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( Clare ) Tänä iltana rukoushetkessä, Herra oli ristillä, yhtenä verisenä lihamassana. Minä olin
Hänen vieressään, aivan kuin olisin ollut ristillä Hänen vasemmalla puolellaan. Hän on aina minun
oikealla puolellani. Hyvin pitkän ajan kuluttua, Hän seisoi maassa ja minä olin Hänen käsivarsillaan.
Meillä molemmilla oli orjantappurakruunut ja Hän nyyhkytti.
Jeesus aloitti… ”Katkeraa, katkeraa, katkeraa, se mitä Minun pitää tehdä, se on niin katkeraa. Voi,
lohduta Minua, Clare, Minä todella tarvitsen sinun olevan kanssani tänään. ”
( Clare ) Minä olen niin pahoillani Herra, pyydän, auta minua olemaan tottelevaisempi.
( Jeesus ) ” No niin, sinä olet tässä nyt, ja Minä olen iloinen – pysy Minun luonani. Älä päästä
Minua näkyvistäsi, etenkään nyt. ”
” Kun aika lähestyy, uskoa ja toivoa vastaan tulee enemmän ja enemmän hyökkäyksiä ja ne tulevat
ilkeämmiksi. Valhe kielistä oli vain muminaa siihen verrattuna, mitä Saatanalla on varattuna
päästettäväksi vapaaksi. Hyökkäykset uskoa kohtaan tulevat raivokkaiksi. Minä haluan, että te
kaikki valmistaudutte olemaan asemissa. Vakuuttakaa, että Jumala on oikeassa, pysykää Minun
rinnallani. ”
” Sillä Minä tarkoitan, että naulatkaa jokainen hyökkäys valheiden seinään ja älkää antako niiden
viipyillä mielissänne. Älkää viihdyttäkö niitä, laittakaa ne pakosalle Pyhillä Kirjoituksilla… ”Jokainen
ase, joka valmistetaan sinun varallesi, on oleva tehoton; ja jokaisen kielen, joka nousee käymään
sinun kanssasi oikeutta, sinä osoitat vääräksi. Tämä on Herran palvelijan perintöosa, tämä on
heidän vanhurskautensa, Minulta saatu, sanoo Herra.” Jesaja 54:17.
” PUOLUSTAKAA Minun kunniaani Minun Morsiameni, puolustakaa Minua syyttäjän edessä. Minä
olen kertonut teille, mitä tulee tapahtumaan, Minä olen kertonut teille, että Minä tulen ottamaan
teidät Itselleni. Vihollinen tulee tekemään vielä yhden viimeisen sarjan yrityksiä saada teidät
lankeamaan epäuskoon ja epätoivoon, että hän voisi siepata sielunne pois Minulta. ”
” Missään nimessä teidän ei tule uskoa mitään, mikä aiheuttaa Minun ja Minun jaloon käyttöön
tarkoitettujen astioitteni epäilyä, pelkoa, herjausta. Äärimmäisen pelon ja sekasorron hetkillä
vihollinen yrittää hyötyä ja yrittää tuhota uskonne. Kun tunnette tällaisia asioita, te olette
tekemisissä demonien kanssa. Minä tiedän, kuinka vaikeaa teille on irrottautua tunnepitoisesta
tilasta, jossa te olette ja nuhdella sortajaa. Siksi Minä varoitan teitä, siksi Minä kerron teille,
kutsukaa Minut apuun, älkää yrittäkö taistella näitä asioita vastaan yksin, ne voivat nujertaa teidät,
siksi teidän täytyy kutsua Minua. ”
” Puolustakaa Minun kunniaani, pitäkää kiinni siitä, minkä olette erottaneet olevan totta, älkää
antako vihollisen kangeta teitä siitä, minkä te tiedätte olevan totta, älkää kuunnelko älykkäitä
väitteitä ja järkeilkö hänen kanssaan, kun te tunnette Minun teille antamani todellisuuden olevan
uhattuna, nostakaa standardia ja taistelkaa. Älkää antako sen upota sydämiinne ja mieliinne. ”
” Me olemme sodassa täällä ja tämä on hänen viimeinen tilaisuutensa ottaa vankeja. Ennalta
varoitettu on ennalta aseistettu. Rukoilkaa säännöllisesti… ”Herra, päästä meidät pahasta.”

” Mikä tahansa rauhan ja ilon häirintä on demonien työtä. Kun te tunnette pelkoa, pysähtykää.
