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( Clare ) Olkoon meidän Jeesuksemme hellä ja ystävällinen läsnäolo kanssamme, Sydänasukkaat.
Aika pitkän ajan jälkeen ylistyshetkessä, minä aloin tuntemaan, että minun täytyisi pitää ehtoollinen
Pyhien Kirjoitusten ja rukousten kera. Mutta Herra esti sen ja sanoi…
( Jeesus ) ” Minä haluan vain pidellä sinua, Clare. Niin monen päivän ajan Minä olen halunnut vain tätä;
vain pidellä sinua hellästi Minun käsivarsillani ja keinuttaa sinua ja nauttia rakkauden suloisesta
tuoksusta, joka kohoaa sinusta, rakas. Minä vain halusin olla siinä paikassa sinun kanssasi. ”
( Clare ) Kuten tavallista, kun Hän lausuu minulle kohteliaisuuksia, minulla on taipumusta torjua se tai
tulla epäluuloiseksi. Kuunnellen sitä, Hän vastasi minulle…
( Jeesus ) ” Pyydän, älä haavoita Minua epäuskolla. Minä tarvitsin sinun pitelemistäsi ja vain hengittää
sisään suloutta, joka tulee sielustasi, kun me olemme yhdessä. ”
( Clare ) Minä pystyin tuntemaan, mistä Hän puhui, melkein kuin minut olisi kääritty hattaraan…
”Mutta Jeesus, minä yhä menetän malttini… muiden pahojen tapojeni lisäksi.”
( Jeesus ) ” Ei se haittaa, sillä se ei ole sinun sydämesi. Sinun sydämesi on Minun miellyttämistäni ja
sinä miellytät Minua, Clare. ”
( Clare ) Minä aloin itkemään, koska minä en näe itseäni ollenkaan tuolla tavalla.
( Jeesus ) ” Siksi Minun täytyy kertoa sinulle, että sielussasi on suloutta. Kyllä, Minun täytyy kertoa
sinulle, niin, että sinä et keskity liian paljon kaunaan, kun se nousee pintaan, vaan sinä näet, että se ei
ole sinun sydämesi taipumus. ”
” Niin monet teistä, Minun lapseni, miellytätte Minua kovasti. Pyhyyden suloinen tuoksu huokuu teistä.
”
( Clare ) Sen jälkeen, kun Hän sanoi sen, minä näin jotakin sentapaista, että me olimme tanssimassa,
koska näytti siltä että, minun pääni päältä huokui tuoksua siitä kohden, missä Jeesus lepuutti
poskeaan.
( Jeesus ) ” Kyllä, on olemassa sielun tuoksu, joka jatkuvasti taipuu Minua kohti. Se on suloista ja se
lohduttaa Minua. ”
” Niin monia Minä en voi mennä lähellekään. Kaunan myrkky on niin tiivistä, että Minä en siedä olla
lähellä. Pitäkää huoli, kaikki Minun Ihmiseni, että sen tuoksu ei siirry ajatuksistanne. Kyllä, aivojenne
toiminta saa tämän tuoksun huokumaan. Kun se on suloista, on kuin kävelisin hyvin hoidetun
puutarhan läpi. Kun se on haitallista, se on kuoleman ja mätänevän lihan haju. Te voitte tuskin
ymmärtää, kuinka hirveän pahaa se on.”
( Clare ) Jeesus, mitä Sinä haluat sanoa Sinun Morsiamillesi tänään?
( Jeesus ) Pitäkää kiinni. Pitäkää kiinni niistä lahjoista, joita Minä olen antanut teille. Pitäkää kiinni
voiteluista, pitäkää kiinni unelmista ja visioista, pitäkää kiinni meidän hellästä ajastamme yhdessä.
Pitäkää kiinni. Pitäkää kiinni. Älkää antako vihollisen tulla raahaamaan teidät epäuskoon. ”
” Hän risteilee varastaakseen teiltä vihan, katkeruuden, paheksunnan ja hupsujen pelkojen kautta. Kun
te tunnette noiden tunteiden nousevan, silloin vihollinen on varastamassa teiltä.

Hän haluaa ottaa pois teidän suloutenne, teidän läsnäolonne Minun kanssani, ja ylitsevuotavuuden,
millä Minä teidät täytän. ”
( Clare ) Tiedättekö, tämä on todella mielenkiintoista, mitä Hän sanoi. Koska se nuori mies, Nathan,
hänet joka otettiin Taivaaseen – hän sanoi, että Herra pystyi erottamaan vilpittömän ihmisen, se oli
kuin tuoksu. Aivan kuin Hän pystyisi haistamaan ne, jotka olivat vilpittömiä. He olivat kaikki miehiä,
heillä oli pyhät vaatteet päällä, mutta vain niiden, joista Hän pystyi haistamaan, että heillä oli suloinen
tuoksu, Hän salli tulla laaksoon, missä suojelusta tulisi olemaan. Minusta se oli todella mielenkiintoista.
