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(Clare) Jumala teitä siunatkoon, rakkaat Sydänasukkaat. Antakoon Herra meille rohkeutta, 

kestävyyttä ja tottelevaisuutta. Viesti, joka minulla tänään on teille, on yksi kaikkein tärkeimmistä, 

joita minä olen koskaan kirjoittanut. Minun rakkaat, Herra Jeesus ei koskaan ole ollut vakavampi, 

kuin Hän on juuri nyt. Meidän täytyy rukoilla Kolmatta Maailmansotaa vastaan ja tutkia 

omiatuntojamme, syvästi. Ja rukoilkaamme niiden puolesta, jotka ovat valmistautumattomia 

kuolemaan, eivätkä tunne Herraa, sillä vaara on hyvin, hyvin todellinen. Ja Herra on kertonut 

minulle… ”Nyt on tosi kyseessä, tämä EI ole varoitus, nyt on tosi kyseessä.” 

Yksi asioista, joita vastaan minä rukoilen, on että mitä meidän kansakunnallemme voitaisiin tehdä 

ydinsukellusveneillä, joita heillä on, ne voisivat laukaista radioaktiivisen tsunamin, joka menee 500 

mailia (800 kilometriä) sisämaahan valtamerestä katsottuna ja tuhoten itärannikon, kauhea, 

kauhea asia. Siispä, minä pyydän, että jotakin tapahtuisi, mikä pysäyttäisi sen, tai ainakin osittain 

pysäyttäisi sen, että pommit eivät lähtisi liikkeelle, niin kuin ne ovat asetetut, etteivät ne räjähdä, 

mutta pelkään, me tiedämme, että New York on ajoitettu tuholle, ja uskon, että tämä on hetki, 

kun se on alkamassa. 

Matteuksen Evankeliumin luvussa 24, Herra puhuu ajasta, joka on ennennäkemätön maailman 

historiassa, ja me olemme aivan käännekohdassa, että se on tapahtumassa aivan tällä hetkellä, ja 

myös uskon, että Taivaaseennosto tulee tapahtumaan hyvin pian sen jälkeen. 

Asia, joka on kaikkein tärkein juuri nyt, on että olemme oikein suhteessa Herraan, täysin Herrassa, 

ja että olemme valmistautuneita kohtaamaan Hänet, olipa se kuoleman kautta, tai totuuden 

hetken kautta, jonka Hän oli luvannut joillekin Kristillisille näkijöille monia vuosia sitten, että tulisi 

olemaan tapahtuma, tai jotakin ilmestyisi taivaalle, ja jokainen maailmassa tulisi näkemään sen, 

mutta myös, että tulisi olemaan lyhyt hetki, ehkä viisi, kymmenen, viisitoista minuuttia, jolloin 

kaikki maailmassa pysähtyisi, jopa ilman halki lentävät lentokoneet, ja jokaiselle näytettäisiin 

heidän sielujensa asema Herran edessä. 

Se tunnetaan joissakin piireissä merkkinä, se tulee tapahtumaan yhtäkkiä, ja Hänen enkelinsä 

tullaan lähettämään merkitsemään ne, jotka ovat katuneet ja haluavat elää Häntä varten. Hän on 

tuomassa tämän meille nyt, koska se tulee tapahtumaan hyvin pian, emmekä me vielä ole 

tahrattomia Morsiamia, jotka Hän haluaa viedä kotiin Taivaaseenostossa; me olemme yhä 

pitämässä tahrattuja hääpukuja. 

Aikaisemmat viestit puhuivat tuomiosta, joka on lankeamassa Amerikalle ja maailmalle. Jeesus 

haluaa meidän olevan valmiita menemään Taivaaseen Hänen kanssaan, mutta me emme kaikki ole 

valmiita. Niitä meistä, jotka todella haluavat totella Häntä, Hän on pyytämässä menemään hyvin 

syvälle itseemme, pyytäen Pyhää Henkeä valaisemaan omiatuntojamme ja tunnustamaan nuo 

pikku ketut, joita me olemme sietäneet kaikki nämä vuodet, niin ettei meidän täydy mennä tulen 

läpi, kun Hän näyttää meille meidän syntimme. No niin, Jeesus alkoi puhumaan… 

(Jeesus) ”Minä olen pyytämässä kaikkia teitä ottamaan rukouksen hyvin paljon vakavammin. Kun 

tämä sota alkaa, se tulee olemaan helvetin alku Maan päällä amerikkalaisille. Te ette ole 

valmistautuneita. Siispä, Minä pyydän teiltä lisää rukouksia, paljon lisää rukouksia ja 



valmistautumaan, kun omattuntonne tullaan tutkimaan. Menkää syvälle, rakkaat; on monia 

asioita, joiden yli te luistelette. Nämä tulevat olemaan kauhea nolous teille vierailunne hetkellä. 