Käyttäkää Minun sanaani ja tuhotkaa se valhe. Pelko, ahdistus, epävarmuus, epäily, paniikki, kaikki
nämä ovat sota-aseita, joita käytetään lamaannuttamaan ja tuhoamaan teidät. Epäily, Pelko ja
Hämmennys ovat merkkejä demonisesta väliintulosta. Ottakaa esiin miekkanne ja tuhotkaa ne,
ennen kuin ne saavat vahvemman jalansijan. ”
” He tulevat yrittämään, mutta kun ne tulevat kimppuunne yhdestä suunnasta, Minä tulen
auttamaan teitä taistelemaan heitä vastaan seitsemässä suunnassa, Minä tulen hajottamaan
heidät ja laittamaan pötkimään pakoon, mutta Minä tarvitsen teidän yhteistyötänne. ”
” Clare, yritä levätä Minussa, yritä tunnustaa, että Minä todellakin puhun sinulle. Pyydän, tämä on
niin tärkeää, älkää antako mielenne ajelehtia, älkää edes hetkeksikään. OK? ”
( Clare ) Kyllä, Minä aloin horjumaan sillä aikana, kun minä kuuntelin Häntä. Minä sanoin… ”Auta
minua, Herra.”
( Jeesus ) Minä tulen auttamaan, Minä autan. Tämä viesti on niin tärkeä rauhan säilyttämiseksi,
sinä voit jo nähdä, kuinka vihollinen on ollut työskentelemässä mitätöidäkseen sen hyvän, mitä me
olemme tehneet yhdessä. Yrittänyt varastaa ilon, istuttanut huhuja, mustamaalannut sinua ja
kaikkia profeettoja, joille Minä olen antanut näiden aikojen viisautta. Teidän ei pidä antaa heidän
onnistua, puolustakaa Minua ja Minun kunniaani. Minun uskollisuuttani, Minun omistautumistani
Minun Morsiamelleni tuodakseni hänet iloisesti, kokonaisena ja iloisena Minun Valtakuntaani. ”
( Clare ) Minä luulen että meidän pitäisi huudahtaa… ”Jeesus, minä luotan Sinuun.”
( Jeesus ) ” Nämä asiat ovat jo tahranneet Minun viimeisen viestini sinulle. Vaikutuksista te voitte
nähdä, että teitä kohtaan on hyökätty, Minun Morsiameni. Kun te tunnette yhtään
huolestuneisuutta mielessänne, te olette hyökkäyksen kohteena. Älkää päästäkö vihollista
ryöstämään teidän iloanne, rauhaanne; ottakaa miekkanne ja taistelkaa. Tämä aikaväli ei tule
kestämään kauan, mutta se tulee olemaan tiivis. Ennalta varoitettu on ennalta aseistettu. ”
( Clare ) Herra? (En kysynyt kysymystä, mutta Hän vastasi siihen.)
( Jeesus ) ” Enkö ole kertonut, että Minä suojelisin kommunikaatioyhteyksiä?
( Clare ) Mutta sanotaan, että EMP hyökkäys on ensimmäinen rikkomus, ennen muita liikkeitä?
(Electro Magnetic Pulse=EMP=Sähkö Magneettinen Syke hyökkäys kaatamaan kaikki
kommunikaatioyhteydet sähköisesti, internetin, tietokoneet, jne.)
( Jeesus ) ” Mitä sanotaan ja mitä Minä voin tehdä, no niin, Minun Rakkaani, niitä ei voida verrata.
Minä olen heidän keinojensa yläpuolella ja Minä aion käyttää internettiä yhdistämään minun
lapseni aivan viime hetkeen asti. Kyllä, tulee olemaa virtakatkoja ja se tulee vaikuttamaan
kommunikaatioyhteyksiin, mutta Minä en salli niiden kaatuvan kokonaan. Se tulee olemaan vain
tilapäistä. Etkö voi luottaa Minuun, Clare? Katsohan, taas sinun ylpeytesi. Sinä et voi puolustaa
sitä, niinpä sinä et hyväksy sitä. Häpeä sinulle. ”
( Clare ) Olen pahoillani. Minä vain yritän olla varma, että vihollinen ei ole päässyt tänne.
( Jeesus ) No niin, Minä kunnioitan sinua siitä, mutta Minä näen enemmän kuin sen, osa siitä on
sinun inhimillistä järkeilyäsi. Mutta Minä rakastan sinua. Minä en hylkää sinua, vaikka sinä
kyseenalaistat Jumalasi. Ydinsanomasi on ”Oletko varma, Herra? Tarkoitan, se on ensimmäinen
asia, minkä he ottavat pois, on vaikeaa uskoa, että he eivät tekisi sitä. Oletko Sinä varma?” Näetkö
sinä, kuinka täysin naurettavia sinun järkeilysi ovat? ”

( Clare ) Kyllä, Herra. Olen syylliseksi havaittu. Olen pahoillani, pyydän, auta minua.
