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(Clare) Herra, myönnä meille mielenrauhaa ja auta sydämiämme, etteivät ne olisi huolissaan näinä 

vaikeina ja epävarmoina aikoina. Anna meille voimaa ja armoa luottaa Sinuun. Amen. 

(Jeesus) ”Kyllä, enää ei tule olemaan kovin kauan aikaa. Valmistelkaa itsenne radikaaleihin 

vapauksien ja asioihin pääsemisen riistoihin. Se tulee alkamaan pian ja kaikki tulevat olemaan 

hämmästyneitä maailman muutoksista. Asiat, joiden he eivät koskaan ajatelleet loppuvan, tullaan 

ottamaan heiltä yhdessä yössä, mukaan lukien ihmiset ja lapset. Enää te ette tule kuulemaan 

Morsiamen laulua Sulhaselleen. Tulee olemaan pimeää ja synkkää, aivan kuin koko maailma 

seisahtuisi.”  

(Clare) ’Herra, minä tiedän, että Sinä haluat minun puhuvan Taivaasta ja myönteisistä asioista, 

siispä pitäisikö minun jakaa tämä viesti?’  

(Jeesus) ”Minä annan sen sinulle jaettavaksi, niin että he eivät tule olemaan järkyttyneitä. Olisi 

hyvä jokaisen tottua hyvin yksinkertaiseen ruokaan ja olla kiitollinen siitä. Yhteiskunta sellaisena 

kuin te sen tunnette, tulee hajoamaan. Tulee olemaan ryöstelyä ja ampumisia, epätoivoisia ihmisiä 

etsimässä epätoivoisesti jokapäiväistä leipäänsä. Clare?”  

(Clare) ’Kyllä Herra?’  

(Jeesus) ”Älä hetkeäkään salli itsesi ajatella, että Minä olen hylännyt sinut. Juuri, kun sydämesi 

tuntuu olevan murtumaisillaan, Minä tulen läpi. Älä huolehdi mistään, Minä tiedän täsmälleen, 

kuinka asiat tulevat tapahtumaan ja Minun enkelini tulevat ympäröimään sinut, turvapaikan ja 

jokaisen täällä.”  

(Clare) Anna anteeksi, olen huolissani, että he varastavat vuohemme syödäkseen ne.”  

(Jeesus) ”Anna niiden mennä, älä yritä pitää kiinni mistään, anna sen kaiken mennä, Minä tulen 

kattamaan ja suojelemaan kaikkea. Lakkaa huolehtimistasi. Minä en tule hylkäämään sinua, enkä 

unohtamaan sinua sinun tarpeissasi. Tarraudu Minuun, äläkä huolehdi mistään.”  

”Minä lähetin sinulle sen Taivaaseennosto unen hälyttämään sinua hetken läheisyydestä… sinä 

tiedät ja ymmärrät, mitä se merkitsee. Niin monia muutoksia ja varustamista niitä varten, joita ei 

tulla ottamaan, että Minä en halua sinun surevan tai menettävän toivoa. Kaikki on suunniteltu; 

sinun ei tarvitse huolestua mistään siitä. Ole enemmän huolestuneempi sieluista, jotka ovat 

menossa Helvettiin, jos he eivät kadu.”  

”Tee tästä ajasta palvelemisen ja katumisen aikaa, vapauttaen kaikki huolet Minulle. Keskittykää 

sieluihin, Minun Rakkaat, Minä tulen lähettämään teille sieluja, jotka tarvitsevat teitä. Teidät on 

valmisteltu siihen; te tulette tuomaan heille lohtua ja toivoa. Muistakaa, huolenne tulee olla ensi 

sijassa sielut, eikä raha ja tavarat. Oi, kuinka Minä itken sielujen vuoksi. Pyydän, keskittykää 

sieluihin ja olkaa heitä varten. Niin monet tuntevat itsensä tuomituiksi siitä, mitä ovat tehneet, he 

ovat syvästi anteeksiannon ja ymmärryksen tarpeessa. Joistakin tulee pyhimyksiä. Ne, joita Minä 

lähetän teille, ovat sekalaista seurakuntaa.”  



”Älkää huolehtiko, Minun kallisarvoiseni, Minä tulen lähettämään teille voitelun, kun sitä eniten 

tarvitaan. Te ette tule olemaan velttoja ja välinpitämättömiä. Päin vastoin, te kykenette 

palvelemaan kaikkia heidän tarpeitaan. Älkää salliko itsenne uupua loppuun hyvää tehdessänne.”  

(Clare) ’Herra, Minun on vaikeaa ennakoida, mitä tulee tapahtumaan Taivaaseennostoon 

mennessä.’  

(Jeesus) ”Kyllä, Minä tiedän. Sinulla on paljon ristiriitaista tietoa ja vaikutteita. Mutta kuten Minä 

kerroin aikaisemmin sinulle, sinä ymmärrät, mitä on tapahtumaisillaan ja tulet olemaan 

varautunut (siihen). Sinä olet valmistautunut tätä aikaa varten vuosikymmeniä, jopa syntymä 

tilanteesi oli suunniteltu valmistelemaan sinua.”  

(Clare) Olin ainoa lapsi; äitini oli jatkuvasti mennyt töihin tai menossa ulos ystäviensä kanssa. 

Vietin hyvin, hyvin yksinäisen lapsuuden. Minun täytyi viihdyttää itseäni ja joskus väärillä asioilla. 

Kiitos Jumalalle Hänen anteeksiantamisestaan.  

(Jeesus) ”Kyllä, sinut valmisteltiin hyvin ja ymmärrätpä sinä sen tai et, aivan Minun omalla Äidilläni 

oli VOIMAKAS vaikutus lapsuuteesi. Myös hän tiesi kohtalosi ja niinpä hän teki järjestelyjä, että 

oppisit sen, mitä oli tarpeellista.”  

(Clare) ’Herra, mitä Sinä haluat sanoa?’  

(Jeesus) ”Minun Suloinen Puolisoni, Minä sanon sinulle… RAUHA. Minä olen huolehtinut sinusta 

kehdosta pian tulevaan tapahtumaan asti. Sinä olet tottelemassa Minua musiikillasi ja tästä Minä 

olen onnellinen. Jatka samaan malliin aivan viime minuutille asti.”  

(Clare) ’Entä haavoittuneiden ihmisten hoitaminen, heidän, joita Sinä olet lähettämässä meidän 

luoksemme?’  

(Jeesus) ”Sinä tulet tietämään, kun pitää tehdä työtä ja kun lopettaa; voitelu tulee olemaan 

kaikkea varten.”  

(Clare) ’Tunnen kuin Sinä olisit sanomassa, että minä tulen olemaan täällä sen tapahtuman jälkeen 

auttamassa ihmisiä, joita Sinä lähetät meille.’  

(Jeesus) ”Ei, sinä et tule olemaan täällä Taivaaseennoston (Tempauksen, Ylösoton) jälkeen. Mutta 

on useita tapahtumia, jotka johtavat siihen, minkä sinä tulet elämään läpi ja ottamaan osaa 

palvelemiseen. Pyydän, älä huolehdi yksityiskohdista. Minä olen kattanut sen, Minun Kyyhkyni, 

sinä olet tulossa kotiin pian.”  


