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Jeesus aloitti… ” Noihin suodattimiin oli tarttunut paljon pelkoa, ja ne tulivat ulos, kun luovuit 

Pelosta. Sinä olet nähnyt melko paljon hengessä, mutta pelko on estänyt täydellisemmän kuvan 

saamista. Nyt, pikkuhiljaa alat oppimaan rentoutumaan ja sallimaan Minun paljastaa sinulle, mitä 

Minä haluan sinun näkevän. Lepääminen ja irti päästäminen, oleminen avoin ja lepääminen. ” 

” Näihin lahjoihin siirtyminen ei ole kolmen ympyrän sirkus, kuten monet menneisyydestä 

haluaisivat sinun uskovan. Se on hellävarainen näkemisen prosessi ja hellävarainen siirtyminen 

Henkeen. ”  

( Clare ) Minä luulen, että Hän viittasi kaikkiin äänekkäisiin rukouksiin, esityksiin ja näytöksiin, joita 

olen nähnyt kirkkopalveluksissa. Minä en koskaan pitänyt niistä.  

” No niin, Minun Rakkaani, sinulla on paljon opittavaa. Joskus se on sillä tavalla, koska ihmiset ovat 

niin ikionnellisia parannuttuaan. Minä olen samaa mieltä, että esillepano voi olla hieman 

teatraalista ja voi, kuinka Minä rakastankaan parannusta, joka tulee niin luonnollisesti kuin 

hengitys, ilman fanfaareja ja näytöksiä. ”  

” Se on yksi syy, miksi Minä haluan käyttää sieluja, jotka pyrkivät nimettömyyteen seurakunnassa. 

Heillä ei ole mitään investoituna, vaan Minun Iloni ja seurakuntansa hyvinvointi. Ja niin sen tulisi 

olla. Pappien kunnianosoitukset siitä mitä Minä olen tehnyt, on inhottava käytäntö, mutta melko 

hankala välttää teidän kulttuurissanne. Kuitenkin, uusi luokallinen parantavia profeettoja, on 

opetettavana. He pitävät parempana salaisia paikkoja, jotka jätetään huomaamatta ja muut 

näkevät Minut mieluummin kuin heidät, jopa silloin kun katsotaan suoraan heihin. Minä haluan 

heidän näkevän Minut. ” 

” Mutta tämä aalto on tulossa ja Minä haluan teidän Sydänasukkaiden olevan osa tätä. Minä 

haluan, että heidät voidellaan olemaan näkijöitä ja työskentelemään enkelien kanssa. Sinä olet 

työskennellyt enkelien kanssa monia vuosia huomaamatta heidän läsnäoloaan, ja nyt kun 

suodattimet on poistettu, sinä alat nähdä näitä kallisarvoisia olentoja ja Minun hyvin uskollisia, 

hyvin uskollisia palvelijoitani. ”  

” Minun ihmiseni, nyt ja tässä on aika teidän alkaa etsimään parempia lahjoja, erityisesti 

profetoimista, parantamista ja maan päälle parannustehtäviin lähetettyjen enkelien kanssa 

työskentelyä. Ei ole ehdottomasti mitään sopimatonta teidän kutsuessanne, käyttäessänne tai 

tunnustaessanne enkelien läsnäolo. ”  

” Tämä todellakin on tapa, jolla Minä haluan, että asiat tehdään. Koska jokaisella Taivaassa on työ 

tehtävänä, jokainen palvelee ja he rakastavat palvella. Ja Minä rakastan nähdä heidän palvelevan! 

Ja Minä rakastan sitä, kun te tunnustatte heidät, ilman että ihannoitte heitä henkilöinä. Se on 

suloista, tukevaa papintointa ja nämä viestintuojat kantavat mahtavaa voitelua tehdä Minun 

käskyjäni – koskivatpa ne väkivaltaista sotaa tai parannuskokousta. ” 

 

 



” Minun ihmiseni, pyytäkää Minulta tätä lahjaa ja jos te ette ole valmiita, Minä valmistelen teidät. 

Minä olen tuonut teidät tälle Kanavalle valmistellakseni teidät suurempiin lahjoihin, ja nöyryys on 

ehdoton edellytys. Nöyryys ja halu olla syrjässä, halu tulla nähdyksi vain Minun silmilläni. 

Vaatimattomuus ja Nöyryys käyvät käsi kädessä. Ne teistä, jotka ovat valinneet kätkeytyä ihmisiltä, 

ovat lähestymässä valmistelujenne loppua; teille tullaan pian uskomaan suurempia lahjoja. ” 

” Itse asiassa, kaikki teistä, jotka ovat seuranneet Minua ylös vuorelle, kaikki teistä, jotka ovat 

tehneet vakaan sitoumuksen olla menemättä takaisin alamaihin, olette lähestymässä teidän 

varustamisenne aikaa. ”  

” Nöyryys ja veljellinen rakkaus ovat kaksi perustavaa laatua olevaa hyvettä, jotka teidän täytyy 

vakaasti vakiinnuttaa, ennen kuin Minä voin turvallisesti käyttää teitä. Enkö sanonutkin, ” Menkää 

pois Minun tyköäni, Minä en koskaan tuntenut teitä.” heille, jotka tulivat Minun luokseni, kertoen 

kuinka he olivat parantaneet ja suorittaneet ihmeitä Minun Nimessäni?”  

