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Jeesus aloitti… ” Asiat alkavat kuumenemaan maailmassa. Ympäri maailman on läpimurtojen
taskuja. Paikkoja ja ihmisiä, jotka ovat saaneet kiinni Minun Henkeni tuulen puhaltamaan heihin ja
viemään sitä uusille alueille, uusiin voiteluihin. Sydänasukkaat ovat osa sitä ja Minä toivon, että
Minun Morsiameni huomaavat, kun he tuntevat sydämensä halun valtaavan heidät, se on hyvä
asia. Se on alku. Älkää vaimentako sitä tai selittäkö sitä olemattomiin. Minä olen rohkaisemassa
teitä, muistakaa, Minä olen asettanut juuri ne halut teidän sydämiinne. ”
” Kuten esimerkiksi sinulle, Clare, huilun. Ensin Minä laitoin kipinän sinun sydämeesi ja
Jumalallisella harkitsevuudella sinä etsit aviomiehesi erottelukykyä. Ja niin Minä olen vahvistanut
sen sinulle; sinun täytyy vain tavoitella sitä. Käytä sitä ja ylistä lauluin sen kanssa, sinä tulet
huomaamaan, että sinä opit hyvin nopeasti, sillä Minä olen sinun kanssasi. Muista aina etsiä
Minun apuani ja Pyhien Enkeleiden apua. ”
” Toiset ovat aloittaneet kirjoitus projekteja, toiset ovat vierailleet foorumeilla ja levittäneet Minun
tuoksuani ulkomaille. Toiset yhä vierailevat köyhien luona ja ovat vapaaehtoisina kansankeittiöissä
ja rakastavat hyvin, hyvin köyhiä ja rahattomia. Toiset kasvavat esirukoilemisen taidoissa ja
oppivat hengen sairauksista kärsivien luona vierailemisen taitoja. Sinä, myös, teet tätä, vaikka
Minä en aina salli sinun muistaa. ”
” Se mitä Minä yritän teroittaa tässä, on että on todella läpimurtojen taskuja. Minun Ihmiseni ovat
löytämässä ilon Minun palvelemisessani. ”
” Rakkaat, tulokset eivät ole painopiste; painopiste on tekeminen rakkaudesta Minuun.
Kosketattepa te kahta tai kahta tuhatta, ei ole pääasia. Se mikä on tärkeää, on että te virtaatte
Minun Henkeni kanssa ja kun te olette uskollisia pienissä asioissa, Minä tulen mukaan ja lisään
teidän voiteluanne, kuten myös teidän näkyviä tuloksianne. ”
” Minä koulutan teitä. Joitakin pikku askelin, joitakin isommin askelin. Minun Henkeni eri
manifestaatioita, mutta sama Henki kaikissa. ”
” Jopa kuten on kirjoitettu: On erilaisia tapoja työskennellä, mutta sama Jumala tekee kaikki asiat
kaikissa ihmisissä. Nyt jokaiselle on Hengen manifestaatio annettu yleistä hyvää varten. Yhdelle on
annettu Hengen kautta viisauden viesti, toiselle tiedon viesti saman Hengen kautta, toiselle usko
saman Hengen kautta, toiselle parantamisen lahjat sen yhden Hengen kautta, toiselle ihmeiden
kanssa työskentely, toiselle profetointi, toiselle henkien erottaminen, toiselle eri kielillä
puhuminen ja vielä toiselle kielien tulkinta. ”
” Kaikki nämä ovat yhden ja saman Hengen työtä, mikä jakaa ne kuten Hän määrittelee. Ruumis on
yksikkö, vaikka se sisältää monta osaa. Ja vaikka osia on monia, ne muodostavat yhden Ruumiin.
Niin on myös Kristuksen kanssa. Sillä yhdessä Hengessä meidät kaikki kastettiin yhdeksi ruumiiksi,
olimmepa juutalaisia tai kreikkalaisia, orjia tai vapaita, ja meille kaikille annettiin yksi Henki
juotavaksi. Sillä ruumis ei sisällä yhtä osaa, vaan monta. ”

” Minä toivon teidän kaikkien tekevän yhteistyötä toistenne kanssa. Älkää langetko vihollisen
kutsuun luulla, että teidän lahjanne olisivat suurempia kuin naapurinne. Vaikka te aloittaisitte
puhtaalla sydämellä, Minä lupaan teille, te olette maalitaulu ja vihollinen haluaa tahrata
sydämenne kateudella ja mustasukkaisuudella. Clare on käynyt taistelua niiden henkien kanssa
myös. ”
( Clare ) Niin olen, Herra ja vaikuttaa siltä, ette ne ajattelevat, että heillä on minut. Mutta minä
kuulun sinulle, Jeesus ja minä en anna huomiotani näille saastaisille demoneille. Kääntyköön
heidän mustasukkaisuutensa heitä itseään vastaan ja aiheuttakoon jakautumista.