( Jeesus ) Enkö Minä juuri nyt ole sitä tekemässä? ”
( Clare ) Kyllä, mutta minä tarkoitan, kun se ensin alkaa manifestoitumaan, pyydän, muistuta
minua minun ylpeydestäni. Pyydän? ”
( Jeesus ) ” Kyllä. Minä tulen tekemään sen. Mutta jos Minun pitäisi muistuttaa sinua ylpeydestäsi
joka kerran, kun ylpeytesi nousee pintaan, no niin, me saisimme vaivoin mitään tehtyä.
Saisimmeko me? ”
( Clare ) Jos niin sanot, Jeesus…
( Jeesus ) ” Minä sanon niin. No niin, nauretaanpa vähän. Minä rakastan leikkiä kanssasi ja sanoa
jotakin odottamatonta, on vain niin hauskaa nähdä sinun ratkaisevan asiaa mielessäsi. Sitä paitsi,
se mitä Minä ratkaisen sinun päässäsi, on myös sinua joka tapauksessa kuuntelevien päässä, niin
he voivat nähdä, että mitä se vaikuttaa heidän uskoonsa yhtä lailla. ”
( Clare ) Tarkoitatko sinä, että minä en ole yksin tässä?
( Jeesus ) ” Heilahtelevatko apinat puissa? ”
( Clare ) Minä luulen, että ne eivät koskaan juuri mitään muuta teekään.
( Jeesus ) ” Aivan oikein. Minä olen ollut tekemisissä Israelin kanssa nyt, kuinka monta vuosisataa
ja yhä he ovat itsepäisiä, epäuskoisia ihmisiä, joten Minä tiedän asian jos toisenkin
ihmisluonteesta, vai mitä sanoisit? Ok, jatketaan. ”
( Clare ) Kiitos Herra, tämä alkoi käydä jo vähän noloksi.
( Jeesus ) ” Minun rakkaani, sinun vikasi ovat yleisiä koko ihmiskunnalle ja enkö Minä kertonut
sinulle aiemmin, että Minä etsin vähiten pätevän ehdokkaan palvelemaan Minua tässä kyvyssä ja
Minä löysin sinut. No niin, mitä siinä on nolottavaa? Näetkö, kuinka erityisen erityislaatuinen sinä
olet? ”
( Clare ) Kiitos, Herra. Kyllä, Minä todella olen siunattu erikoislaatuisuuteni takia.
( jeesus ) ” Älä ajattele hetkeäkään, että Minä rakastaisin sinua yhtään vähemmän sen vuoksi. Itse
asiassa, se saa Minut rakastamaan sinua ja kaikkia Minun Morsiamiani, jotka näkevät pienuutensa.
Tämä on nöyryyden viitta, josta Rick Joyner puhuu. Ja Paavali myös, kun hän puhuu
heikkouksissaan rehentelystä. Se on ennalta määräämisen merkki olla niin tyhjä, köyhä ja hauras,
että menestyäkseen, sinulla täytyy olla Minun Armoani. Taivaassa se on suuri kunnia. Minä toivon,
että kaikki Minun Morsiameni näkisivät asiat sillä tavalla. ”
” Se sulkisi suuren, teitä kohtaan tapahtuvien hyökkäysten oven. Katsokaahan, vihollinen on aina
väheksymässä ja valehtelemassa, ”Te olette niin tyhmiä, mitä te tiedätte, ketä te luulette
olevanne? Jumala puhuu teille – teidän täytyy pelleillä. Te olette epäonnistunut, teistä ei ole
koskaan mihinkään.” Sitten hän rakastaa kiihottaa teitä syntiin mustasukkaisuuden kautta,
”Katsokaa heitä-ja-heitä tuolla. He vasta ovat jotain, he ovat loistavia ja päteviä, mutta te? Teistä
ei koskaan tule olemaan mihinkään. Kaikki, mitä te uskotte, on valhetta joka tapauksessa. Te
tulette näkemään.”

” Siispä Minun Morsiameni, näettekö, kuinka leveällä auki tämä epävarmuuden ovi on? Haluatteko
laittaa sen kiinni? Sanoa… ”Kyllä, kaikki se on totta, mutta minä voin tehdä kaikkia asioita Jeesus
Kristuksen kautta, Hän vahvistaa minua!” Väitteen loppu, vaimentakaa äänet! Ja ”Minun Jumalani
uskollisesti suojelee ja ohjeistaa minua. ”
” Nyt, jos ääni yrittää herjata Minun Hahmoani, Minä odotan teidän puolustavan Minua, rakkaat.
