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Clare aloitti… Riemuitkaa, Sydänasukkaat! Me etenemme uuteen päivään – ja poikkeuksellisia 

lahjoja annetaan niille, jotka sinnittelevät. Olkoon Hänen rohkeutensa ja kestävyytensä 

kanssamme.  

Me menemme ylös vuorelle, Sydänasukkaat. Herra aloittaa talon siivoamisella, katumuksella ja 

elämän muutoksella. Hän haluaa meidän elävän Häntä varten, eikä itseämme varten. Hän 

valmistelee meitä Hänen Pyhän Henkensä seuraavaan liikkeeseen ja se vaatii uusien tasojen 

rehellisyyttä sekä meiltä itseltämme että muilta. Se vaatii vedenpitävää laivaa, jota Saatana ei voi 

ottaa maalitaulukseen eikä upottaa, sen takia, että laivan runko olisi vaarantunut synnin tähden. 

Jeesus haluaa antaa meille voimalahjoja, jotka tuovat parannusta ja ennallistamista meidän 

sairaisiin ja rikkonaisiin sieluihimme. Sitten me menemme parantamaan ja päästämään pahasta 

Hänen Voimassaan.  

Siispä, tämä aika on valmistautumisen aikaa. Talon siivoamisen ja korjausten aikaa, niin että kaikki 

armot, joilla Hän haluaa meidät varustaa, tulevat olemaan turvallisesti lukittuja taloon, jossa on 

Rakkauden perustukset ja Nöyryyden katto.  

Herra, onko Sinun Sydämelläsi jotakin meille?  

( Jeesus ) ” Aina. Minulla on aina jotakin Minun Morsiamilleni. Minun ihmiseni, nämä ajat 

lisääntyvässä pimeydessä ovat kuin ei koskaan ennen. Paholainen tietää, että hänen aikansa on 

lyhyt ja hän on kiihdyttänyt hyökkäyksiään ja käyttää viisaampia teknologisia keinoja raahatakseen 

sieluja Helvettiin. Ja mitä on vielä tulossa, on jopa kauheampaa, kuin viimeisinä vuosisatoina.”  

” Siispä, Minä olen valmistelemassa niitä, joilla on nälkä ja jano oikeamielisyyteen ja jotka 

kaipaavat tulla käytetyiksi Minun Valtakunnassani. Mutta kuten aina, ennen kuin astian täyttää, se 

täytyy puhdistaa epäpuhtauksista ja korjata siitä, mistä se on vahingoittunut.” 

” Menneet ovat päivät, jolloin rukous helposti saa vihollisen pakenemaan. Nyt heidän 

määräyksensä ovat olla antamatta periksi teitä vastaan, kunnes maali on täysin kukistettu. Toisin 

sanoen, vihollinen on liikkeellä tappaakseen ja varastaakseen kaiken, mitä teille on annettu.” 

” Te ette voi juosta pakoon tätä; teidän täytyy olla käytettävissä ja valmiita taistelukentälle. 

Vetäytyminen ei ole vaihtoehto. Muistakaa, mitä Minä kerroin teille, että pelkurit eivät voi periä 

Jumalan Valtakuntaa. (Ilmestyskirja21:8) Teidän täytyy olla halukkaita taistelemaan.” 

” Minä tiedän, että monet teistä ovat vanhempia ja väsyneitä; jopa hyvin väsyneitä. Mutta kun te 

sinnittelette – teette sen joka tapauksessa, Minä tulen olemaan uskollinen ja uudistamaan kaiken, 

mitä te olette menettäneet Minun palveluksessani.”  

” Teidän täytyy oppia jatkamaan kävelemistä, kun teitä on ammuttu ja mennä takaisin veljenne 

luo, joka makaa haavoittuneena juoksuhaudassa. Minä olen kutsumassa teitä kaikkia uuden tason 

sitoutumiseen ja palvelemiseen. Kuten aina, hyödyt tulevat olemaan ”tämän maailman 

ulkopuolelta”. Mutta Minä olen syvästi siunattu, sillä Minun Ihmiseni eivät ole palkkasotilaista. Ei, 

he ovat omistautuneita paimenia.” 



” Ja kun te sinnittelette ja teitä kutsutaan ylemmäs, rajuimmille taistelukentille, te tulette olemaan 

täysin varustettuja ja suojattuja kaikella, mikä on tarpeellista. Luottakaa enemmän ja enemmän 

Minun Pyhään Henkeeni ja vähemmän ja vähemmän omaan taitavuuteenne ja kokemukseenne. 

Vihollinen on paljon kokeneempi näissä taisteluissa ja vain täysin luottaen Minun Henkeeni ohjeita 

ja aseistusta saadaksenne, te tulette selviämään urhoollisesti.”  

” Onko mitään, mikä olisi liian vaikeata Minulle? Ei, Minä sanon, ei ole. Siispä, älkää salliko 

menneen alueiden määritellä tulevaisuuttanne. Pikemminkin, pitäkää silmänne Minussa ja Minä 

tulen johdattamaan teidät uudelle alueelle harkitaksenne Valtakuntaa.”  

” Minun Ihmiseni, pelastamattomat ovat epätoivoisesti kutsumassa Totuutta. Teillä on se, mitä he 

kaipaavat. Edetkää täydellisessä luottavaisuudessa, että minne Minä johdatan, Minä myös 

varustan – ja odottakaa tekevänne asioita, jotka olivat ennen kuulumattomia menneessä. Minä 

olen teidän kanssanne. Luottavaisesti edetkää uusiin voiteluihin. Älkää olko tyytyväisiä 

menneeseen, jottette te nukahda rattiin, sillä aikaa, kun muut etenevät unelmiinsa.”  

” Muistakaa… Minä olen teidän kanssanne. Minä tulen varustamaan teidät. Jos Minä olen laittanut 

sen teidän sydämeenne tehtäväksi ja se on yksi unelmistanne, me tulemme etenemään ja 

saattamaan loppuun sen. Minun voimassani ja voitelussani.” 


