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( Clare ) Herra on kanssamme ihmeellisellä tavalla, Sydänasukkaat! Kaksi viime päivää minua ovat 

kerta kaikkiaan kiehtoneet amatööri arkeologin löydöt. Herra on valinnut maailman hupsuja 

ihmisiä tyrmistyttämään viisaita.  

Hänen nimensä on Ron Wyatt, Wyatt Archeological Research`sta. Minä rukoilin tästä miehestä ja 

Herra vahvisti, että hän todellakin kertoi totuuden. Me tunnemme toisemme hengessä. Hän 

väittää löytäneensä Liiton Arkin, juuri Herran ristiinnaulitsemispaikan alta ja että maanjäristys 

halkaisi kallion ja arkkia suojaavan laatikon kivisen kannen, ja Hänen verensä tahrasi halkeaman ja 

laskeutui suoraan Armon Istuimelle, minne Jeremia oli kätkenyt arkin, ennen kuin Nebukadnessar 

valloitti Jerusalemin. 

Pystyin vaivoin nukkumaan sen jälkeen, kun katsoin Ron Wyattin tutkimuksia. Hän koko 

sydämestään halusi todistaa, että Raamattu on totta.  

Kun tänä aamuna aloitin rukoushetkeni, yksi ensimmäisistä asioista, josta Herra puhui, oli … 

( Jeesus ) ” Kaikki ne asiat, joita kaipaat nähdä, kaikki ne… me menemme katsomaan niitä yhdessä. 

Mitä pitäisit siitä? ” 

( Clare ) Minä kerta kaikkiaan rakastaisin sitä! 

( Jeesus ) ” Minä olen niin otettu sinun kiinnostuksestasi ja erottelukyvystäsi. Hän ( Ron Wyatt ) oli 

pyhä ja työlleen omistautunut mies, eikä hänessä ollut tippaakaan oman edun tavoittelua. Myös 

häntä piti monta, monta kertaa korjata. Hän nöyrtyi Minun edessäni, Clare. Hän katui 

turhamaisuuden hetkiä. Minä palkitsin hänen omistautumisensa ja koko hänen elämäntyönsä tällä 

kruunaavalla saavutuksella, koska hänen sydämensä oli täydellisesti Minun puolellani ja hän etsi 

Minun tahtoani ennen kuin teki mitään. ”  

” On heitä, jotka ovat ylentäneet itsensä haukkumalla häntä, kuten he, jotka vastustavat sinua. He 

keittävät kokoon valheita, he yrittävät vähätellä mitä Minä tein tämän miehen kautta. Kuitenkin 

jonakin päivänä kaikki tullaan todistamaan. Minä olen niiden palkitsija, jotka ahkerasti Minua 

etsivät. ” 

” Näetkö kuinka pitkälle ihminen on tullut… nyt hän voi tulla Kaikkein Pyhimpään ja puhua Minulle, 

kuten Mooses teki, ilman pelkoa välittömästä kuolemasta. Voi, se oli Minun sydämeni, joka aukaisi 

verhon, että Minun kallisarvoiset pikkuiseni voisivat tulla sisään! Voi kuinka kaipasinkaan 

ystävyyttä minun Ihmisteni kanssa. He olivat niin etäisiä niinä aikoina, mutta olosuhteiden pakosta 

– koska he eivät olleet vielä oppineet Jumalan pelkoa. ”  

” Mutta sitten tulin maapallolle ja kuljin heidän keskuudessaan, karkottaen kauhua ja paljastaen 

Minun todellisen armon Sydämeni heille. Kyllä, Minä olen kaatanut erottavan muurin. Olen 

totisesti repinyt palasiksi verhon, ja tarjonnut enemmän etuoikeuksia kuin koskaan. Minä levitän 

käsivarteni syleilläkseni joka ikistä Minun Luotuani ja puhuakseni heidän kanssaan kuten rakkaille 

lapsille, Voi, niin paljon saavutettiin Ristillä! ” 

” Kun todellisuus siitä, Kuka Minä on paljastettu, Uuden Liiton kautta, läheisyys on annettu. 

