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( Clare ) Läpäiskööt perusteellisen näkemyksen & katumuksen armo meidän sielumme ja löytäkööt 

kaikki alueet, joita me pidättelemme Jeesukselta. Kallisarvoinen perhe, minä todella avaan 

sydämeni teille tässä viestissä, toivossa, että jos te kaikki ette ole 100%:sesti antautuneet Herralle, 

että te tulette ottamaan sen askeleen tänään.  

Niille teistä, jotka ette ole kuulleet kolmea edellistä viestiä, minun mieheni oli kuolemassa 

äkillisesti, aivan minun silmieni edessä, kolme päivää sitten ja Herra pelasti hänet viime hetkellä, 

mutta se järisytti minun maailmaani. 

Tänään, minä en yksinkertaisesti kyennyt ylistämään tänä aamuna; tämä asia painoi minun 

sydäntäni niin raskaasti. Jeesus alkoi puhumaan minulle, tietäen, että ylistys ei vain ollut 

mahdollista tänä aamuna. 

Minulla on ollut aikaa ajatella, miksi Isä Jumala saattaisi sanoa minulle, että Minä olen pelastanut 

teidät niin monta kertaa aiemmin, niin että teillä on ollut lukuisia varoituksia. Tämä viimeisin, kun 

Ezekiel alkoi kuolemaan teidän silmienne edessä, Minä toivon ja rukoilen, että se tulisi selväksi, 

pysyvästi. 

Se on musta pantteri jälleen… kutsukaa häntä Ylpeydeksi, koska hänessä ruumiillistuu kaikki 

Ylpeyden ominaisuudet… rahanhimo, itsepäisyys, otaksuminen, kutsukaa sitä miksi haluatte – se 

kaikki johtaa otaksumisen partaalle. Minä tunnistan nyt ne varoitukset, joita minä olen saanut, kun 

Ezekiel on tullut kuolettavan sairaaksi, se oli aina liittynyt johonkin, mitä minä ostin, mikä ei ollut 

Jumalan tahdon mukaista.  

Katsokaahan, Hän haluaa, että me elämme hyvin, hyvin yksinkertaisesti, yksinkertaisemmin kuin 

monet köyhät tässä maassa, todistuksena muille, että Hän on meidän kaikkemme.  

No niin, yksityiskohdat eivät ole niin tärkeitä tässä, mutta minä sanon, että ne olivat asioita, jotka 

avustaisivat meidän terveyttämme ja minä luulin, että ne olisivat välttämättömiä. Ne eivät olleet 

ylenpalttisia asioita, vaan hyvin käytännöllisiä. Mutta viime tarkastelussa, se ei ollut Jumalan 

tahdon mukaista. 

Ne olivat asioita, mihin me käytimme erottelukykyä ja kamppailimme siinä ja meidän olisi pitänyt 

tietää, jos meillä ei ole rauhaa asian kanssa, me emme vain tee sitä, ei väliä kuinka sinä tulkitset 

sinun Rhema viestisi. Jos asiasta ei ole rauhaa, älä tee sitä.   

Ja se riipu hinnasta, koska tämä viimeinen asia oli hyvin halpa kumipallo tuoli, koska minulle tulee 

kipuja lonkkiin, kun istun 12-16 tuntia päivässä tietokoneen ääressä. Todellakin pienet ketut 

pilaavat viinin.  

Saatana tietää, kuinka me ajattelemme… ”Voi, se on pientä, se ei ole suuri asia.” Voi, kyllä, pieni 

ON suuri asia. Jos me emme ole uskollisia pienissä asioissa, kuinka meille voidaan luottaa 

isompia??  

Ja tämä viimeinen korjaus oli päällyskivi kaikille muille ja kaikessa rehellisyydessä, minä en näe 

kuinka Jumala loputtomassa kärsivällisyydessään voisi sallia yhtään lisää otaksumista, koska Hän 

on mennyt erittäin pitkälle varoittaessaan minua. Minun täytyy ryhdistäytyä, rakkaat ystävät, 



koska te olette katselemassa ja minä olen nyt tilivelvollinen Ruumiille minun käytöksestäni. Sen 

täytyy yksikertaisesti loppua. 