( Jeesus ) ” Sinä olet tehnyt hyvin, Minun Morsiameni. Mutta kuten Saatana odotti otollisempaa
aikaa testata Minua, niin hän on ottanut sinut tähtäimeensä. Salaisuus, kuten sinä olet
huomannut, on pitää silmät Minuun ja jakamaamme ylevään rakkauteen kiinnitettyinä. ”
” Kaikki te, Minun Morsiameni, kun tunnette itsenne uhatuksi tällä alueella, tulkaa luokseni,
juosten Minun Käsivarsilleni, niin Minä voin rauhoitella teidän sydämenne ja selittää asiat
täydellisemmin teille. ”
” Te kaikki olette korvaamattomia timantteja, helmiä, smaragdeja, rubiineja ja harvinaisia
jalokiviä. Jokainen teistä on NIIN ainutlaatuinen, että teitä ei voi vertailla toisiinne. Minä haluan
teidän keskittyvän lahjoihinne, niihin, joita Minä olen antanut teille kehittääksenne niitä. Minä
haluan teidän keskittyvän Minun rakkauden silmiini, jotka niin syvästi lävistävät teidän sielunne.
Teidän vertaisianne ei ole koko Minun luoduissani ja mitä meillä on yhdessä, sitä ei voi jäljentää
missään, eikä kenenkään muiden kanssa. Minä olen täysin teidän ja se osa teistä, joka on Isältä ja
palannut Hänen luokseen, sen Minä olen ottanut vastaan täydellisesti Minussa – Tuhkimon
lasikenkä; vain teidän kallisarvoinen jalkanne sopii siihen. ”
” Hän loi teidät kaikki erilaisiksi ja kun te tulette takaisin meidän luoksemme, te tulette täyttämään
sen paikan, mistä teidät on otettu. Ja Minä tulen vastaamaan puolisonanne, tarviten kaiken sen,
mitä varten teidät luotiin olemaan, Taivaallisessa Liitossa. Minä ja Isä olemme jälleen täydellisiä,
meidän elämämme on tullut takaisin luoksemme, omasta vapaasta tahdostaan ja on vastaanotettu
ainutkertaisesti – ja sitä ei koskaan enää oteta teiltä pois. ”
” Se on todella mitä perustavimman laatuinen kauneuden ja suuruusluokan mysteeri. Kaikki, mitä
Minä pyydän teiltä on, että uskotte ja otatte vastaan sen sielujen liiton, joka on tehty täydeksi
ehtoollisessa ja pitäkää silmänne Minussa eikä naapurissanne – joka tyydyttää kauneuden ja
loppuun saattamisen ihan eri kirjoa, yksittäin luodulla olemuksellaan, kun he tulevat liittoon Isän ja
Minun kanssani, saaden päätökseen omasta vapaasta tahdostaan. Ja me olemme iloisia. ”
” Siispä, näettekö, ei ole mitään tarvetta kadehtia naapuria. Kun te keskitytte kehen muuhun
tahansa, te menetätte sen kauneuden keneksi ja miksi Minä olen teidät luonut olemaan.
Ainutlaatuisen kauneuden tahraavat ja turhauttavat kilpailun ja mustasukkaisuuden asenteet.