Kuitenkin ihmiset ovat aina pelänneet sitä, mitä eivät voi kontrolloida. Ja he eivät voi kontrolloida 



Minun Henkeni työskentelyä ihmisten mielissä ja sydämissä. Sen takia he laittavat sääntöjä, rajoja 

Minun töilleni ihmisten kanssa. ” 

” Minä nauran niille säännöille ja etsin yksinäisiä sieluja, jotka ihailevat Minua ja eivät halua mitään 

muuta kuin tehdä Minut onnelliseksi: tuntea, rakastaa ja palvella Minua. Kyllä, tämä on se aika, 

josta puhutaan Joelin kirjassa… ” Minä vuodatan henkeni kaikkiin ihmisiin, ja niin teidän poikanne 

ja tyttärenne profetoivat, nuorukaisenne näkevät näkyjä, vanhuksenne ennusunia. ”  Joelin kirja 
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” Asiat voimistuvat tällä saralla, kun maailman kaaos voimistuu. Olen ottanut monia kädestä kiinni 

ja johdattanut heidät ulos uskontokunnista, jotka rampauttivat heidän kulkuaan Minun kanssani. 

Olen tuonut heidät juhla illallispöytään Hengessä ja tuhlannut Minun ymmärtämystäni asioista, jos 

he halusivat tietää. Olen tyynnyttänyt heidän pelkonsa olla Minun lähelläni ja raivannut tieltä 

valheiden esteet, joihin he olivat koteloituneet, estäen heitä tulemasta Minun käsivarsilleni. ”  

” Nyt he kulkevat Minun Hengessäni ja tavoittavat muita Minun Rakkaudellani, murtaen jokaisen 

valheiden ikeen, jonka vihollinen on laittanut heidän selkiinsä. Niin paljon vapautta heille, jotka 

ovat ahkerasti Minua etsineet. Niin paljon vapautta ja pelastusta ihmisten normeista, jotka ovat 

kahlinneet heidät paikoilleen. Nyt he ovat vapaita ylistämään Minua Hengessä ja Totuudessa, ja 

niin monet ovat tulleet Minun Henkeni vaikutuksen alaisiksi, tulleet täytetyiksi ylitsevuotaviksi, 

kulkien ja jakaen tätä rikkonaisille ja yksinäisille. ” 

” Kyllä, järjestys on tärkeää, muuten on kaaos. Mutta jopa järjestykselläkin on rajansa; toisen 

sielun omaatuntoa ei saa vaarantaa tai alistaa. Raja on hiuksenhieno, ja vaikea tasapainottaa, 

koska erottelukykyä ei käytetä monissa paikoissa innokkaasti. Ihmisiä tuomitaan ja vaiennetaan, 

koska erottelukyvyn käyttö epäonnistuu. Näinä päivinä, ennen Minun tuloani, Minä päästän 

vapaaksi ennennäkemättömän määrän todellisia uskovia, että heillä olisi Minun mieleni, eikä 

ihmisten mieltä. ” 

” Minä teen kaikkien aikojen ponnistuksen Clare, lähestyäkseni ihmisiä Minun aidolla Rakkaudella 

ja Läheisyydellä, laskien perustan herätykselle, uudelleen syntymiselle, mikä puhkeaa sen jälkeen, 

kun teidät on nostettu taivaaseen. On monia, monia aitoja rakkaita ja ylistäjiä, jotka olen valinnut 

tuomaan opetuksia jäljelle jääneille. Jopa nyt, he vaikertavat sitä pientä määrää, mitä ovat 

tavoittaneet, tajuamatta mikä on leviämässä lähitulevaisuudessa. Sinä aikana, Tietoisuus Minusta 

lyö reilusti laudalta uskonnollisten johtajien säätämät rajat. ” 

( Clare ) Voi, Herra kuulin Rabbin sanovan, että on järjetöntä, että niukasti punaisiin pukeutunut 

nainen voisi päästä Taivaaseen välittömästi, kun hän katui. En voinut uskoa korviani. 