Minä oletan, että jos te ette olisi olleet katselemassa… ja vain Jumala ja Taivas olisivat olleet 

katselemassa, minulla olisi paljon enemmän kiusausta antaa periksi. Mutta te OLETTE 

katselemassa ja koska minä rakastan teitä kaikkia ja minä haluan olla parempi esimerkki Jumalan 

armosta työssä, minä en vain voi antaa minun paheeni mennä yhtään pidemmälle. Sen täytyy 

loppua tähän.  

Meidän monen palveluvuotemme aikana, me olemme nähneet Herran avaavan mahdollisuuden 

ikkunan tulla käännytetyksi, heidän antaa latteat elämänsä Jeesuksen käsiin ja sallia Hänen tehdä 

siitä jotakin kaunista. Vanhahkolla naishenkilöllä, joka asui täällä, oli monta vuotta aikaa kääntyä, 

kun me jaoimme Jeesuksen ystävällisyyttä ja rakkautta hänen kanssaan. Ja on ollut muita, joita 

Jeesus on kutsunut päästämään irti ja omaksumaan Hänet koko sydämillään, jättääkseen 

maailman ja elääkseen vain Häntä varten.  

Vain Jumala tietää sielujen tilaisuuksien määrän, mitä sielulle annetaan, ennen kuin 

mahdollisuuden ikkuna heidän osaltaan menee kiinni. Vain Hän tietää, mikä on reilua ja 

oikeudenmukaista. Hän investoi suunnattoman suuren määrän armoa jokaiseen meistä 

tuodakseen meidät Hänen luokseen ja sitten siirtääkseen meidät kunniasta kunniaan. Mutta jos 

me kieltäydymme kutsusta mennä syvemmälle Hänen kanssaan, Häntä ei tulla pilkkaamaan, Hän 

tulee sulkemaan ikkunan ja antaa sen sielun liukua takaisin suohonsa, itsepäisyyden ollessa 

koskemattomana.  

Minä en sano, että se on heidän viimeinen mahdollisuutensa, mutta minä olen nähnyt tarpeeksi 

tietääkseni, että Hän tuo meidät ihmisten elämiin vaikuttaaksemme heihin ja jos he epäröivät, 

eivätkä kuole omille elämilleen, no niin, Hän jatkaa eteenpäin. Se ei tarkoita, etteikö heille tulisi 

toista tilaisuutta, mutta minä en haluaisi olla sielu, jota Jeesus nyki sisimmistä sydämentunnoista 

sanoen… ”On muutakin, anna Minulle koko sydämesi. Jätä maailma. Mitä Minä olen suunnitellut 

sinulle, on ihmeellistä, suuresti ylittäen sen, mitä sinä olit suunnitellut itsellesi. Mutta sinun täytyy 

jättää maailma saadaksesi sen. Pyydän… pyydän, tule Minun luokseni ja jätä vanha elämäsi 

taaksesi.” 

Otaksuminen kuiskaa takaisin… ”Voi, se on ok, sinä olet hyvä henkilö. Sinun ei tarvitse muuttaa 

elämääsi, se menee ihan hienosti. Sitä paitsi, jos muutat mielesi, Hän on siellä myöhemmin.”  

Voi, rakkaat sielut, se on pahimman laatuista otaksumista! Te ette ehkä ole enää elossa 

nähdäksenne seuraavaa kutsua; te ette ehkä elä tätä vuotta tai seuraavaa, jos te ette tee 

muutosta. 

Ja niin me tulimme takaisin minun tilanteeseeni, minä olen leikitellyt Jumalan kanssa… Pistänyt 

varpaani lähelle rajaa ja sanonut… ”Voinko saada tämän? Se on vain pieni asia ja se on jotakin, jota 

minä todella tarvitsen työhöni? Ja yleensä se on.”  

Ja minun seuraava logiikan linjani on… ”Herra, minä työskentelen niin kovasti Sinulle, onko se liian 

paljon pyydetty? Katso kaikkia niitä kertoja, jolloin minä olen kieltänyt itseltäni ja sanonut EI, et voi 

saada sitä. Ei, sinä et tarvitse sitä. Ei. Ei – koska minä haluan kunnioittaa Sinua ja Sinä yrität 

hukuttaa minun materialistisen puoleni, joka pitää kivoista, hyödyllisistä asioista.”  

