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( Clare ) Siunatkoon Herra meitä kaikkia viisaudella ja rauhalla, Sydänasukkaat. 

No niin, Minä olen yhä tavallaan kelaamassa minun korjaustani eilen. Minä yhä yritän saada sen 

kaiken sydämeeni ja ymmärtää ja antaa itselleni anteeksi. Ja minulla on ollut vaikeaa tänään, vain 

tietäessäni, että petin Herran. Se on todella surettanut minun sydäntäni. Siispä, ensimmäinen asia, 

mitä Hän sanoi minulle, kun Hän tuli luokseni rukouksen aikana oli…   

( Jeesus ) ” Sinun kamppailusi ovat melkein ohi, Clare. Älä petä Minua nyt.” 

( Clare ) Minä en tiedä mitä sanoa, Herra – kuin että minun sydämeni on kipeä. 

( Jeesus ) ” Tämä seuraava kuukausi on hyvin, hyvin ratkaiseva ja tärkeä niille, joita sinä johdat. 

Heidän täytyy olla tietoisia tilanteesta. Paholaiset epäilevät, että tämä on heidän viimeinen 

mahdollisuutensa raahata sieluja alas Helvettiin, niin paljon enemmän kuin tavanomainen 

valppaus on tarpeen säilyttääksenne sielunne.” 

” He aikovat tulla teidän peräänne joka suunnasta. Kiusauksia, joille te ette edes ajatelleet 

olevanne alttiita. Minun neuvoni teille kaikille on, että pitäkää matalaa profiilia, matalaa, matalaa 

– matalampaa kuin koskaan aikaisemmin elämissänne. Älkää antako ylpeyden lippujen liehua, 

joihin he voivat kiinnittyä ja asiat tulevat menemään oikein teitä kohtaan. He ovat katselemassa 

lietsoakseen ylpeyttä teidän sydämissänne kaikilla keinoilla, joilla pystyvät. Kieltäytykää siitä. 

Yksinkertaisesti välttäkää tuhoisaksi muodostuva tilanne. Teidän valppautenne tulee säästämään 

teidän sielunne ja ehkä jopa ympärillänne olevien sielut. Kun paholaiset ottavat teidät 

maalitaulukseen, he ottavat myös ympärillänne olevat maalitauluikseen. He riemuitsevat, kun he 

voivat käyttää teitä kukistamaan myös muita.” 

” Älkää salliko itseänne tultavan vedetyiksi turhiin järkeilyihin, tyhjiin väittelyihin, kriittisiin henkiin. 

Voi, he ovat asettaneet maamiinoja eteenne, Minun Ihmiseni. Teidän ainoa toivonne on pitää 

matalaa profiilia nöyryydessä, tunnustaen Minun Vereni suojaksenne ja kieltäytyen, ja Minä 

tarkoitan nopeasti kieltäytyen, kytkeytymästä merkityksettömiin väittelyihin, jotka aiheuttavat, 

että sielunne vaipuvat levottomuuteen ja hämmennykseen.” 

” Vähänpä he tietävät, että Minä vahvistan teitä nöyryydessä, teidän suurinta suojaanne. Kun te 

pysytte valppaina ja tottelevaisina, heillä ei ole mitään paikkaa manifestoitua.”  

” Tämä on kriittistä aikaa teille kaikille. Kun te menette tämän kuukauden läpi, odottakaa 

kranaattien lentävän kasvoillenne. Kun ne lentävät, ottakaa ne kiinni ennen kuin ne räjähtävät ja 

varastavat rauhanne.” 

( Clare ) Ja tässä vaiheessa minä pidin pienen tauon ja tulin hiukan kiireiseksi tauollani. Minä 

luulen, että minä välttelin Herraa, en ole varma mitä se oli. Mutta, kun tuin takaisin rukoilemaan, 

Hän sanoi… 

( Jeesus ) ” Sinä olet pesimässä.”  



( Clare ) Pesimässä. Sitä naiset tekevät, kun he ovat synnyttämässä. Sitä tehdään myös ennen kuin 

paha ilma tai suuri myrsky tulee – vain tavallaan pesimistä ja turvallisuuden tunteen luomiseksi 

itselleen.  