Ja tässä Hän on jälleen, puhumassa tuoksusta.
( Jeesus ) ” Hän rakastaa teidän yllyttämistänne vihaan imeäkseen teidät tyhjiksi, ennen kuin edes
ehditte aloittaa päiväänne tai lopettaa projektin tai rukouksenne. Hän rakastaa valehdella korvaanne,
saada teidät purkautumaan vihasta tai pelosta ja sitten imeä teidät kaikesta siitä, mitä teillä oli
suunniteltu päiväksi ja te ryntäätte huolehtimaan näistä houkutuslinnuista. Hän on hyvin ovela ja hän
tietää, mitä asioita käyttää teitä vastaan, koska hänen agenttinsa, demonit, tarkkailevat teitä ainiaan ja
tekevät muistiinpanoja. ”
( Clare ) Mielenkiintoista jälleen, että Jeesus otti tämän esille, koska minulla oli sellainen päivä. Minulla
oli kaksi päivää peräkkäin sellaisia päiviä, jolloin minä menetin malttini, ja se tuhosi koko minun
päiväni. Voi pojat, Herra todella puhuu minulle tässä. Asioita, joista tiedän, ettei niiden olisi pitänyt
antaa vaatia lisää aikaa, aivan yhtäkkiä ne vetivät minua rukouksesta ja viestistä. Minä tulin
turhautuneemmaksi päivä päivältä, kunnes minä en voinut kestää enää yhtään huomioni pois
kääntämistä ja minun täytyi tehdä muita varusteluja ja silloin minun vihani oli jo uuvuttanut minut,
eikä minulla ollut enää mitään jäljellä.
En tiedä, miten teidän laitanne on, kaverit, mutta kun minä olen poissa tolaltani, minun energiani vain
kuivuu tyhjiin ja minä nilkutan lopun päivää, sen sijaan että olisin kyvykäs jatkamaan eteenpäin. Sitten
minun täytyy käsitellä syyllisyys, koska minä olen suonut itselleni kärsimättömyyttä ja tuomitsemista.
( Jeesus ) ” Se, mitä sinä, Minun Rakkaani, kuvaat, on täsmälleen, kuinka Saatana tappaa, varastaa ja
tuhoaa. Hän aiheuttaa väärinymmärryksiä, sitten vihaa, eristäytymistä, tuomitsemista ja syyllisyyttä ja
tämän pitkän ei-vapaaehtoisten reaktioiden ketjussa, sinä olet menettänyt aloitekykysi ja rauhasi
loppupäiväksi. Tehdä jotakin todella tuottavaa Jumalan Valtakunnassa. ”
” Olkaa varuillanne, kuinka hän työskentelee käskyläistensä kautta, rakas perhe. Olkaa varuillanne ja
nipistäkää ne jo nuppuvaiheessa. Huutakaa Minua avuksi, ”Jeesus, päästä minut pahasta!” Ja Minä
tulen avuksenne. Tämä vaatii itsekontrollia ja kuria. Vihollinen tahalliset suunnitelmat saattavat
vaaraan nämä kaksi hidastavaa menetelmää uupumisella ja aikarajoitteilla tai määräajoilla. Te
tunnette, että teidän täytyy saada se tehdyksi missä tahansa ajassa ja kun keskeytyksiä ja
häiriötekijöitä tulee, te tulette kireiksi ja harmistuneiksi. Kun te olette väsyneitä, te ette ajattele
selkeästi. Pelko, kipu, jatkuvat keskeytykset, jos ne sallitaan, niillä teidät vedetään tyhjiksi. Sitten te
teette isompia virheitä ja teidän täytyy katua ja käyttää enemmän aikaa vahinkojen korjaamiseen, ja se
työntää teidät kauemmas päämäärästänne. ”
” Olkaa varuillanne, Minun lapseni. Olkaa varuillanne! Teidän vihollisenne on niin ovela. Mutta jos
pysytte Minun Rakkaudessani – aina kärsivällisinä, aina anteeksi antavina, kieltäydytte tuomitsemasta,
ymmärtäen, että Minä sallin nämä asiat hillitäkseni ja testatakseni teitä hyveissä. Jos te jatkuvasti
pidätte edessänne visiota, että Minulla on näistä asioista joka ainoa hallinnassa, Minä voin palauttaa
rauhanne teille, ennen kuin se ryöstää teiltä päivänne. ”
” Minä siunaan teidät nyt luonteenlujuudella, kärsivällisyydellä ja maltilla. Pitäkää kiinni hyvistä
asioista, joita Minä olen teille uskonut. Älkää antako kenenkään varastaa niitä. Ja pyydän, muistakaa…
Minä tulen pian. ”

