme, oli purkautuva tulivuori, laava virtasi valtamereen ja heidän täytyi 

juosta päästäkseen pois siitä. Se tosiseikka, että tulivuoret ovat heräämässä, on myös 



mielenkiintoinen, koska tiedämme, että venäläisiä sukellusveneitä on vesillä kansakuntamme 

ympärillä. Jatkan samassa hengessä, en usko, että Presidentti Putin haluaa tämän tapahtuvan, 

mutta Minä tunnen, että häntä pakottavat toiset ryhmät hallinnossa tekemään sen.  

Viestissä joulukuun 9. päivältä, Venäjän-Ukrainan-Amerikan kriisi on vakava. Viesti oli: ’Mitään ei 

tule siitä, ennen kuin on kutsuttu… sillä aikaa, rukoilkaa voimaa ja valmiutta. Kaikki tulee 

räjähtämään samaan aikaan. Se on suunniteltu sillä tavalla tekemään tilaa lopulliselle Amerikan 

lopulle, mutta koskaan ei tule olemaan lopullista loppua, vain suuren sorron ajanjakso, kun uusi 

hallinto ottaa ohjat.’  

Ja näin se on suunniteltu. Katsohan, kommunistinen Kiina on ollut valmistelemassa ottaakseen 

haltuun koko maailman ja olemaan äärimmäinen supervalta, mutta ennen kuin he voivat valloittaa 

Israelin, pitämään kiinni Taiwanista ja jatkamaan virheittensä levittämistä ja kukistamaan muut 

kansakunnat, heidän täytyy ottaa Amerikka pois yhtälöstä, siksi asiat on suunniteltu tällä tavalla. 

He haluavat Amerikan täydellisesti pois tieltä.  

Minun sydämelläni on, että he tulevat joutumaan Ezekielin 38. luvussa mainittuun sotaan, kun 

Jumala puolustaa Israelia. Se ei tarvitse Amerikkaa puolustamaan itseään, Jumala Itse tulee 

puolustamaan Israelia, ainakin siinä tilanteessa.  

Siispä siksi Amerikka on kohde, no niin, ainakin yksi kohteista. Toinen syy on, että kiinalaiset 

rakastavat Amerikkaa ja haluavat ottaa sen haltuun.  

”Joka puolella ympäri maata tulee olemaan vastarintaryhmiä, jotka pitävät hallussa alueitaan. 

Tämä tulee turhauttamaan joitakin pahojen suunnitelmia, mutta he ovat suunnitelleet myös 

heidän tuhonsa. Luottakaa.”   

Sillä hetkellä katsoin huoneen halki. Olimme rukoilemassa ja Äiti Magdalen oli itkemässä 

Kalifornian tulevan elämän menetysten vuoksi.  

(Äiti Maria) ”Kyllä, itkeminen on paikallaan. Maanne tulee olemaan täydessä shokissa, 

ymmärtämättä, mitä heille on tapahtumassa. Tulee olemaan monia yllätyksiä. Valmistelkaa 

ihmistenne sydämiä. Se, mikä on tulossa, on kauhistuttavaa. Monet tulevat menettämään 

uskonsa, monet tulevat saamaan uskonsa ja kääntymään pois pahoilta teiltään. Toisista tulee jopa 

vielä pahempia. Aidalla olevien on aika tehdä päätöksensä. Asiat tulevat ainoastaan pahemmiksi 

tästä alkaen. Heidän tarvitsee tietää, missä he seisovat, kun monet eri päätökset täytyy tulla 

tekemään.” 

”Tulee olemaan paljon suremista ja täyttä luovuttamista. Kuitenkin hallinto tietää täsmälleen, mitä 

on tapahtuva ja he ovat valmistautuneet ottamaan tilanteen haltuun, mukaan lukien 

internointileirit (=vaarallisten henkilöiden ja/tai vihollisten eristämisleirit), teidän 

suojelemiseksenne ja varustamiseksenne, tietenkin. Varoittakaa ihmisiänne, että eivät mene 

sinne, elleivät he tiedä, että Jumala on kutsumassa heitä palvelemaan siellä. Monia pyhimyksiä 

nousee tämän ajan aikana. Oi, kuinka Jeesus odottaa tätä pelolla. Teillä on vielä vähän aikaa. 

Käyttäkää se hyvin. Kyllä, lyhytaaltoradio yhteydenpito on tärkeää. Ei tule olemaan helppoa saada 

selville kaikkea, mitä on tapahtumassa maailmassa.”  