Mutta jos te käsittelette ne nyt, katumisella ja elämänmuutoksella, niin ei tule olemaan. On hyvin 

vähän aikaa kaivautua syvälle sieluunne ja tunnustaa asiat, joiden ei pitäisi olla siellä. Siispä, Minä 

ehdotan, että ryhdytte työstämään sitä välittömästi.” 

(Clare) Hän ei ole tuhlannut aikaa minun kanssani. Minun on täytynyt katsoa paljon asioita, joita 

olen tavallaan sivuuttanut. 

(Jeesus) ”Minun kallisarvoiset Morsiameni, nämä ovat pieniä asioita, joita te sivuutatte, asioita, 

jotka ovat todella tärkeitä Minulle ja tulevat ilmestymään tahroina hääpuvuissanne. Ne ovat niitä 

pikku kettuja, jotka te ohitatte ja keksitte tekosyitä niille. Ne ovat oireita syvemmästä syövästä 

sydämissänne, ja Minä olen kiinnittämässä teidän huomionne niihin nyt niin, että sillä hetkellä te 

tulette olemaan täynnä iloa, eikä katumusta siitä, ettette ole käsitelleet näitä kätkettyjä asioita.” 

 ”Ne ilmestyvät kuin pienet kuplat valtameren pinnalle, ja ne kertovat teille, että pinnan alla on 

haita. Minä haluan kaikki hait ulos sydämistänne ja elämistänne. Ne ohjaavat teidät harhaan 

vaikutusvallallaan ja varastavat armoja… joita Minä en voi antaa teille vielä elämissänne 

viipyilevien ongelmien vuoksi. Clare on työstämässä omiaan nyt, Minä haluaisin teidän kaikkien 

ryhtyvän kiireisiksi noiden vikojen kanssa, joita käytätte tekosyinä, asioita, jotka todella ovat 

merkkejä välinpitämättömyydestä Minua kohtaan.” 

(Clare) Kyllä, välinpitämättömyys, epäkunnioitus ja kylmyys. Oi, Minä tiedän, että on niin kivuliasta 

Herralle, kun Hän näkee sen minussa. 

(Jeesus) ”Täydellinen omistautuminen tarkoittaa, että te haluatte eroon kaikista ”itse”-elämänne 

puolista, ja kuinka nämä kiinnittymiset rakentavat muureja väliimme. Haluatteko?” 

(Clare) Herra, haluan, että minut saatetaan haluamaan sitä. 

(Jeesus) ”Se on alku, ja siksi Minä haluan sinun viettävän aikaa enemmän rukouksessa ja saavan 

pyhiä viestejä (Rhema-viestejä), niin että Minä voin paljastaa nämä kätketyt esteet Minun 

armoilleni. Teidän luonanne tulee vierailemaan kristallinkirkkaan ajattelun hetki, kun kaikki nämä 

esteet tullaan paljastamaan teille. Tunnistakaa ne nyt ja työstäkää pyyhkiäksenne ne pois, tai 

vähintään, pyytäkää Minua auttamaan ja saamaan teidät haluamaan sitä.” 

”Minä paljastan näitä asioita vain, koska Minä rakastan teitä ja haluan välittää teille Minun 

täyteyteni sen asteisena, kuin te voitte käsitellä sitä. Minä haluan kaikkien teidän toimivan 

korkeammasta paikasta käsin, kaiken teitä ympäröivän tunteisiin liittyvän kiehunnan yläpuolelta. 

Pyydän, ottakaa tämä sydämiinne ja tehkää omientuntojenne perusteellinen tutkimus. Katukaa 

Minun edessäni ja tehkää parhaanne muuttaaksenne nämä pahat tavat. Minä tulen antamaan 

teille anteeksi; Minä tulen antamaan teille armon muuttaa elämänne.” 

”Vain antakaa Minulle yhteistyönne ja kun hetki tulee, kun näette itsenne Minun peilissäni, kaikki 

on paljastettu ja te tiedätte sielunne tilan Jumalan edessä. Kun tuo hetki tulee, te ette tule 

olemaan sydäntä särkevässä katumuksessa, sillä sota on tulossa. Sota, joka lopettaa kaikki sodat. 

Me olemme siinä vuodenajassa, rakkaat, me olemme siinä vuodenajassa.” 

(Clare) Se oli Hänen Viestinsä loppu. Herra siunaa teidät, rakkaat. Minä rukoilen teidän 

puolestanne, pyydän, rukoilkaa minun puolestani myös. 


