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Jeesus aloitti… ” Te tulette olemaan kaikkea sitä, mitä te ikinä halusitte olla Taivaassa. Kaikki 

paheet ja synnit, joiden kanssa te olette kamppailleet maapallolla, Taivaassa ne ovat poissa, 

sanokaamme, että se tulee olemaan häälahja. Te tulette välittömästi muuttamaan muotoanne ja 

kaikki hengen sairaudet tulevat olemaan poispestyt. Se tulee vain kuoriutumaan ja peseytymään 

pois ja paljastamaan Minun kunniani, joka asuu teissä. Täydellinen muodonmuutos.” 

( Clare ) Tuleeko siellä olemaan oppimisen luokkia? 

( Jeesus ) ” Ei, Minä Itse tulen opettamaan teitä. Te tulette tuntemaan halua oppia jotakin ja Minä 

tulen paljastamaan sen teille. Te tulette tuntemaan halua soittaa jotakin ja se tulee pyörimään 

sormenpäistänne, laulaminen absoluuttisella sävelkorvalla tulee vaivattomasti karkaamaan 

huuliltanne. Kaikki tulee näyttämään taianomaiselta teille aluksi, kunnes te totutte tietämään ja 

tekemään kaiken vaivattomasti. ”  

( Clare ) Herra, tämä on vaikeaa minun hyväksyä? Emmekö me kaikki tule työskentelemään 

tiimeinä?  

” Kyllä, tiimejä teillä tulee olemaan, te tulette jakamaan oppimiskokemuksia, te pikemminkin 

kutsuisitte sitä laboratorioksi. Te tulette tekemään asioita yhdessä toisten kanssa ja yhteistyö tulee 

olemaan niin iloista. Harmonia, sopusointu tulee olemaan jotakin, jota te aina olette kaivanneet, 

mutta harvoin kokeneet. On päihdyttävää työskennellä yhdessä Yhtenä, missä te kaikki monet 

tulette yhteen tehdäksenne hyvää. Te tulette rakastamaan sitä. Teidän syvällinen toiveenne 

työskennellä ryhmien kanssa, tulee täyttymään parhaimmilla mahdollisilla tavoilla.”  

” Te tulette etsimään katsoa jotakin, Minä tulen saattamaan teitä. Mikään ei tule olemaan 

mahdotonta teille, paitsi pahuus. Tämä on vielä yksi lahja, koska Taivaassa ovi on suljettu 

pahuudelta, se ei tule sisään, se ei tule viettelemään. Minun tyttäreni, sinä et tule tuntemaan 

mitään pahaa, tämä myös on lahja, armo, jonka Minä tulen välittämään teille. Kaikki Taivaassa on 

vaivatonta.” 

( Clare ) Voinko minä ajatella pahan ajatuksen? 

( Jeesus ) ” Et Minun rakkaani, sinulla ei koskaan enää tule olemaan pahaa ajatusta. Et vain siksi, 

että paholaiset eivät enää voi töniä sinua siellä, vaan myös koska Taivaallisella Armolla kaikki 

pahuus tullaan pesemään pois teidän järjestelmästänne, te tulette olemaan kimmeltävän puhtaita 

ja autuaita. Te tulette olemaan kylläisiä, enemmän kuin voitte koskaan kuvitella. Te tulette 

näkemään tulevaisuuteen ja tietämään sen mikä ikinä on tarpeellista teille. Te ette tule enää 

arvuuttelemaan mitään. Te ette koskaan enää tule epäonnistumaan ymmärtää Minua tai ketään 

muutakaan sen puoleen. Teillä tulee olemaan täydellinen näky, visio sydämiin, niin että te voitte 

auttaa heitä pakenemaan kuolemaa ja rappeutumista.”  

” Teillä tulee olemaan täydellinen hienotunteisuus, oikea-aikainen ja hienotunteinen. Te tulette 

ymmärtämään ihmisten tavat ponnistelematta ja helposti tulette opastamaan heitä takaisin 

keskiöön. Te tulette vaikuttamaan kunniakkailta, koska te tulette olemaan Minun kaltaisiani. 

Minun kaltaisiani niin monilla tavoilla, te tulette rakastamaan sitä, kuinka Minä muutan teidän 

muotonne. Te tulette olemaan sanomattoman onnellisia ja tyytyväisiä.” 



” Minä halusin jakaa kanssasi muutaman Taivaan ilon, koska sinulla on ollut muutama rankka päivä 

ja Minä voin nähdä, että se on heikentänyt sinua ja varastanut sinun ilosi.”  

