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( Jackie ) Kun kuuntelette tätä viestiä, pitäkää mielessä päivämäärä, 25.7.2016, 3 kk ennen Donald
Trumpin valintaa.
Clare aloitti… No niin rakas perhe, minun sydämeni on ollut raskas muutaman viime päivän ajan ja
oletan, että myös teidän sydämenne on ollut. Minä olin kuunnellut Terry MacAlmonin laulua ”How
Long” (=Kuinka Kauan), joka kertoo Taivaaseennostosta ja todella suremisesta, tietäen, että kaikki
todella on lykätty. Sitten minä kuulin Jeesuksen sanovan, aika odottamatta…
( Jeesus ) ” Voimmeko me puhua?”
( Clare ) Siispä, minä tulin istumaan Hänen eteensä. Ja sanoin… ”Herra, Sinä tiedät, mitä minä
tunnen.”
( Jeesus ) ” Minä tiedän, kuinka Minä tunnen. Minä kaipaan sinua. Minä myös kaipaan sitä aikaa,
kun me viimeinkin voimme olla yhdessä ikuisuuden. Clare, katso Minun silmiini.”
( Clare ) Ne olivat niin kirkkaat, kuitenkin syvät ja niin täynnä rakkautta, että se sai minut itkemään.
( Jeesus ) ” Minä myös kaipaan sinua ja suren meidän erossa oloamme, kuitenkin Minulla on vielä
paljon työtä sinulle tehtäväksi. Ja sinä tiedät, kuinka sinä haluat tehdä työtä.”
( Clare ) Herra, jos Sinä tulet ylläpitämään minun ruumistani, varmasti. Kyllä, minä rakastan tehdä
työtä, luoda. Tehdä sitä myös Sinun kanssasi.
( Jeesus ) ” Mutta sinun sydämesi on raskas… sinä et tiedä, mitä odottaa, tai kuinka kauan sinä
tulet pysymään terveenä tai kuinka kauan tulet elämään. Tai kuinka kauan Minä todella tulen
viivästymään… tiedätkö sinä?”
( Clare ) Se kaikki on totta, minä en tiedä. Se jättää minut avoimeksi pahimman laatuisille
spekulaatioille.
( Jeesus ) ” Demonit iskevät sinua.”
( Clare ) ”Onko mahdollista, että tämä koko ohjelma ei mene niin kuin me oletamme? Ja sota ja
Taivaaseennosto tapahtuvat paljon nopeammin?”
( Jeesus ) ” Kyllä se on mahdollista. Vihaa pidätellään, mutta tilanne on epävakaa ja ehdottomasti
sitä ei ole betoniin valettu. Mutta Minä tiedän, että sinä tulet rukoilemaan uskollisesti, että se
tulisi onnistumaan. Ja se ratkaisee asian… sinun sydämesi on yhtä Minun sydämeni kanssa, vaikka
se koskee sinuun syvästi.”
( Clare ) Minä aloin ajattelemaan niitä, jotka olivat väittäneet viime viestiä vastaan.
( Jeesus ) ” On monia, jotka kuulevat Minun ääneni ja kuulevat sen selvästi. Ja he eivät ole sen
onnellisempia kuin sinäkään.”
( Clare ) Kuinka itsekästä minulta.

( Jeesus ) ” Sinä olet vain ihminen, mutta se tulee muuttumaan… sinä olet kasvamassa
heijastamaan Minun Sydäntäni joka päivä. Se on niin hidasta, että sinä et huomaa sitä, mutta Minä
näen sen. Väliaika tämän hetken ja Taivaaseennoston välillä tulee olemaan vaivan arvoista. Minä
lupaan sen sinulle.”
( Clare ) Herra, kaikki, mitä minä teen Sinulle, on vaivan arvoista.
( Jeesus ) ” Ei, mutta Minä tarkoitan, että se tulee olemaan erittäin paljon vaivan arvoista, kun
pääset viimeistelemään unelmiasi ja laulujasi. Ja mikä ihmeellinen tukiryhmä sinulla onkaan.”