Katsokaahan, kun minä kerroin teille, että minä olen todella hyvin, hyvin paha syntinen, minä en 

liioitellut yhtään. Kuinka moni kohtelisi Jeesusta sillä tavalla, sen jälkeen, kun Hän on tehnyt 

heidän vuokseen niin paljon, antanut niin paljon, suojellut niin paljon, puhunut niin paljon ja 



paljastanut Hänen rakastavaa sydäntänsä niin paljon melkein 30 vuotta? Kuinka moni käyttäytyisi 

tällä tavalla Hänen kanssaan, hieroen kauppaa Jumalan kanssa? Tämä todella on ylpeän, röyhkeän, 

otaksuvan syntisen tuotosta.  

Minä jaan tämän teidän kanssanne, koska jos näette tai kuulette itsenne tässä, pyydän, muuttukaa 

ennen kuin on liian myöhäistä. Pyydän, katukaa, kuten minä yhä olen katuvainen ja sydämeni on 

murtunut, kun olen pettänyt Hänet. 

Ja joillekin teistä, tämä on VIIMEINEN tilaisuutenne antaa elämänne Hänelle, 100%:sesti. Ei enää 

itseä, kuolettakaa itsenne ja haudatkaa ja syntykää uudelleen, ehkä jopa syntykää uudelleen, 

uudelleen. Juuri nyt puhuessamme vapautetaan valtava armo Kristuksen Ruumiissa. Syvemmän 

kääntymyksen armo ja täydellinen elämiemme uudelleen tekeminen. Ja täydestä sydämestä 

Jumalan suunnitelmaan taipuminen.  

Ja minä aion ottaa sen. Minä haluan sitä epätoivoisesti. Minä haluan olla täysin kuollut itselleni. 

Minä en voi tehdä sitä, mutta Hän voi ja minä olen antanut Hänelle luvan tehdä sen millä tavalla 

Hänen täytyy. 

Mikä teidän valintanne tulee olemaan? Jeesuksen hellä ääni tuli väliin tässä…  

( Jeesus ) ” Katsokaahan, otaksumisella on seurauksensa. Se ei ole rangaistus, vaikka se tuntuu 

siltä. Se on ohje, vahva ohjaus aita johtamassa teitä pois tuhosta ja sen partaalta, joka johtaa jopa 

kadotukseen.”  

” Vaikka teidän sydämenne on asettunut Taivaaseen, vihollinen voi suistaa teidät kurssilta 

älykkäästi manipuloimalla teitä. Hän tietää teidän vikanne ja heikkoutenne niin paljon paremmin 

kuin te teette. Hän tietää missä te seisotte ja missä te mitä varmimmin tulette lankeamaan.”  

” Hän on äärimmäisen kärsivällinen, kun hän asettaa yhden ansan kerrallaan ja se tulee – 

tietämättänne – suistamaan teidät kuolettavasti jyrkänteen yli. Me olemme ohjaamassa teitä pois 

partaalta, jonne menet ovat ennen menneet.”  

( Clare ) Ja että tiedätte, kun minä sanon ”Me”, Hän puhuu Isästä (Rakkaus), Pojasta (Sana) ja 

Pyhästä Hengestä ( Viisaus) ja ne kaikki työskentelevät yhdessä. Tässä vaiheessa minulla oli näky 

kahdesta kallionkielekkeestä, jolla oli väliä noin 12 jalkaa (jalka=0,30metriä), mutta alhaalle siitä oli 

matkaa 400 jalkaa. Valtava rotko, jossa oli kaikkien lampaitten luut, jotka eivät selvinneet. 

( Jeesus ) ” Paimenten luut ovat siellä myös. Me olemme mitä huolellisimmin ohjanneet sinua 

oikeisiin suuntiin, Clare, suurella rakkaudella ja kaipauksella, että sinä selviäisit. Mutta, kun sinä 

tulet itsepäiseksi ja välttämättä haluat omaa tietäsi mennä, me emme voi tehdä mitään. Sinä olet 

hyvin voimakastahtoinen. Hyvin. Päättäväinen on toinen hyvä sana, ja se on ihana ominaisuus, kun 

se on alistettu Minulle. Mutta jos lihasi pääsee ajajan istuimelle, se mitä varmimmin on sinun 

tuhoksesi. Minä tiedän, että sinä pelkäät.”  

