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(Jeesus) ”Minun rakkaat, maailma on valmistautumassa sotaan. He ovat tuomassa aseita 

varastoista ja suunnittelemassa rynnäkköjä ja hyökkäyksiä toinen toisiaan vastaan. Tämä tulee 

olemaan verinen sota, sellainen, jota maailma ei ole tuntenut. Uusia tuhoaseita tullaan 

esittelemään, kun asiat kuumenevat. Minä haluan teidän kaikkien olevan valmiina. Kun Minä 

sanon valmiina, Minä puhun teidän hengellisestä valmiudestanne. Tämä sota on kauan ollut 

tulossa ja monet ovat silti yhä täysin unessa ja ajattelevat, että tämä on vain kriisi Euroopassa. 

Kuinka väärässä he ovat! Teidän hallintonne on tehnyt paljon pahentaakseen tilannetta, eikä tämä 

ole jäänyt näkemättä maailman voimilta. He ovat ottaneet Amerikan tähtäimeensä ja ovat 

ottaneet teidät maalitaulukseen. Minun siunattuni, teidän täytyy valmistella sydämenne liittämällä 

ne Minun kanssani. Jopa nyt Minä kärsin tuskia kaikista asioista, joita ihmiset ovat suunnitelleet 

tekevänsä.” 

”Sota on elävä helvetti ja viimeinen asia, jonka Minä haluan teidän käyvän läpi. Mutta jopa niin 

kuin kuuntelitte musiikkia, jonka Minä valitsin teille Sydänasukkaan rukouksessa tänään, sille on 

syynsä, miksi tämä tapahtuu.” 

(Clare) Jeesus antoi meille Psalmin 14 Sydänasukkaan rukouksen aikana. (Pyydän, lukekaa se 

Raamatustanne)  

(Jeesus) ”Maailman korruption vuoksi tämä täytyy tulla. Teidän asemanne täytyy olla rukouksen ja 

ihmisten tiedottaminen siitä, mitä on tapahtumassa ja miksi.” 

”Minun armoni tulee olemaan vapaasti saatavilla kaikille, jotka kutsuvat Minua sydämen 

vilpittömyydellä. Tavallaan Minä olen odottanut tätä aikaa, koska Minä tiedän, että se saa 

lopultakin kaikkien huomion.” 

”Nukkujat tulevat heräämään, ja monet tulevat seuraamaan mukana ja menemään leireihin, missä 

ruokaa, suojaa ja lääkettä on luvattu. Siellä heitä tullaan vartioimaan huolellisesti, että nähtäisiin, 

mihin ryhmään he sopivat – toisinajattelijat, yhteistyön tekijät, vai vaaralliset maailman 

agendalle.” 

”Isänmaalliset eivät tule menemään suojiin. He tietävät jo, mitä heidän täytyy tehdä ja ovat täysin 

varustautuneita. En voi mitenkään havainnollistaa sinulle, kuinka kovin vakava tilanne on, mutta se 

tulee saamaan aikaan sen, että Minun ihmiseni kääntyvät Minun puoleeni koko sydämillään, 

toiset, jotka eivät koskaan ole todella antaneet sydäntään Minulle, tulevat lähtemään ja liittymään 

voittavalle puolelle. Veli kääntyy veljeään vastaan, sisar sisartaan vastaan, äiti isää vastaan ja niin 

edelleen. Minä haluan teidän ymmärtävän, he ovat sieluja, joilla on vapaa tahto, he voivat olla 

lapsianne tai äitinne ja isänne, mutta ymmärtäkää, että heillä on vapaa tahto, ja te ette voi syyttää 

itseänne heidän valinnoistaan, he ovat tehneet ne perustuen siihen, mikä on tärkeää heille.” 

”Mutta te, Minä haluan, että te tarraatte Minuun koko sydämellänne. Älkää olko osa ruokajakelua, 

koska paljon ruokaa tulee olemaan saastunutta, tuomaan toisen väestön vähentämisen ja jopa 

tekemään ihmisistä alistuvia. Kerro heille tästä aamusta, Clare.” 