( Clare ) Voi Jeesus, se koskee minuun niin. Tietämättömien sielujen puhumat valheet ja 

herjaukset. Minä tiedän, että se on hidasälyinen henki, tiilimuuri, jota minä en koskaan voi läpäistä 

omalla ajoituksellani.  

( Jeesus ) ” Aivan oikein. Vielä ei ole aika, mutta Minun lupaukseni sinulle Clare, on että sinä tulet 

työskentelemään Minun kanssani avaamaan heidän silmänsä yhteistyössä Minun Henkeni kanssa. 

Kun me tulemme takaisin, niin monet asiat tulevat muuttumaan. Ensiksikin, taivaalla tulee 

olemaan merkkejä ja ihmeitä, että se tulee loukkaamaan monien tunteita ja välittömästi saa 

heidän sydämensä muuttumaan. Sitten te tulette työskentelemään pehmeän saven kanssa ja Minä 

tulen antamaan teille enemmän viisautta kuin teillä koskaan on ollut.”  

” Voi Minun Rakkaani, kuinka te tulette riemuitsemaan Minun suunnitelmani hienostuneisuudesta, 

sen syvyydestä ja leveydestä, korkeudesta ja pituudesta. Voi kuinka ihmeellinen se on ja teidän 

viisautenne tulee olemaan kuin valtameren vedet, te tulette ymmärtämään niin paljon. Ja se tulee 

saamaan teidät niin nöyriksi, että kukaan ei tule kykenemään vastustamaan teidän 

suloisuuttanne.”  

( Clare ) Tulenko minä olemaan aina Sinun kanssasi, Jeesus?  

( Jeesus ) ” Sinä tulet tuntemaan Minut jopa kuten Minä tunnen sinut ja mikään ei tule koskaan 

erottamaan meitä koskaan, ei mikään.” 

( Clare ) Minä en ymmärrä, minä luulin, että olisi erilläänolo aikoja. 

( Jeesus ) ” Ei erillään, kuten sinä ymmärrät sinun maailmassasi. Me tulemme olemaan 

täydellisessä liitossa ja te ette tule koskaan menettämään Minua, koska Minä elän teidän 

sisällänne. Mikään ei tule keskeyttämään meidän suloista kanssakäymistämme yhdessä, koska 

Taivaassa ei ole syntiä eikä ylpeyttä. Tällä on hyötynsä ja haittansa, koska me tulemme jakamaan 

yhdessä surumme kuin myös ilomme.”  

( Clare ) Mutta minä luulin, että minä en tietäisi Maapallon tekemisiä. 

( Jeesus ) ” Et ennen kuin Koettelemusten Ajan lopussa. Kuitenkin sinä tiedät, kuinka sinä suret, 

kun Minä tulen torjutuksi. No niin, kyllä, se tulee yhä olemaan olemassa. Sinä tulet tuntemaan sen. 

Kun me palaamme Maapallolle ja kun te työskentelette sielujen kanssa, te tulette olemaan hyvin 

tietoisia Minun tunteistani koskien heidän tekojaan ja teillä tulee olemaan välitön tietämys siitä, 

kuinka kukin tilanne tulee käsitellä, jopa rangaistukset ja oikaisut.”  

( Clare ) Tuleeko olemaan paljon rangaistuksia, kun me palaamme? Tulevatko ihmiset yhä olemaan 

kovapäisiä ja kapinallisia?  

( Jeesus ) ” Te tulette ensin näkemään miesten ja naisten asenteiden valtavia parantumisia. Mutta 

korruptio on syvään juurtunutta ja osalla se tulee manifestoitumaan nopeasti. Toisilla se ilmaantuu 

hitaasti – jopa sukupolvien kuluessa. Te tulette kykenemään näkemään selvästi seuraamukset 

synneistä, jotka ovat kulkeneet perheessä. Te tulette työskentelemään muuttaaksenne sen, mutta 

jotkut Clare, eivät tule koskaan muuttumaan. Ja tähän teillä täytyy olla luonteenlujuutta ja 

syvällistä ymmärtämystä ollaksenne kykenevät luovimaan pettymysten läpi. Mutta Minä tulen aina 

olemaan teidän sisällänne, tuoden syvää sisäistä rauhaa ja iloa, olivatpa ulkoiset olosuhteet kuinka 

surullisia tahansa.”  



( Clare ) Ja kuolema millenniumin aikana? 

( Jeesus ) ” Kyllä, tulee olemaan syntymiä ja kuolemia, vaikka olosuhteet tulevat sallimaan 

pidemmän elinajan odotteen ja täydellisen terveyden, ilmakehän vuoksi ja syntien ja demonien 

poissaolon vuoksi.  