( Clare ) Ja minä vain halusin sanoa siinä, SE on aliarviointi. Minä olen pohtinut tätä kolme päivää, 

siitä asti, kun Ezekiel melkein kuoli. Minä olen todella kauhusta kankea, että minusta tulee jälleen 

haalea, huolimaton ja sallin halun ottaa minusta ylivallan. Vain yksi pieni nappaula… ”Osta minut 

yhdellä klikkauksella.” Ja se on ohi. Sanoa, että minä pelkään, että se todella on aliarviointi. Jeesus 

jatkoi… 

( Jeesus ) ” Minä tiedän, että sinulla ei ole luottamusta itseesi. Mutta Minä olen tässä auttamassa 

sinua. Minä tiedän, että sinä olet kuullut sen ennenkin ja silti mennyt omaa tietäsi, siksi oppitunnit 



tulevat vahvemmiksi ja selvemmiksi ja niillä on enemmän kauheita seurauksia. Clare, Kysy Sisar 

Kuolemalta.”  

( Clare ) Tässä Hän viittaa Franciscus Assisilaiseen, joka aina kysyi itseltään, ”Onko tämä jotain, 

josta minä tulen olemaan ylpeä, kun minä kohtaan elämäni viimeiset hetket ja sisar kuolema tulee 

hakemaan minua?” Tällä tavalla hän vältti tekemästä mitään, mistä hän olisi häpeissään lopussa. 

Niinpä hänellä oli aina tapana sanoa… Kysy Sisar Kuolemalta. Jeesus jatkoi…  

( Jeesus ) ” Sisar ei tule koskaan johdattamaan sinua harhaan. Sinulla on kyky vastustaa kiusausta. 

Minä tulen aina sinun avuksesi ja suurimman osan aikaa me pärjäämme hyvin yhdessä.”  

” Syy, miksi me kutsumme tätä ylpeydeksi, on, koska sinä ajattelet, että sinä tiedät paremmin. Jos 

sinä ajattelet, että sinulla on jotakin, joka tekee asiat paremmin tai sinä tulet pystymään 

palvelemaan Minua paremmin, mutta Minä olen laittanut ruksin sinun henkeesi siitä, sinä petät 

itseäsi ja ruokit lihan himoa, jos Minä en neuvo ja hyväksy sitä. Ja sinä epäonnistuit keskustella 

siitä sinun varmistajasi kanssa.  

( Clare ) Kyllä, tällä kertaa minä en kysynyt Ezekieliltä ensin.  

( Jeesus ) ” Juuri siinä ja silloin, Minä olisin keskeyttänyt sen ja se ei olisi tapahtunut. Näetkö, 

sinulla on suojaus mekanismeja, mutta kun sinä manipuloit itsesi niiden ohi, niillä ei ole 

mahdollisuutta toimia. Etkö sinä näe, Minun Kallisarvoinen Morsiameni, Minä sanon nämä asiat 

sinulle sinun omaksi parhaaksesi.”  

( Jeesus ) ” Minulla on verrattomia suunnitelmia sinua varten: asioita, joita sinä olet aina halunnut 

tehdä, unelmia täytettävänä. Ja sinä, kuten muut sielut ympäri maailman, ovat kypsyneet vuosia ja 

olette nyt siinä pisteessä, missä Minä voin käyttää teitä. Mutta teidän täytyy olla murtuneita. Te 

olette yhä vihreitä joillakin alueilla ja kaikki se voitaisiin ratkaista yhdessä yössä, jos te vain 

tekisitte pysyvän päätöksen aina alistua Minun viisauteeni. Ja kun te tiedätte, että jokin on väärin… 

ei väliä kuinka muut neuvovat, ei väliä mitä Raamatun Lupaukset sanovat, te tiedätte paremmin.”  

” Tämä sisäinen paikka tietää paremmin. Te ette tarvitse vahvistusta, teidän vain täytyy totella niin 

kuin teille sanotaan.”  

( Clare ) Jeesus otti pitkän henkäyksen ja päästi huokauksen.  