( Jeesus ) ” Sinä olet pesimässä. Pyydän, ole rauhassa. Sinä olet tietoinen, mitä on meneillään, se 

on tarpeeksi. Itseensä keskittyminen ei tekisi kenellekään yhtään hyvää. Parempi, että sinä vain 

odottaisit innolla mahdollisuuksia todistaa rakkauttasi Minuun. Parempi sinulle, että etenet nyt 

eteenpäin, Clare.”  

( Clare ) Kuinka minä teen sen, Herra, kun minun sydämeni on niin raskas? 

( Jeesus ) ” Keskity Minuun uudelleen, Rakkaani.”  

( Clare ) Olenko minä vielä Sinun Rakkaasi?  

( Jeesus ) ” Vielä, aina ja ikuisesti. Enkö Minä kertonut sinulle, että Minä valitsin sinut tähän 

työhön, koska sinä olit niin sieluraukka? Enkö Minä kertonut, että Minä etsin, enkä voinut löytää 

ketään muuta, joka olisi vetänyt vertoja sinulle säälittävyydessä? Aina ne, jotka luulevat olevansa 

jotakin, kun eivät ole mitään, joita todella pitää sääliä. Todellisuus on karu laskeutuminen. 

Parempi, että tajuat sen nyt, kuin että elämäsi lopussa.”  

” Minä etsin sinua, Clare, koska Minä tiesin sinun heikkoutesi niin hyvin. Ja kuitenkin sinun 

sydämesi on Minun puolellani, niinpä elämä on kamppailua sinulle. Minä tiesin, että sinun 

kamppailusi ovat samoja kuin muidenkin ja sinun auttamisesi saavuttamaan voiton, auttaisi heitä 

myös. Sinä olet täydellinen tähän työhön, erityisesti jos sinä pysyt vastaanottavaisena opetukselle 

ja katsot varkain itseäsi ja jälleen Minun Peilistäni. Ei ole mitään tarvetta pesiä…”  

( Clare ) Herra, minä olen niin peloissani, että petän Sinut. Ja minä aloin itkemään siinä vaiheessa. 

Minä tiedän minun heikkouteni, kaverit. Minun heikkouteni. Ne ovat pahoja… 

( Jeesus ) ” Minä tiedän. Minä tiedän. Mutta sinulla on Minut puolellasi. Sinulla on Minut ja Minun 

armoni ja niin kauan kuin pidät kiinni armon köydestä, etkä koskaan päästä irti, sinä tulet 

selviämään. Siitä täytyy tulla sinun toinen luontosi, Minun Rakkaani. Joka päivä sinulle esitellään 

mahdollisuuksia mennä armon mukaan – tai mennä lihan mukaan. Pienet asiat merkitsevät paljon. 

Sinun rakkautesi Minuun on peruskivi. Kaikki asiat, joista sinä luovut Minun vuokseni – ja erityisesti 

armeliaisuus – ovat rakennuskiviä. Sinulle annetaan mahdollisuuksia melkein elämäsi joka hetkellä. 

Mitä useammin sinä valitset Minut, sitä voimakkaammaksi sinä tulet. Se on vain niin 

yksinkertaista.” 

” Graniittilohkareet ovat Minun armoni, itse-kieltäytyminen, armeliaisuus, nöyryys. 

Savitiililohkareet ovat sinun lihasi, sinun halusi, ruokahalusi, mieltymyksesi. Asiat, jotka 

pohjimmiltaan eivät merkitse mitään, eivätkä kestä paineen alla. Niillä rakentaminen aiheuttaa 

suurta epävakautta. Valitse aina graniitti, Minun Rakkaani. Se kestää ikuisuuden. Toiset murenevat 

takaisin maaperään, mistä ne on tehty.”  

” Mene nyt, Minun Rakkaani, tietäen, että sinulle on annettu anteeksi ja sinut on ennallistettu. 

Tukeudu Minuun ja näytä Minulle, kuinka paljon sinä välität.” 