”… Moni sanoo Minulle sinä päivänä: ”Herra, Herra, emmekö me Sinun Nimesi kautta ennustaneet 

ja Sinun nimesi kautta ajaneet ulos riivaajia ja Sinun nimesi kautta tehneet monta voimallista 

tekoa?” Silloin Minä lausun heille julki: ”Minä en koskaan teitä tuntenut; menkää pois Minun 

tyköäni, te laittomuuden tekijät.” Matteuksen Evankeliumi 7:22-23. 

” He tunsivat ihmeet, kyllä, mutta he eivät tunteneet Minua. Siksi sinä olet täällä, oppimassa 

kaikkein perustavanlaatuisen asian: oppia tuntemaan Minut ja täydellisesti tukeutumaan Minuun, 

tulemaan valmiiksi varustamistanne varten. He, jotka suorittavat ihmeitä ilman rakkautta, heillä ei 

ole sijaa Minussa, sillä teidän rakkautenne Minuun ja teidän veljeenne pätevöittää teidät tähän 

voiteluun. Siispä, Minä kerron teille, älkää jahdatko ihmeitä. Jahdatkaa Minua ja kun te löydätte 

Minut – älkää koskaan päästäkö Minua menemään ja kaikki muu tulee silloin kun sen on 

tarkoitettukin. ” 

” Sitten Minä tulen valmistelemaan teidät toimimaan Minun sijastani, sillä enkö Minä kertonutkin 

teille, että te tulette tekemään suurempia töitä kuin nämä? ”Totisesti, totisesti, Minä sanon teille, 

joka uskoo Minuun, on myös tekevä niitä tekoja, joita Minä teen ja suurempiakin, kuin ne ovat, 

hän on tekevä; sillä Minä menen Isän tykö, ja mitä hyvänsä te anotte Minun nimessäni, sen Minä 

teen, että Isä kirkastettaisiin Pojassa. ” Johanneksen Evankeliumi 14:12-13. 

” Teidän halunne pitää Minut ikuisesti luonanne, asuen sydämessänne, on teidän suojanne. Kun 

tämä on vakiinnutettu, Minä voin luottaa teille voimallisempia lahjoja, koska teidän 

tärkeysjärjestyksenne on oikein. Jos etsitte näitä lahjoja, mutta jätätte Minut huomiotta, johtaa 

ylpeyteen ja turhamaisuuteen ja tulee vahingoittamaan minun Kehoani enemmän kuin, jos ette 

koskaan olisi tehneet yhtään työtä. Se mitä te olette ja mitä he näkevät teissä, kun te olette 

papintoimessanne, tulee toistumaan heidän omissa elämissään. Siksi Minä olen niin pikkutarkka 

kouluttaessani ja valmistellessani teitä. Itserakkaudesta ei saa olla jälkeäkään, joka voisi puhjeta 

kukkimaan epäjumalanpalvontaan. ” 

( Clare ) Vau, Herra! Muistan, kun pyysit Ezekieliä lopettamaan levittämästä sanomaa musiikin 

kautta, koska Sinun Morsiamesi oli rakastunut lahjaansa. Ja tämä tapahtui, todellakin, Herran 

kanssa monta vuotta sitten – ja niin hän lopetti. Sen jälkeen me olemme tehneet muita asioita, 

mutta oli aika, jolloin Ezekielillä oli tällainen romanttinen, John Michael Talbot-tyyppinen aura, ja 

ihmiset katsoivat meihin sillä tavalla, eivätkä katsoneet Herraan. Siispä Hän halusi meidän 

lopettavan. Ja me teimme sen mielellämme. 



” Kulttuurinne luonne on ylistää ihmisiä. Tämä on toinen työ, jota teistä ei saa löytyä, kun te 

tulisesti puolustatte Minun kunniaani kieltäytymällä ottamasta minkäänlaista kunniaa mistään 

paitsi teidän valmistelemisestanne ja varustamisestanne. ”  

( Clare ) Herra palautti mieleen tämän tapauksen Pyhistä Kirjoituksista, jonka voitte lukea 

Apostolien teoista 14:8-15. 

 ( Jeesus ) ” Se on ihmisluonto, Clare, mutta ihmisluonto pitää valloittaa. Minulla on täydellinen 

luottamus teihin, jotka olette valinneet jyrkän nousun kaikkine petollisine ja liukkaine rinteineen. 

Minulla on luottamusta teihin, että te tulette puolustamaan Minun kunniaani. Te olette etsineet 

Minua koko sydämellänne ja Minä näen, että teidän sydämillenne ei ole mitään rakkaampaa kuin 

Minun Rakkauteni ja läsnäoloni elämissänne. ” 

” Kuitenkin on muita, jotka opettavat kuinka saada silmiinpistäviä lahjoja Kehossa, samalla kun 

Minut sivuutetaan. Tämä on vaarallinen polku. Älkää rakastuko kahdessa-paikassa-yhtä-aikaa 

oloon, parannus ihmeisiin, luoviin ihmeisiin, niin paljon että unohdatte sen kallisarvoisen 

rakkauden, jonka me jaamme, Minun Morsiameni. Teitä tulevat houkuttelemaan monet, jotka 

eivät ymmärrä, mutta te tulette oikaisemaan vääryydet, kun he myöntävät teille kunnian. ” 

” Siispä, tämä on uusi vuodenaika teille, Minun Morsiameni. Kun olette rakastaneet veljeänne kuin 

itseänne, kun olette rakastaneet Minua koko sydämestänne ja mielestänne ja voimastanne, 

rakastakaa veljenne ja sisarenne kokonaisiksi Minun lahjoillani teille. ”    


