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Jeesuksen Sanoja Sisar Claren kautta, Helmikuun 24. 2023. 

(Clare) Antakoon Herra meille voimaa ja Hänen rauhansa, kestääksemme mitä ikinä ympärillämme 

tapahtuu ja ollaksemme yhä vahvoja uskossamme ja luottamuksessamme. Ezekiel ja minä olemme 

viime aikoina olleet hyvin sairaita ja me ihmettelimme, mitä ihmettä maailmassa oli meneillään ja 

se ehdottomasti oli uhraus. No niin, maanjäristys Turkissa oli valtava ja me olemme rukoilleet 

uhrien puolesta, siispä Minä viimein kysyin Herralta mitkä olivat syyt kipuun, jota me olemme 

kokeneet ja Hän sanoi… 

(Jeesus) ”Ensinnäkin... säteilyaalto, joka iski Maapalloon todella kovasti. Toiseksi... maanjäristyksen 

uhrit. Kolmanneksi… joku sairaalassa, jonka puolesta me olemme rukoilemassa. Ja neljänneksi… 

Maailman tapahtumat, jotka ovat muotoutumassa, ovat tulossa ratkaisuun, hyvin vakavaan 

ratkaisuun. Tämä maailma ei tule olemaan sama paikka, jos ydinaseita käytetään. Kuitenkin heillä 

on valtava määrä muita aseita käytettäväksi, kuten ne, jotka synnyttävät maanjäristyksiä ja 

tsunameita ja jopa sellaisia, jotka sulattavat rakennuksia. Helvetti on täyttymässä, se on toinen 

tekijä pohdittavaksi, se on laajentamassa Maapalloa sisältä ulospäin ja maankuori on murtumassa 

kappaleiksi.” 

”Oi Clare, nämä ovat kauheita aikoja ja Minä tarvitsen kaiken kärsimisen ja paastouhraukset, mitä 

voit koota tämän maailman puolesta. Älä huolehdi niin paljon tuottavana olemisesta, huolehdi 

enemmän rukoilemisesta kääntymysten puolesta aivan viimeisinä elämiensä hetkinä, lukumäärät 

tulevat olemaan tähtitieteellisiä. Iran on myös aikataulutettu tuholle. Armeija, jonka he ovat 

valmistelleet maan alla, on hirvittävä uhka.” 

”Kun asiat kiihtyvät, enemmän ja enemmän ihmisiä tulee tietoisiksi siitä, että maailma on menossa 

sotaa kohti. Se, mitä he eivät tiedä, on se valtava määrä, mitä kuolettavia massatuhoaseita on 

luotu ja tämä tulee shokkina maailmalle.” 

(Clare) Vain sivuhuomautuksena tässä… Joku laittoi jotakin Twitteriin, mikä näytti kuin 

valonsäteeltä ja se osui maanjäristyspesäkkeen päällä olevaan alueeseen, se oli valtava valonsäde, 

se näytti olevan mailin levyinen, tulevan alas pilvestä täsmälleen silloin kun maanjäristys tapahtui. 

Jeesus jatkoi… 

(Jeesus) ”Kuitenkaan Minä en halua Minun ihmisteni pelkäävän, jopa kun Minä jatkoin viestien 

antamista pelosta, ja olemaan pelkäämättä, niin Minä tulen kattamaan Minun uskolliseni, jos he 

tulevat jatkamaan rukouksessa ja valmistelemaan kotinsa turvasatamiksi muille.” 

(Clare) Henry Gruver puhui tästä myöskin. Hän näki rukousryhmien kokoontuvan erilaisiin koteihin 

ja kun he olivat rukoilemassa, heidän päällään oli suojeluksen kupoli, jota vihollinen ei voinut 

läpäistä. Siispä, olisi hyvä rukousryhmien tulla yhteen. Lisäksi olisi hyvä teillä olla tarpeeksi 

tarvikkeita auttaaksenne muita ihmisiä, kuten vettä ja ruokaa. Jos te voitte tehdä sen, se olisi 

todella viisasta. Ja jos jostain syystä, teiltä puuttuu, minulla on paljon uskoa, että Herra tulee 

lisäämään mitä ikinä tarvitsette ihmisille, jotka ovat paikalla. Tietäkää vain tämä… Jos te rukoilette 

sieluja pelastettavan ja rukoilette maailman puolesta, Herra tulee pitämään teistä huolen. 