” Voi, Clare, Minä toivon, että Minä voisin sanoa tämän eri tavalla, mutta tässä me olemme
puhumassa parhaasta mahdollisesta lopputuloksesta. Ja haluten kaikkien tietää, että rakastaa ja
palvella Minua. Ainakin niin monen kuin tulee tulemaan.”
( Clare ) Minä tiedän, Jeesus. Mutta minulla silti on muutamia kysymyksiä.
( Jeesus ) ” Ala kyselemään. Minulla on muutamia yllätyksiä sinulle. Tylsiä hetkiä ei tule olemaan,
sen Minä voin sinulle vakuuttaa.”
( Clare ) No niin, Carol ja minä olimme puhuneet ihmisistä kanavallamme, joilla on ollut vaikeaa
aikaa meidän viime viestimme johdosta, se koski lykättyä Taivaaseennostoa. Herra, Sinä kuulit sen
keskustelun Carolin kanssa…
( Jeesus ) ” Niin kuulin.”
( Clare ) Mitä mieltä Sinä olet?
( Jeesus ) ” Minä olen sitä mieltä, että sinun pitäisi pysyä siinä, mitä Minä olen kertonut sinulle,
eikä ailahdella.”
( Clare ) Mutta entä ne kaikki Taivaaseennosto laulut, joiden soittamista Sinä jatkat? Minä tunnen
itseni melkein kiusoitelluksi.
( Jeesus ) ” Clare, Minä haluan pitää sen tuoreena mielessäsi. Minä olen tulossa sinua varten,
Minun Morsian Kultaseni. Minä olen tulossa sinua varten, eikä mikään voi Minua estää. Se on
ajoituksesta kiinni ja sinä tiedät mitä odottaa.”
( Clare ) Mutta minä olen hämmentynyt. Onko se välittömästi Donald Trumpin valitsemisen jälkeen
vai olemmeko me täällä vielä jonkun aikaa? Jeesus, pyydän, voisitko Sinä ohittaa minun oletetun
älykkyyteni ja vain kertoa minulle suoraan?
( Jeesus ) ” Asiassa on niin paljon huomioon otettavaa. Se ei vain ole niin kaikenkattavaa.
Maailmansodan pääpidäke on rukous ja niin kauan kuin te kaikki rukoilette ja kadutte
kansakuntien puolesta, Minun Isäni käsi pidättelee vihaa.”
( Clare ) Mutta se voisi olla vuosisatoja?
( Jeesus ) ” Tuskinpa.”
( Clare ) Vuosikymmeniä?
( Jeesus ) ” EI. Maailman eri osissa tulee eri aikoina olemaan tuomiota, aivan kuten on ollut
muutaman viime vuosikymmenen aikana. Maanjäristyksiä, tornadoita… Sinun täytyy vain luottaa
Minuun, Clare. Antaisitko sinä puolisollesi käärmeen, kun hän pyytää kalaa?”

( Clare ) Ja minä olen pyytänyt Häntä koko iltapäivän selventämään tapahtumia. ”Minä olen
pahoillani, Jeesus. Minä tunnen Sinun ystävällisyytesi ja rakkautesi ja näen Sinun kauniit kasvosi,
jotka minä niin kovasti haluan viimeistellä maalaukseen.”
( Jeesus ) ” Se valmistuu. Mutta pienet tauot ovat hyvä asia. Siksi Minä pyysin sinua työstämään
laulua seuraavaksi. Sodat, sotahuhut, maanjäristykset, nälänhädät, tulvat, tsunamit.”
