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(Clare) Rakas Jumala, me haluamme olla selvämielisiä aikana, jolloin harhautus ja petos virtaavat 

mieliimme niin monista suunnista. Pyydän, uudista meidän voimamme ja myönnä meille 

mielenrauha Sinun Sanassasi ja Sinun armossasi ja Sinun suosiollisuudessasi… Amen. Minä olen 

tässä Herra, kiitos Sinulle niin paljon ylistyksestä. Hän piteli minua Hänen sydäntään vasten ja 

sanoi… 

(Jeesus) ”On tulossa myrsky.” 

(Clare) Herra, millainen myrsky?  

(Jeesus) ”Kaaoksen myrsky. Tuletko riippumaan Minussa koko voimallasi ja mahdillasi?”  

(Clare) Pyydän, auta minua, Herra.  

(Jeesus) ”Minä tiedän, että olet vähäpuheinen, Clare, mutta tämä tässä olen Minä.”  

(Clare) Jeesus, pyydän, puhu Sydämesi minulle.  

(Jeesus) ”Epäusko on se, mikä pysäyttää virtauksen.”  

(Clare) Kuka on vastuullinen siitä?  

(Jeesus) ”Vihollinen, mutta yhteistyössä sinun kauttasi. He haluavat sammuttaa äänesi, se on niin 

yksikertaista. Yritä olla tutkimatta tarkkaan sanoja, mutta vain virtaa Minun ajatusteni mukana. 

Siksi Minä pitelen sinua lähellä. Pitääkö Minun jatkaa?”  

(Clare) Kyllä, pyydän Herra, pyydän, tee niin.  

(Jeesus) ”Kaaos on tulossa kansakunnallenne (Amerikalle), sen on suunniteltu tapahtuvan vuoden 

kuumimpien kuukausien aikana. Ihmiset tulevat olemaan epäloogisia, paljon niin kuin Ezekiel oli, 

koska on myös demonisia toimeksiantoja ja pimeää ainetta, jota tullaan vapauttamaan ja 

lietsomaan kaaosta.”  

”Puhu tästä kanavalla ja varoita ennakolta heitä, että tämä on suunniteltu hyökkäys tämän maan 

rauhaa vastaan, riistämällä tiettyjen ihmisten oikeuksia. Tulee myös olemaan muiden tautien 

puhkeamisia, ja ne tulevat leviämään ja vahingoittamaan monia. Minä kerron tämän teille, koska 

Minä haluan Minun ihmisteni valmistautuvan, eikä tulevan kohdatuiksi tietämättöminä. Näiden 

esitysten takana tulee olemaan paljon demonista energiaa, siispä viisas asia(, mitä voi) tehdä, on: 

ei rukoilla ihmisiä vastaan, vaan demoneja vastaan ja pimeää ainetta vastaan, mikä provosoi niitä.”  

”Jos he pitävät tämän järjestettynä mielissään, se tulee tasapainottamaan heitä ja pitämään heidät 

pois tekemästä jotakin typerää. Se tulee vaatimaan enemmän aikaa rukouksessa, ylistyksessä ja 

heidän suhteensa vahvistamisessa Minuun. Mitä monimutkaisemmiksi asiat käyvät, sen enemmän 

rukousta ja ylistystä (pitää käyttää) kompensoimaan sitä.”  

”Heille on hyvä kokoontua pienissä ryhmissä eri taloissa ja saada pieni tukiryhmä. Muistakaa, 

sodankäyntinne aseet eivät ole lihallisia, vaan hengellisiä, linnakkeiden murtamiseksi. On tärkeää 

pysyä viileänä, koska lämpö ei vain uuvuta ihmisiä, vaan myös saa oikosulkuun heidän tavallisen 



kärsivällisyytensä; se on aivojen epätasapaino kuumuudesta (johtuen). Minä pidän ideastasi 

käyttää kosteaa liinaa pääsi, kaulasi ja rintasi ympärillä.”  

(Clare) Se, mihin Hän viittaa, on minun pieni ilmastointi järjestelmäni. Käytän huivia tai valkeaa 

keittiöpyyhettä, jonka kastelen läpimäräksi vedessä ja sitten laitan sen pääni tai kaulani ympärille. 

Se on hämmästyttävää ja Minä tunnen olevani kuin 70-asteisessa säässä (n.21 celsius-astetta).   

(Jeesus) ”Se tekee työn siihen saakka, kunnes aurinko laskee ja päivä henkii viileää. Se toimii, siispä 

Minä kovasti suosittelen tätä niille teistä, joilla ei ole ilmastointia ja niille teistä, jotka olette 

taipuvaisia saamaan lämpöhalvauksen, joka on todellinen vaara vanhemmille Sydänasukkaille. 

Minä en toivo teidän vain pitävän ruumistanne viileänä, vaan myös reaktionne, kiivautenne ja 

mielentilanne. Pitäkää ajatuksenne linnakkeessa, älkääkä salliko vihollisen provosoida teitä, sillä 

tällä tavalla he varastavat aikanne ja jättävät teidät tuntemaan itsenne elottomiksi.”  

”Minun lapseni, paholaiset ovat liikkeellä suuremmilla joukoilla, nyt enemmän kuin koskaan 

ennen, siispä teidän tulee olla aina niin varovaisia ja hillitä itsenne. Pahuus on lisääntymässä, kun 

enemmän demonisia olentoja nousee maapallon sisäpuolelta ja ne ovat nimitettyjä tänne. Tämä 

tulee olemaan vertaansa vailla, minkä tahansa pahan loistartunnoilla mitaten. Ihmiset tulevat 

olemaan vakuuttuneita, että he tekevät maailmalle palveluksen väkivaltaisella kostolla ja 

mielenilmauksella.”  

”Minun kyyhkyni, pysykää poissa sellaisilta paikoilta, joissa kaaos hallitsee. Jotkut teistä voisivat 

olla hyvin neuvottuja muuttamaan pois kaupungista ja valmistelemaan maanalaista asumista. 

Tulet, myrskyt, tornadot ja muut ilmakehän epänormaaliudet tulevat lisääntymään ja vaivaamaan 

maapalloa. Ihmiset tulevat todella pelokkaiksi siitä, mitä on tapahtumassa maapallolla. Teille olisi 

hyvä, jos olisitte sijoittuneet kaupunkien ulkopuolelle ja maanpinnan alapuolelle.”  

(Clare) Se oli Hänen viestinsä loppu. Jumala siunatkoon teitä, rakkaat Sydänasukkaat ja 

myöntäköön Herra teille Hänen rauhansa. 