(Jeesus) ”Monet teistä on johdatettu varastoimaan ruokaa, lähestymässä on aika, jolloin teidän 

täytyy käyttää jotain siitä. Ne teistä, jotka ovat osa tätä kanavaa, Minä haluan teidän lukevan kirjat 

’Lieassa Olevat’ ja ’Taivaaseennosto, Tempaus,  Oli Todellinen’ keräämään ideoita viesteistä noissa 

kirjoissa, auttamaan teitä valmistautumaan. On olemassa monia hyviä kirjoja ja nettisivuja, 

mukaan lukien se, jonka Äiti Elisabeth ja John Peter ovat perustaneet, auttamaan jokaista saamaan 

hyviä ajatuksia, kuinka valmistautua.” 

”Mutta kaikkein tärkein valmistautuminen tulee olemaan sydämen valmistautuminen. Kaikkien 

teidän täytyy olla hengellisesti valmiita johtamaan muita oikeisiin tapoihin säilyä hengissä siitä, 

mikä on tulossa. Kaikkein tärkein on pelastuksenne ja edistymisenne pyhyydessä, elämienne 

pyhittäminen, asenteenne ja tapa, jolla toimitte. Pysykää pyhinä, älkääkä tehkö kompromisseja tai 

notkistako polvea millekään muulle agendalle. Tulee olemaan monia kiusauksia langeta 

valtaapitävien mukaan, pitäkää pintanne loppuun asti. Te tulette valmistelemaan muita sieluja 

siitä, mikä tulee ensin tärkeysjärjestyksessä, siispä teidän täytyy olla esimerkki, jota odotatte 

heidän seuraavan. Pitkää enemmän pyhiä kirjoja käsillä, erityisesti niitä, jotka mainitsin 

aikaisemmin.” 

(Jackie) Kaksi englanninkielistä Kirjaa ’Lieassa Olevat’ ja ’Taivaaseennosto, Tempaus, oli todellinen’ 

ovat saatavilla Amazonissa. Ne ovat myös saatavilla englanninkielisinä E-kirjoina, linkit ovat videon 

alla kuvauksessa. 

(Jeesus) ”Nyt kun olet tyydyttänyt uteliaisuutesi, luuletko että voit hallita itsesi ja olla menemättä 

tonkimaan uutisia enää?” 

(Clare) Luulen niin Herra, mutta Sinä olet Hän, joka tietää sen. 

(Jeesus) ”Kyllä, Minä luulen että voit ja tulen laskemaan sen lunastavaksi tottelevaisuudeksi. Minä 

en ole yrittämässä eristää sinua ymmärtämästä kärsimyksiäsi, Minä en vain halua sinun kärsivän 

prosessissa ja tietenkin Minulla on ollut enemmän kuin tarpeeksi verta ja haavoja. Kuinka voi 

lohduttaa Minun Morsianta, kun tietää nämä asiat? Mieluummin kuin olisi täydellisesti informoitu, 

mikä muuten on mahdotonta, olen ajattelemassa kääntää hänen huomionsa Minuun ja hänen 

taivaalliseen palkkioonsa.” 

”Rakastettu, Minä tiedän, mihin sinä kykenet ja mihin et, eikä siinä ole tuomitsemista… Tee vain 

sitruunajuomaa niin kauan kunnes sitruunat loppuvat ja Minä tulen kohtaamaan sinut siinä, 

pienessä virkistäytymispaikassasi.” 

(Clare) Joo, niin sanon, kun asiat muuttuvat niin raskaiksi. En voi kääntyä vasemmalle enkä 

oikealle, sanon: ’Ok, meillä on sitruunoita, meidän on parasta tehdä sitruunajuomaa.’ (=Kun 

elämässä on vaikeita asioita, me käsittelemme ne). Siispä, se oli Hänen viestinsä loppu. 


