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(Clare) Rakkaat Sydänasukkaat, pysykää rukouksessa maailman puolesta, koska tilanne on 

pahaenteinen. Kun tulin rukoukseen, kysyin Herralta, mitä Sinulla on sydämelläsi? 

(Jeesus) ”Ydinsota on holokausti, joukkotuhonta, hyvin, hyvin kauhea asia. Se vahingoittaa sekä 

ihmisiä että maata ja eläimiä. Rukoilkaa tätä pahaa vastaan, rukoilkaa sen seurausten vakavuutta 

vastaan, älkääkä huolehtiko mistään, kaikki on Minun käsissäni. Minä en petä hyviä tahtoja, 

pikemminkin Minä suojelen ja hoivaan. Ja Minä tiedän, kuinka sinun sydämesi on huolissaan 

Rakastettu, luota vain Minuun.” 

(Clare) Ja tässä Hän on puhumassa tilanteesta, joka nousi meidän maa-alueellemme johtavan 

uuden sisäänpääsykohdan myötä, ja kun me olimme täysin laillisia ja kykeneviä käyttämään sitä, 

he tukkivat sen piikkilangalla tänään. Tämä on huolestuttavaa, en vain halua olla missään 

tekemisissä kaunan kanssa, yritän siunata näitä ihmisiä ja pyytää Jumalan parasta heille. 

(Jeesus) ”Pahat ihmiset voivat saada riemuvoiton joksikin aikaa, mutta oikeus on tulossa.” 

(Clare) Ja tässä Hän on viittaamassa naapureihin, jotkut heistä ovat noitia, joilla on noitapiirejä, he 

tukkivat sisäänpääsykohtia. 

(Jeesus) ”Minä olen tietenkin huolestuneempi heidän sielujensa pelastuksesta, ja teidän 

rukouksenne heidän puolestaan saavat lisää painoa, kun he sortavat teitä syyttä. Jos voit kantaa 

tätä ristiä ilman kaunaa, se tulee tuomaan suloista hedelmää. Älä huolestu, Minulla on 

suunnitelma.” 

(Clare) OK, Herra, Sinun tapasi ovat aina parhaimmat. 

(Jeesus) ”Ja toinen asia sydämelläsi, jatka rukoilemista, muutos on tulossa. Sinun rukouksillasi on 

painoa, pidä se mielessäsi, kun sinulla on kiusaus tehdä mitään toimia. Rukous ensin, koska se 

siirtää vuoria. Sinä yrittämässä siirtää vuorta, on kuin pieni lapsi lusikan kanssa yrittämässä siirtää 

vuorta pois tieltä. Sitten Minä tulen laasereiden kanssa ja saatan sen loppuun melko helposti. 

Luota suunnitelmaan, Rakastettu.” 

(Clare) OK Herra, Minä luotan, auta minua, pyydän. 

(Jeesus) ”Ilman muuta. Tämä sota on tulossa, mutta millä hinnalla ihmisolennoille, eläimille ja 

Maapallolle. Maapallo on jo epävakaa akselillaan, sellaisen voiman käyttäminen tulee olemaan 

katastrofaalista. Rukoile sitä vastaan, Minun Morsiameni. Minä rakastan sinua. Minä olen 

istuttamassa armoja sellaisella tavalla, että ne tullaan aktivoimaan oikealla sydämen asenteella. 

Rakastakaa aina vihollisia ja säälikää heitä. Sinä kantamassa näitä esteitä kärsivällisyydessä; se on 

vapauttamassa mammuttimaisesti armoja sielujen kääntymystä varten. Luota Minuun tässä. He 

voivat voittaa kahakoita, mutta he tulevat kaikkein varmimmin häviämään sodan, ja jotkut, jotka 

ovat heidän kynsissään, tullaan vapauttamaan, paljolti heidän mestarinsa mielipahaksi.” 

”Nämä liikkeet, joita he tekevät teitä vastaan, saavat vain aikaan, että lisää armoja on runsaasti 

niille, jotka haluavat tulla vapautetuiksi noitapiireistä. He ovat masinoimassa aivan omaa tuhoaan, 

siispä anna heidän sortaa ja katso, kun kääntymykset alkavat virtaamaan. Minä käytän kaikkia 

asioita Minun edukseni; tästä sinä voit olla varma.” 



(Clare) Minä tiedän Herra, olen nähnyt sen niin monta kertaa aikaisemmin. 

(Jeesus) ”Minä kerron tämän, koska Minä haluan sinun saavan rauhan, Minä itse tulen hoitamaan 

tämän. Pidä kiinni tiukasti ja rakasta. Rukoile heidän puolestaan jatkuvasti ja armot tulevat 

virtaamaan, kääntymyksiä tulee. Sinun kärsivällisellä kestävyydelläsi Saatana on kukistettu. Mutta 

tärkeämpää, rukoile tämän sodan vaikutuksia vastaan, ydinsodan vaikutuksia vastaan.” 