(Jeesus) ”Minä tulen ohjaamaan teitä. Minä haluan teidän kaikkien olevan Minun rauhan ja uskon 

ihmisiäni. Toiset tulevat tunnistamaan, että jokin on erilaista, silloin te kerrotte, että Minä olen 

huolehtimassa teistä ja Minä tulen myös huolehtimaan heistä, jos he antavat elämänsä Minulle.”  



(Clare) Hengessä näin monia Pyhimyksiä. Ja Minä kysyin: ’Miksi te kaikki olette täällä?’ Vastaus 

oli… ”Rohkaisemassa sinua, Clare, koska todella, se mikä on tulossa, tulee häkellyttämään jokaisen. 

Pyydän, kerro heille, etteivät juokse edestakaisin paniikissa. Vetäytykää hiljaiseen paikkaan ja 

rukoilkaa. Rukoilkaa perheenä yhdessä. Tietäkää, että Herra tulee olemaan keskellänne. Älkää 

pelätkö ja rukoilkaa.”  

(Äiti Maria) ”Clare, sota-ajat ovat kauhistuttavia. Kaikki, minkä olet luottanut olevan vakaata ja 

järjestyksessä, tulee kyseenalaiseksi. Elämään kajotaan, vakaus on otettu pois, hämmennys 

hallitsee. Näin on, kun vihollinen haluaa varastaa sielunne pelon ja paniikin kautta. Te teette 

päätökset perustuen havaintoihinne, kuinka säilyä hengissä. Siksi rukous ja vetäytyminen rauhaan 

ja tyyneyteen, etsiäksenne Hänen (Jeesuksen) kasvoja, on teidän aivan paras vaihtoehtonne.”  

(Clare) ’Mikään tästä ei käy järkeen, ottaen huomioon tehtävät, mitä minua on pyydetty 

viimeistelemään.’  

(Äiti Maria) ”Tulet ymmärtämään nämä asiat hyvin pian. Me yritämme valmistella sinua, niin että 

tulet valmistelemaan muita. Jatka sitä, mitä sinulle on annettu tehtäväksi. Älä laiskottele missään, 

pysy kiireisenä ja rukouksessa ja pidä vartiota.”  

”Kaikki te Sydänasukkaat, te olette vartiomiehiä muurilla, menkää ja kertokaa sukulaisillenne, mitä 

on tulossa tapahtumaan, älkää olko peloissanne vastaanottamaan pilkkaa ja torjuntaa osaksenne, 

tietäen, että jos he eivät tule kuuntelemaan sinua, se johtuu siitä, että he eivät kuuntelisi minua. 

He, jotka kuuntelevat, heillä asiat tulevat olemaan paljon paremmin kuin heillä, jotka kieltäytyvät.”  

”Olkaa valmistautuneita, rukouksen, kiitoksen annon, ylistyksen ja periksiantamattoman 

rakkauden kautta. Älkää salliko vihollisen kylvää epäilyksiä siitä, mitä on meneillään. Te tiedätte 

paljon enemmän, koska te olitte kuuntelemassa. Mutta useimmat eivät ole olleet kuuntelemassa.”  

(Clare) Sitten näin soihdun ja kuulin…  

(Äiti Maria) ”Sinä tulet valaisemaan tietä monille. He, jotka eivät ole olleet valmistautumassa, 

tulevat olemaan häkeltyneitä ja hämmentyneitä. Soihtusi tulee loistamaan heidän pimeyteensä ja 

tuomaan rauhaa. Laulusi saattavat jopa olla mukana tässä.”  

”Me olemme antaneet tämän viestin sinulle hyvin pienellä käytettävissä olevalla ajalla, että muut 

valmistautuisivat. Jos elätte Kaliforniassa, eikä teitä ole kutsuttu kuolemaan maanjäristyksessä, 

teille olisi viisasta lähteä, NYT. Kuitenkin tehkää se, mitä on sydämessänne ja omassatunnossanne 

Jumalan edessä, koska Herra ohjaa sydämenne sisältä myöskin.”  

(Clare) Se oli viestin loppu. Herra siunatkoon ja varjelkoon teitä ja muistakaa pitää kiinni Herrasta, 

pysyä Hänen kanssaan syvällä rukouksessa, älkää salliko itsenne olevan hermostunut ja juoksevan 

edestakaisin, vaan menkää suoraan rukoukseen ja rukoilkaa perheenne kanssa. Sinä aikana 

päällenne tulee suunnaton tyyneys. 