” On kuitenkin sääli, että pahuus tulee manifestoitumaan ilman vihollisen provokaatiota. Tämä on 

Aatamin ja Eevan heikkous. Tulee olemaan shokki monille, että pahuus voi silti nostaa rumaa 

päätään ilman demonista avustusta.” 

” Teillä tulee olemaan iloa kaikessa, mihin te laitatte kätenne. Te tulette näkemään kääntymisiä, 

parantumisia, ennallistamisia ja täydellisiä sydänten muuttumisia. Tämä tulee tuomaan teille 

sanomatonta iloa kuten myös enkeleille ja pyhimyksille Taivaassa.” 

” Katsohan Minun Tyttäreni, niin moni tällä Maapallolla tällä hetkellä kaipaa koko sydämestään 

palvella, mutta heitä vastaan liittoutuneet voimat ovat valtavat, sekä persoonallisen luonteiset 

että persoonattoman luonteiset. Vain harvat murtautuvat tämän muurin läpi, sillä vaaditaan 

suurta periksiantamattomuutta ja suurta luottamusta Minuun. On heitä, jotka ovat valittu ja jotka 

on varustettu tätä varten ja toisia, joita ei ole.” 

” Ja heille Minä annan rukouksen Armon. Heidän halunsa ovat manifestoituneet evankeliumin 

alueella ja vaikka he eivät ole suora osa kääntymisiä, kuten voidaan nähdä, he ovat elävä 

rukousvoima evankelistojen taustalla; ja jos te näkisitte nämä evankelistat ilman suurta 

rukoussotureiden joukkoa, jotka tarjoavat rukouksia ja aneluita heidän puolestaan, te näkisitte 

vain yksinkertaisia, säälittävän heikkoja ihmisiä.”  

” Evankelistoilla itsellään täytyy olla hyvin puhtaat sydämet, nöyryyttä ja voitelu ylhäältä. Heidän 

rehellisyytensä täytyy olla virheetöntä. Siksi me työskentelemme niin kovasti tämän tyyppisten 

asioiden kanssa. He eivät voi tehdä työtä ja kestää taistelun tuoksinassa tai kestää paineen alla 

ilman syvällistä omistautumista rehellisyydelle ja asioiden tekemiselle Minun tavallani.” 

” Kuitenkin jos vedetään verho edestä, niin ihmisestä tulee hyvin, hyvin pieni Minun 

suunnitelmassani. Esirukoilijat ihmisen takana ovat valtavat, saaden hänet näyttämään 

jättiläiseltä, kun todellisuudessa ne ovat ne pienet hänen takanaan, jotka ovat vastuussa hänen 

havaitusta koostaan. Tällä tavalla, palvelemaan halukkaiden toiveet täyttyvät. Ja kuitenkin on 

aikansa ja ajankohtansa kaikelle. He tulevat saamaan vuoronsa koskettaa sieluja Minun 

Rakkaudellani. Jokainen saa vuoronsa tehdä mitä heidän sydämen halunsa tehdä on, koska heidän 

sydämensä ovat mukautuneet Minun sydämeni mukaisiksi.” 

( Clare ) Entä ylistys?  

( Jeesus ) ” Sinä puhut nyt jostakin, joka käy yli ymmärryksen tason. Kun sinä ylistät, sinä olet 

lopettanut kaiken inhimillisen toiminnan ja olet Jumalan Sinun Luojasi tasolla. Sinä lopetat 

olemasta erillään ja muovaudut Yhdeksi Sinun Luojasi kanssa, sinun sydämesi laajenee ulos 

itsestäsi ylistyksessä; kun tulet takaisin, niin sanotusti, sinä olet täysin uusiutunut, energisoitu ja 

innoittunut. Mitä ikinä sinulla olikaan mukanasi, kun menit ylistykseen, kun tulet pois – se on 

täysin poissa. Ei todella ole mitään muuta, mitä Minä voin sanoa ylistyksestä, koska se on niin 

ylevää.” 

” Te tulette kokemaan sen. Se on kaikki, mitä voin luvata. Ja, te ette ikinä koskaan tule olemaan 

samoja enää. Te tulette menemään kunniasta kunniaan, aivan kuin on kirjoitettu.”  

( Clare ) Herra, onko vielä mitään, mistä Sinä haluat puhua tänä iltana?  



( Jeesus ) ” Minä pyydän teitä vartioimaan Minun kanssani. Rajoittakaa kanssakäymistänne 

välttämättömään yhteydenpitoon ja palatkaa syvälliseen yhteydenvaihtoon Minun kanssani. 

Paljon välitetään teille sen kautta.” 


