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( Clare ) Pyydän, Herra, pehmitä meitä vastustavien sydämet. Ja täytä Sydänasukkaiden sydämet 

Sinun rakastavilla ajatuksillasi ja rukouksilla heidän puolestaan… Amen. 

Siispä, minä olen yhä taistelukentällä, rakkaat. On kulunut nyt useita päiviä. Minä tulen nyt 

kaikkien teidän luoksenne ja pyydän teiltä kaikilta apua. Tilanne on sellainen, että tie, jota pitkin 

me olemme aina tulleet ja menneet kiinteistölle, sen on nyt sulkenut yksi maanomistaja portilla. 

Me emme voi mennä suoraan ylös Turvapaikkaan tai tulla suoraan alas. Ja muut tiet ovat 

äärimmäisen vaikeita meidän kulkuneuvoillemme. Ja jollekin, joka on uusi vuoristossa, on hyvin 

helppoa eksyä. Ja rasite tuli kiinteistön mukana.  

Jos tilannetta verrattaisiin, se olisi jotakin samantapaista kuin… Te haluatte jäädä eläkkeelle, siispä 

te ostitte kiinteistön, johon te rakensitte muutaman rakennelman. Te säästitte rahaa ollaksenne 

kykeneviä rakentamaan, mitä haluatte rakentaa. Ja te menette 3,5 mailin tietä ja se on suljettu 

portilla. Ja te ette tiedä, kenelle portti kuuluu! Kunnes te viimein otatte lukon pois ja portin 

omistaja ilmestyy ja kertoo teille selvästi ja suoraan, että TEIDÄN ajotienne menee hänen maansa 

läpi ja että teillä ei enää ole pääsyä kiinteistöllenne enää. Maa, jonka te ostitte ja jolla asuitte, 

silloin tällöin 20 vuoden aikana… kunnes tämä portti ilmestyi.   

Siis, nyt te viimeinkin saatte selville, että minä en ole Pyhimys… Koska minä reagoin lihallani ja 

tulin hyvin vihaiseksi!  

Nyt, mitä me tekisimme? Haastaisimmeko miehen meidän tiemme sulkemisesta vai tekisimmekö 

sen Herran tavalla… Kuinka kauan tahansa se saattaakaan kestää. 

No niin, tämä on hengellinen taistelu, pimeyden voimien ja Valon välillä. Ja jos me aiomme selvitä 

hengissä vuorella joka tapauksessa – meidän täytyy olla valmistautuneista. Ja tämä on erittäin 

hyvä johdatus!  

Siispä minä lähetin sovintokirjeen. Minun todella tarvitsi pyytää anteeksi, koska minä menetin 

hermoni heidän kanssaan. Enkä ollut hyväntahtoinen, ystävällinen enkä suloinen. Siispä, minä 

pyysin anteeksi tältä maanomistajalta. Ja minä en ole kuullut vastausta häneltä.   

Siispä, me aiomme ajaa asiaamme rukouksella ja rakkaudella. Koska Pyhät Kirjoitukset sanovat älä 

haasta veljeäsi oikeuteen. Siis, minä en aio tehdä sitä. Mutta minä aion rukoilla heidän puolestaan 

ja pyytää Herraa siirtämään tämän esteen pois tieltä. Ja minä tarvitsen teidän rukouksianne myös, 

Rakkaat. Pyydän, älkää pettäkö minua tässä. Pyydän, rukoilkaa, että tämä este tullaan poistamaan.   

Jos sattuisi jokin lääketieteellinen hätätilanne, minä en tiedä, mitä me tekisimme. Mutta minä vain 

halusin, että te saisitte tietää. Me tarvitsemme teidän rukouksiamme. Sitten, Herra alkoi 

puhumaan… 

( Jeesus ) ” Sinä tiedät, kuka tämän takana on, Clare.”  

( Clare ) Kyllä, Herra. Minä tiedän. Se on Vihollinen.  

( Jeesus ) ” Siksi sinun pitäisi tähdätä heitä, eikä sieluja, joihin he ovat vaikuttaneet. On monia 

asioita, joita sinä voit tehdä muuttaaksesi asiat iloiseen lopputulokseen. Rukoileminen on sinun 



päävoimavarasi. Paastoaminen. Almujen antaminen ja suora kohtaaminen henkimaailman kanssa. 