( Jeesus ) ” Tiedätkö, Rakkaani, tämän takia johtajat eivät huomanneet Minua? He olivat niin 

juuttuneet lakeihin, sen ulkopuolisiin ansoihin, etteivät he huomanneet lain sydäntä. He tunsivat 

eläneensä ihmisiän sääntöjen mukaan ja varmasti he ansaitsivat tulla Taivaaseen. Ja joku katuva 

portto, joka makasi ympäriinsä saaden elantonsa moraalittomuudella, ei voisi koskaan 

ymmärrettävästi saada anteeksi yhdessä hetkessä ja päästä Taivaaseen seuraavassa hetkessä. ” 

” Se mitä he eivät huomaa, on Minun sovittava uhraus. Se ei tule lampaista, vuohista, eikä heidän 

hyvistä töistään. Se tulee Minun Verestäni, kauhistuttava ja sanomattoman vastenmielinen asia 

heille. Mutta tämä sovittaa ja sallii sisäänpääsyn Kaikkein Pyhimpään. Kyllä, ajatus Minun Lihani 

syömisestä ja Minun Vereni juomisesta oli kaikkein haitallisin ajatus mitä he pystyivät 

kuvittelemaan. Mutta kun Armon Istuin näytetään, ja sen päällä on Minun Vereni, heidän 

hämmennyksensä tulee muuttumaan epäuskoksi. ” 



 ” Jotkut mitätöivät sen pilaksi. Toiset tulevat olemaan syvästi hullaantuneita, kaatuen kasvoilleen 

täysin murtuneina, paneteltuaan kaikki nämä vuodet. Sokeutensa ja vainonsa takia, jotkut eivät 

tule nousemaan paikaltaan päiviin, ja jopa viikkoihin, niin huolestuttava tulee tämä löytö olemaan 

heille. Ja niin syvästi kaduttava. ”  

” Kyllä, Minun Ihmiseni ovat itsepäisiä, mutta kun he kerran tietävät totuuden, he ovat itsepäisiä 

Totuudelle – ja tuhannet tulevat uhrautumaan, kuolevat mielellään Minun Nimeni vuoksi. Minä 

olen lähettänyt heille varmennuksia, koska Minä rakastan heitä, koska jotkut heistä ovat olleet 

erittäin ahkeria. Kyllä, nuoren miehen. Kyllä, korkeasti kunnioitetun Rabbin, joka on nyt Minun 

luonani. Kyllä, Liiton Arkin… kyllä, kyllä! Loputtomasti varmennuksia Minä tulen suihkuttamaan 

heidän päällensä. Heidän mielensä avautuvat ja Minä tulen laskemaan Minun ymmärrykseni 

heidän sokeutensa ja hämmennyksensä paikkaan. ” 

” Voi, kuinka ihanaa se tuleekaan olemaan nähdä Minun Ihmisteni katuvan ja kääntyvän 180 

astetta, takaisin Minun tyköni. Voi, kuinka  lohduttavaa… kunniakasta todellakin tulee heidän aito 

katumuksensa olemaan, kun he palaavat Minun tyköni! Ja sitten he tulevat nousemaan opetusten 

tasolle, mitkä Minä olen jättänyt jäljelle heille, sekä monet ilmestykset ja ymmärrykset, kun he 

tekevät yhteyksiä vanhan ja uuden liiton välille. ” 

” Miten kunniakasta aikaa tämä tuleekaan olemaan, heidän kaikkien unelmiensa täyttymys. 

Viimeinkin heillä tulee olemaan heidän Messiaansa! ” 