Kohotkaa puolustamaan Minun kunniaani. Kuinka siunattu Minä olen, kun te vaimennatte heidät
sillä tavalla! Katsokaa, Minä annan teille muutaman oppitunnin, kuinka puolustaudutte
hyökkäyksiä vastaan, mitä vihollinen on suunnitellut teitä vastaan. Pyydän, kiinnittäkää lähempää
huomiota. ”
” Minun Morsiamellani on jotakin sanottavaa teille, eikö olekin, Clare? ”
( Clare ) Hmmm?
( Jeesus ) ” Mitä sinä kerroit Minulle aikaisemmin? ”
( Clare ) Minä unohdin.
( Jeesus ) ” Paljosta opettajien ja äänien määrästä? ”
( Clare ) Aivan. Olemme saaneet yltäkylläisesti kirjeitä Morsiamilta, joita ovat valheet pahoin
ravistelleet. Valheet ovat saaneet heidät uskomaan, että heitä ei otettaisi Taivaaseennostossa.
Minä luulen, että haluan sanoa, että kaverit, Olkaa Varovaisia! Minä tiedän, kuinka vahvaa
uteliaisuus on, te olette kuuntelemassa häntä, jolla on sitä pahetta runsaasti… mutta Jeesus on
saattamassa sitä hallintaan.
Me kaikki haluamme varmistuksia, että Jumala on Hyvä ja meidät tullaan ottamaan. Me kaikki
haluamme tietää, että se tulee juuri nyt! Me kaikki haluamme niin moneen asiaan varmistuksen
Taivaaseennostoa koskien. Mutta tämä voi johtaa hengelliseen ruuansulatusvaivaan ja
hämmennykseen. Kun te kuuntelette paljon ihmisiä, teidän täytyy järjestää asiat, mitä he sanovat.
Joskus me etsimme epävarmuutta ja Herra on kertonut minulle useammin kuin kerran, että kun
teidän henkenne todistaa, että teille on annettu totuus, ja se on voideltu, älkää jatkako etsimistä.
Tämä on merkki heikosta uskosta ja epäuskosta. Pikemminkin meditoikaa sitä, mitä teille on
annettu, pitäkää siitä kiinni ja älkää antako uteliaisuutenne johdattaa teitä ansaan, koska sen se
taatusti tekee. ”
Vihollinen käyttää uteliaisuutta melkeinpä joka syntiin, jonka hän haluaa teidän tekevän. Hän
tietää, että hyvät ihmiset eivät kuuntele pahoja asioita, mutta jos hän saa meidät olemaan
uteliaita ja etsimään useista lähteistä, hän voi aiheuttaa hämmennystä, joka johtaa epäuskoon.
Erityisesti juuri nyt, kun Herra varoittaa meitä, että vihollinen on suunnitellut suistavansa meidät
pois uskostamme. Olkaamme hyvin, hyvin varovaisia, ketä me kuuntelemme.
Jos me olemme löytäneet lähteitä, joiden me tiedämme olevan terveitä ja ne ovat auttaneet
ymmärtämystämme, harkitkaa hyvin huolellisesti juomasta muitten lähteitten kyseenalaisia vesiä.
Minua muistutetaan Pyhästä Kirjoituksesta, jota Herra antaa toistuvasti minulle varoittaakseen
minua, että minä olen vaeltamassa rauhattomuuttani ja uteliaisuuttani… ”Juo vettä omasta
säiliöstäsi, sitä, mikä omasta kaivostasi juoksee.” Sananlaskut 5:15.
Ja kun tämä Pyhä Kirjoitus osoittaa moraalittomuutta, se pätee myös opettajiin ja tietolähteisiin.
Olkaamme huolellisia, ettemme saisi pöpöä saastuneista vesistä, erityisesti nyt, kun panokset ovat
niin korkeat.

( Jeesus ) ” Paitsi, että Minä haluaisin lisätä, Minun Morsiameni – jos te olette uskollisia ottamaan
tämän sanan sydämeenne ja olemaan uskollisia, Minä tulen uskollisesti suojelemaan teitä
vihollisen ansoilta, jotka johtaisivat teidät pelkoon.”
” Minun siunaukseni on teidän kaikkien päällänne, älkää antako kenenkään pelotella tai häiritä
teitä, Minä olen teidän Jumalanne ja te olette Minun Morsiameni. ”