Minä tiedän, että sinä et halua tehdä tätä, Rakkaani. Mutta se täytyy tehdä.”  

” Kyllä, rukoileminen portista on tärkeää. Pysy lujana. Tämä on sodankäyntiä ja sinun täytyy 

taistella hengessä, sellaisenaan. Aiheuta hengellisille vihollisillesi jalansijan menetystä tärkeissä 

paikoissa. Vallat, Clare. Baasanin Härät.”  

( Clare ) He ovat muinainen voima Kristusta vastaan. Siispä, se on varmasti linnake. Erityisesti 

hengellistä työtä vastaan, mitä Herra haluaa tehdä hyvyydessään. Siispä, sitokaamme Baasanin 

Härät. 

( Jeesus ) ” Kyllä, tämä on varteenotettava voima. Murtakaa kiroukset ja julistakaa siunauksia. 

Puhukaa Minun siunauksiani tien joka tuumalle. Rukoilkaa rauhaa ja hyvää tahtoa jokaista 

omistajaa kohtaan. Rukoilkaa, että siinä missä on ollut kirouksia, siihen siunaukset tulevat 

virtaamaan kuin joki. Missä syntiä on tehty, se tullaan pesemään puhtaaksi.”  

” Älkää katsoko tätä kamppailua kuin se olisi ollut ihmisen kanssa, koska se ei ole. Tämä on 

naarasleijonan aika. Ja sinulla on naarasleijonia puolellasi. Karjukaa siunauksia ja linnakkeiden 

murtumista. Sukupolvia jatkuneita kirouksia. Hengellistä sokeutta. ” Anna anteeksi meidän 

syntimme, niin kuin mekin anteeksi annamme heille” on avain lause. Kaunalla ja katkeruudella ei 

ole sijaa tässä juonessa, paitsi repiä teidät maahan ja avata ovet vihollisen seuloa, koetella teitä.”  

” Ohjeista ihmisiäsi, että eivät salli katkeruuden ja vihan tulla sisään. Visioi rauhallinen suhde 

näiden miesten kanssa ja rukoile sen toteutumista. Rauhalliset ratkaisut ovat parempia kuin 

voimakeinot.” 

” Sinua vastustavilla miehillä ei ole aavistustakaan, kuinka paljon he vahingoittavat Minua. Se ei 

kuulu edes heidän universumiinsa. Hengelliset viholliset yllyttävät heitä valheilla. Mutta sinä 

tiedät, että Minä järjestän nämä oppitunnit sinulle, että sinä kasvaisit syvemmin ja lähemmäs 

Minua, luottaen Minun ratkaisevan ne. Minä en halua sinun olevan peloissasi, Clare. Pikemminkin, 

Minä haluan sinun olevan loistavan Uskon majakka.” 

” Minä olen vakiinnuttanut tämän Turvapaikan kaikkien maailman miesten ja naisten hyväksi. 

Tämän tulee olla prototyyppi, koska joka paikkaan, minne Paimen menee, heitä kohtaan tulevat 

hyökkäämään he, joilta puuttuu ymmärrystä. Ja he tulevat täyttämään tyhjät kohdat siitä, miksi 

sinä olet siellä, paholaisen valheilla. Siispä, sinun täytyy todistaa, että sinä olet ystävä, et 

vihollinen.”  

” Kyllä, jos sinä olisit alkanut harjaantumaan ja rukoilemaan etukäteen, se ei olisi ollut niin vaikeaa. 

Mutta on olemassa selkkauksen ja kiistan historia, lisänä se, että vääryyden työntekijät, tiedetyt ja 

tuntemattomat, yllyttävät pahantekoon. Ja Minä olen sinun kanssasi tässä, rakas.”  

” Kaikelle on ajankohtansa. Tämä on kamppailun ajankohta, teidän Uskonne testaamisen. Kaikkia 

mahdollisuuksia tulisi harkita, mutta vasta rukoilemisen jälkeen. Päällystä tie rukouksella ja muista, 

että se, joka on tämän kaiken takana, on aiheuttamassa nämä hankaluudet – eivät he yksin.” 