Suurin Minun Valtakunnassani on nöyrin sielu, joka ei koskaan kiihota mustasukkaisuuteen, vaan
pikemminkin on niin nöyrä, että sinulla ei ole aavistustakaan niistä lahjoista, mitä sen astian sisälle
on kätkettynä. ”
” Mutta Minä sanon teille Minun Morsiameni, tunnustakaa ne erityiset hyveet, lahjat ja
näkemykset, jotka Minä olen ainutlaatuisesti antanut itse kullekin. Älkää langetko kilpailuihin ja
vähättelemään toisianne. Tunnustakaa heidän kauneutensa lahjoissa ja näkemyksissä. Oppikaa
niistä, mutta älkää painako heitä alas julistamalla olevanne heidän yläpuolellaan. Tämä juontaa
juurensa syvästä epävarmuudesta ja tarpeesta olla muita parempi. Minä kammoksun sitä. ”

” Nöyrryttäkää itsenne, Lapset, nöyrryttäkää itsenne. Ylistäkää ainutlaatuiset lahjanne toinen
toisillenne, ylistäkää Minua niistä. Ne tulivat Minulta. Minä olen hyveen ainoa alkuunpanija; kaikki
ylistys tulee kohdistaa Minulle. Mutta tunnustakaa ja oppikaa toinen toisiltanne ilman kilpailua tai
hengellisen ylivertaisuuden ilmapiiriä. Todella nöyrä henkilö vaikuttaa niin värittömältä ja ilman
erikoislaatuisia hyveitä olevilta ulospäin. Kyllä, he ovat sinetöity lähde ja vain Minä tiedän mitä on
sisällä. ”
” Minä olen kutsunut Claren jakamaan mitä me teemme yhdessä, niiden hänen lukuisien
puutteittensa ja vikojensa ohella, niin että te voisitte ymmärtää. Jos Minä voin jatkaa hänen
kanssaan työskentelyä, te olette helppo nakki. Ja Minä tarkoitan sitä kaikella vilpittömyydellä. ”
( Clare ) Kyllä, Herra. Rehellisesti, minä olen ymmälläni, että miksi Sinä jatkat tämän maailman
mudan siivoamista pois minusta. Kuten tänään, kun minä kaduin sitä, että olin antanut periksi NIIN
monelle huomion pois kääntäjälle. Kauheasti Sinua laiminlyöden, niin turhautuneena, niin täynnä
kiireistä ”Martta, Martta”-mentaliteettia ja toimintaa, tarttuen jokaiseen näkyvillä olevaan
viimeistelläkseni sen. Minä olin niin häpeissäni tänään, Jeesus.
Ja Sinä annoit minulle Rhema-ohjelauseen: ”Sulje pois kaikki toiminta ja asiat, jotka eivät ole
keskittymisen ytimessä. Kuoleta uteliaisuutesi ja loppumaton halusi siihen, mikä miellyttää
silmää.”
Voi pojat, se on oikein. Se on se perfektionismi. Ei ole koskaan tarpeeksi, ei koskaan tarpeeksi
täydellistä. On aina jotain muuta tehtävää. Voit aina tehdä sen paremmin. Ja mitä ajanhukkaa se
on! Se on kauheaa, todella.
( Jeesus ) ” Minä tiedän. Ja mitä sinä sanoit Minulle? ”
( Clare ) Minä kysyin Sinulta – ajatellen omaa riittämättömyyttäni ja että minulla on aina ongelmia
pysyä keskittyneenä… Minä sanoin… ”Etkö Sinä tämän parempaan pysynyt?”
( Jeesus ) ” Toisin sanoen… ”Etkö Sinä pystynyt löytämään ketään parempaa tähän työhön?”
( Clare ) Jep, sitä tarkalleen minä tarkoitan.
( Jeesus ) ” Ja mikä Minun vastaukseni oli? ”
( Clare ) Sinä vastasit… ” Pelkäänpä niin. ”
( Jeesus ) ” Minulla todella on kädet täynnä haasteita hänen kanssaan. Hän on kovettunut,
itsepäinen tapaus, niin herkästi hänen ajatuksensa ovat harhautettavissa. Ja demonit nauttivat
katsella häntä viihteen ja hyvän naurun vuoksi. Sinussa vain on sitä jotain, Kultaseni, ettet voi istua
hiljaa ilman, että paljon armoja pitelee sinua alhaalla… ”
( Clare ) Minä tiedän, Herra. Se on häpeällinen asia.
( Jeesus ) ” Mutta näetkö, Minä voin ja Minä käytän sinua siitä huolimatta. Itse asiassa, Minä
rakastan haastetta. ”
” Siispä, Minun Morsiameni, Teistä siellä ei yhdelläkään ole enemmän vikoja kuin mitä hänellä on.