(Clare) No niin, päivien ajan en ole voinut hyvin, ja kun Ezekiel oli ollut kärsimässsä, en todella 

tiennyt syytä, mutta tänään oivalsin, että minulla oli sydänsurua, ja niin oli Herrallakin. Minä voin 



tuntea, että on niin paljon meneillään kulissien takana, ja että hyvin harvat amerikkalaiset edes 

epäilevät, mitä on tapahtumassa. 

(Jeesus) ”Sotilasoperaatioita on meneillään maanne ulkopuolella, se on yksi syy, miksi he eivät 

kritisoi sitä, mutta kaikilla Asevoimien osa-alueilla on meneillään herhiläispesän aktiviteettia, 

valmisteluna sille, mitä on tulossa, mutta Minä haluan sinun olevan Minun käsivarsillani.” 

(Clare) Kyllä Herra, palatakseni takaisin tähän aamuun, olen tuntenut oloni oudon epämukavaksi, 

nyt muutaman viikon ajan, jotakin mikä on muuta kuin fibromyalgiaa, jotakin hienovaraisempaa, 

mutta hyvin syvällistä. Ja Herran ehtoollisen jälkeen, Jeesus tuli, ja menin pitelemään Häntä, ja 

vaikutti sille, että kaikki mitä Hän halusi tehdä, oli pidellä Minua lähellä myöskin. Sain pikkiriikkisen 

vilauksen siitä todellisuudesta, mitä on tulossa, kun Hän piteli Minua, ja todella, me olimme lohtu 

toinen toisillemme. Ei ole sanoja olemassa... 

(Jeesus) ”Vaikka sinä olet vain hauras ihmisastia, rakkautesi vuoksi ja sen vuoksi, että aistit, mikä 

on tulossa, Minä sain suurta lohtua sinulta, Clare. Kiitos sinulle. Pidä aina Minua lähellä, kun nämä 

asiat on annettu sinulle Minun Henkeni kautta. Pieni ja merkityksetön kuin sinä olet, sinulla ei ole 

aavistustakaan, kuinka lohduttavaa sinun rakkautesi osuus on Minulle. Ja Minä sanon tämän, 

koska kaikkialla maailmassa Minun Morsiameni, jotka ovat nyt hereillä, voivat tuoda Minulle 

suurta lohdutusta, jos he vain astuvat esiin uskossa ja tekevät niin.” 

”Tämä ohjeistus on hyvin tärkeä, Minun pikkuiseni. Te tulette huomaamaan, että tämä tulee myös 

olemaan teidän ainoa lohdun ja turvallisuuden lähteenne, koska sota tulee raivoamaan kaikkialla 

ympärillänne. Kun tämä alkaa, teidän tulee tulla Minun luokseni, halata Minua ja saapua paikkaan, 

jossa Minä olen. Minä tulen tarvitsemaan teidän lohdutustanne aivan yhtä paljon kuin te 

tarvitsette Minun lohdutustani. Monille teistä, kun pitelette Minua, tullaan antamaan vilahdus 

siitä, mikä on sattumassa sillä hetkellä, ja jotkut teistä tulevat menemään niiden ihmisten luo, 

hengessä, tuomaan lohdutusta.” 

”Älkää epäröikö tehdä tätä, Minä tulen helpottamaan sitä ja olemaan seurananne, kun kuljette. 

Pyydän, avatkaa mielenne tälle ja olkaa Minun parantumisen, lohdun ja rakkauden 

suurlähettiläitäni. Tämä ei tule olemaan mielikuvitustanne, vaan Minun Henkeni todellinen liike 

henkenne kanssa, vieraillen noiden luona, joilla on elintärkeä vakuutuksen ja rakkauden tarve. 

Tuletteko tekemään tämän Minun kanssani? Voinko Minä laskea teidän varaanne? Pyydän, 

tarttukaa kiinni armon köyteen, ja me tulemme tekemään tämän yhdessä.” 