( Jeesus ) ” Minä tiedän hyvin mitä sinä haluat. Minä tiedän, että sinun sielusi ja henkesi hallitsevat 

lihaasi, mutta sinun täytyy olla varuillasi, silloin kun sinä olet heikko. Muista… se, mitä Minä en 

tarjoa sinulle, sillä ei ole mitään hyötyä Minulle. Pidä se mielesi etualalla, koska Minä tulen 

ohjaamaan sinut oikealle kurssille ja estämään sinua ottamasta raidetta, joka johtaa otaksumisen 

partaalle ja kaikkien edeltä menneiden epäonnistumisiin. Voi, Clare, pyydän, omaksu se mitä Minä 

kerron sinulle koko sydämestäsi, Rakkaani.”  

( Clare ) Jeesus, minä omaksun. Mutta heikkona hetkenä, minä niin pelkään minun lihaani.  

( Jeesus ) ” Harjoita alistumista jokaisessa pienessä asiassa ja sinä tulet voimistamaan tätä hyvettä, 

niin että heikkona hetkenä, kun paholainen on työntämässä, työntämässä, työntämässä sinua – 

sinä tulet kääntymään poispäin hänestä ja siitä mitä ikinä hän on ehdottamassa. Se on Ylpeyden 

kohta, jota me yritämme työstää pois sinusta.”  

” Pysy vakuuttuneena… jos Minä en tarjoa sitä, sinä et tarvitse sitä. Jos Minä olen sitä vastaan, se 

on myrkkyä.” 



 ” Tee se häälahjana Minulle? Voi, se tekisi Minut niin onnelliseksi. Mikä kaunis lahja, sinä muutat 

synnin tilaisuuden kauniisti paketoiduksi häälahjaksi. Sinä käärit sen kaikkein hienostuneimpaan 

tottelevaisuuden paperiin, jota koristellaan rakkaudella, uskolla, luottamuksella, arvonannolla ja 

kunnioituksella. Enemmän ja enemmän he julistavat, kuka Minä olen teidän elämässänne ja se 

kertoo suuresti maailmalle ja niille, jotka toimivat maailman arvojärjestelmän ja heidän lihansa 

mukaan.” 

( Clare ) Herra, minä teen päätöksen juuri nyt. 

( Jeesus ) ” Minä näen sen. Sinä tulet näännyttämään pantterin hengiltä. Se on ruokkinut sinun 

ylpeyttäsi kaikki nämä vuodet, mutta jos sinä seuraat Minun neuvonpitoani, se tulee 

nälkiintymään kuoliaaksi. Etkö sinä rakastaisikin sitä?”  

( Clare ) Todella, minä rakastaisin! 

( Jeesus ) ” Nälkiinnytä pantteri. Julista Minun yksinvaltiuttani elämässäsi. Ennen kaikkea, ennen 

kaikkea, ennen kaikkea luotuja asioita ja kaikkea älykkyyttäsi ja sitä mitä sinä ajattelet, että sinä 

tiedät paremmin. Ennen kaikkea järkeilyä, sinun tietoasi, ennen sitä kaikkea. Julista maailmalle… 

”Jeesus tietää parhaiten. Minä tulen seuraamaan Häntä, enkä ketään muuta.” 

” Tule nyt, Minun Morsiameni. Sinä teet tämän päätöksen kaikkien veljiesi ja sisartesi edessä. Älä 

vedä heitä skandaaliin, pikemminkin julista… ”Minä voin tehdä kaikki asiat Minun Jeesukseni, 

Minun Herrani kautta.”   

( Clare ) ”Saatana – sinä et ole minun herrani. Liha – sinä et ole minun herrani. Äly – sinä et ole 

minun herrani. Minä kiellän teidät kaikki. Jeesus on minun Herrani ja Hän yksin ohjaa minua. Minä 

kiellän kaikki muut keinot. Herra, Sinun avullasi minä en tule lankeamaan enää.”  

( Jeesus ) ” Sinä tulet pärjäämään ihmeellisesti, Clare. Minulla on kaikki luottamus sinuun, että ensi 

kerralla, ja jokaisella seuraavalla kerralla, sinä tulet valitsemaan Minut ennen sitä mitä haluat tai 

ajattelet hyödyttävän sinua. Sinetöi tämä ehtoollisella ja Minä tulen myöntämään sinulle armon 

päästä yli itsestäsi.”  

( Clare ) Kiitos Sinulle, Jeesus. Minä uskon Sinuun. 