Tyynnyttäkää itsenne. Jos hänellä on toivoa, teidän toivonne on varmistettu Minussa. Älkää
aliarvioiko itseänne vikojenne vuoksi, tarjotkaa ne Minulle, niin että Minä voin muuttaa teidät. Se
on kaikki mitä vaaditaan, tietysti myös luottamusta. Tietäen, että mikään ei ole Mahdotonta
Minulle. Minä olen tuonut ja riisunut Claren naamion vakuuttaakseni teidät siitä. ”

” Siis, ei ole mitään syytä olla mustasukkainen. Ei hänestä, ei kenestäkään, koska Minä rakastan
teitä rakkaudella, jota ei voi kopioida kenellekään muulle sielulle. Me olemme tässä yhdessä. Minä
olen sitoutunut teihin. Minä tiedän, mikä tuo teille teidän suurimman ilonne ja Minä vien teidät
sinne. ”
” Minun Morsiaminani, Minä kannan teidät mahdottomuuksien aarrekammioon. KYLLÄ, Minä
kauhon teidät Minun Käsivarsilleni ja kannan teidät aarrekammioon uuteen elämään Minussa.
Kuinka jännittävää se on? Kaikki, mitä teidän puoleltanne vaaditaan, on että uskotte. Rakkaat, te
tarvitsette rohkaisua, koska veljien ja sisarten syyttäjä löytää vikoja teistä 24/7, vuorokauden
ympäri ja kuiskaa niitä teidän korviinne. ”
” Sillä meidän veljiemme syyttäjä, joka yöt ja päivät syytti heitä meidän Jumalamme edessä, on
heitetty ulos. ” Ilmestyskirja 12:10.
” Te luulette, että se on teidän oma mielenne, kun todellisuudessa paholaiset syöttävät teille
lannistamista, niin, että te ette tule uskomaan Minun kykyyni käyttää teitä. Tämä on heidän lempi
tapansa saattaa teidät pysähtymään ja sabotoimaan tehtävää, jonka Minä olen suunnitellut teille,
jo ennen kuin se edes alkaa. He vakuuttavat teidät, että teillä on liikaa vikoja, että Jumala voisi
teitä käyttää. Siksi Minä olen kiinnittänyt huomiota niin merkittävästi tämän näkökohdan
selittämiseen ja Claren vikojen ja syntien paljastamiseen. ”
” Kun te ymmärrätte, kuka hän on omana itsenään, ilman Minua – te tulette todella
ymmärtämään, ”Vau, en minä olekaan niin paha!” Tietenkään, älkää langetko ylpeyteen tai
tuomitsemiseen, mutta jos te näette, kuka hän todella on, te ette koskaan tule olemaan
mustasukkaisia hänelle. ”
” Kateudessa ja mustasukkaisuudessa on toinen näkökohta, jonka Minä haluaisin teidän
ymmärtävän. Se on yksinkertaisesti, että Minä asetan eteenne hyvä esimerkkejä. Minä haluan
teidän kiipeävän ylöspäin, kiipeävän Minun kanssani ja kun te näette muiden kiipeävän, te tulette
haluamaan olla siellä myös. Se on erinomainen esimerkki teille. ”
” Mutta samaan aikaan vihollinen tulee sanomaan, ”Te olette luuseri. Te ette koskaan tule
pystymään tekemään sitä.” Ja jos te kuuntelette häntä, te tulette lannistumaan ja tulette jopa
mustasukkaisiksi, että te ette ole yhtä hyviä kuin muut. ”
” PITÄKÄÄ VARANNE tämän juonen varalta. Sitä tullaan käyttämään teitä vastaan uudelleen ja
uudelleen. Minä tiedän, että Minä olen kertonut tämän teille aikaisemminkin, monia kertoja –
monia, monia kertoja. Mutta sitä kestää toistaa, koska te yhä lankeatte siihen. ”
Minun Kultaseni Morsiamet, jatkakaa sillä inspiraatiolla, jonka te tunnette sydämessänne nyt ja
tietäkää, että Minä olen voimaannuttanut teidät ja voidellut teidät. Me tulemme tekemään tämän
yhdessä. Älkää katsoko taaksenne tai harkitko menneisyyttänne, sillä todella, Minä teen uuden
asian teidän elämissänne. ”
” Vastaanottakaa Minut joka päivä ehtoollisessa. Te ette tule vain voimaantumaan, vaan se on
meidän liittomme aineellinen, fyysinen manifestaatio. Minä olen tehnyt siitä sellaisen. ”
” Minä siunaan teidät nyt, jatkamaan Minun Henkeni tuulahduksen kiinni ottamista ja lentämään
Minun kanssani teidän hyvin ainutlaatuiseen kohtaloonne. ”