” Mutta tämä on sitä, mitä Minä olen suunnitellut. Minä haluan Amerikan olevan valmis. Minä
haluan tämän miehen (Donald Trump) virkaan. Minä haluan nähdä muutoksia laeissa. Minä haluan
nähdä, että jatkavatko Minun ihmiseni, joita kutsutaan Minun Nimelläni, rukoilemista, katumista
ja oikeiden asioiden tukemista. Minä niin kovasti haluan nähdä tämän. Silloin se tulee niin kuin
tulva: yksi tapahtuma toisensa jälkeen. Mutta uudistunut Amerikka tulee käsittelemään sen paljon
paremmin, kuin mitä se olisi käsitellyt nyt.”
” Koska paha mies on virassa (Barack Obama), tämä kansakunta on aikataulutettu tuholle. Mutta
Herra Trump voisi olla villi kortti, joka kääntää asioiden kulun toiseen suuntaan. Hän, joka tulee
hänen (Obama) jälkeen, on ratkaiseva; ja se tulee määrittämään paljon siitä, mitä täällä tapahtuu.”
” Tulee olemaan hänen (Trump) syrjäytys yritys. Hallitseva eliitti ei tule taipumaan tähän ilman
vastustusta. Aivan liian paljon on valmisteltu, jopa Ranskan Vallankumouksesta lähtien, estämään
sitä jotenkin manifestoitumasta. Kuitenkin Minä olen saattanut tiettyjä maanalaisia kaupunkeja
hämmennykseen ja yhdyskunnan perusrakenne on heikentymässä. Tämä on mitä hämmentävintä
heille, ottaen huomioon, että ihmiset ulkopuolella ovat heräämässä siihen, että kuinka heitä on
käytetty ja manipuloitu vuosien saatossa. Mutta Minä haluan antaa Herra Trumpille
mahdollisuuden rakentaa Amerikkaa uudelleen sen mukaan, mikä on oikein.”
” Ja siksi Minä tarvitsen teidän rukouksianne ja paasto uhrauksianne, kuin myös kansakuntanne
puolesta katumista. Niin kauan kuin tämä jatkuu merkittävästi, pahan tulvaa tullaan
pidättelemään.”
” Clare, sinä kuulet Minun sydämeni ja aikeeni selvästi. Pyydän, tyynnytä pelkosi.”
( Clare ) Minä en vain halua johdattaa ketään harhaan, Herra.
( Jeesus ) ” Ja tämä on ihailtavaa. Mutta on niitä, jotka eivät tule kuulemaan. Kuitenkin aika tulee
paljastamaan, että se, mitä heille kerrottiin, oli luotettavaa. Sillä ne, joilla on korvat, jotka
kuulevat, he jatkavat kasvamista hengellisesti, kantaen maailman taakkoja Minun kanssani.
Jatkakaa oman ristinne ja Simonin ristin kanssa myöskin.”
” Se, mitä te olette nostaneet olkapäillenne Rakkaudesta Minuun, on saanut aikaan lähes
ihmeenomaisia tuloksia. Useimmat teistä eivät ole etuoikeutettuja tietämään, mitä on kulissien
takana tapahtunut ja kuinka lähellä sotaa Me olimme. Useimmilla ei ole aavistustakaan. Niille,
jotka ovat nähneet ja tunnustaneet Minun Nimeni, he tietävät, että rukous on jälleen kerran
torjunut ydintuhon.”
” Niille, jotka etsivät Taivaaseennoston seuraamiskanavaa, tämä ei ole sellainen. Tämä on paikka,
jossa kasvaa hyveessä, oppia Minun tapojani ja palvella – vaikka vain rukouksen ja jakamisen
kautta. Tämä on paikka, missä Minun Morsiameni oppii muistuttamaan Minua, kun hän kantaa
ristiään ja orjantappurakruunuaan.”
” Kaikki maininnat Taivaaseennostosta ovat sivuseikkoja henkilökohtaisen pyhyyden kasvulle. Minä
otan sen esille vain rohkaistakseni kaikkia, että loppu todella on näköpiirissä. Mutta siihen

kohtalokkaaseen päivään saakka, Minä odotan näkeväni kaikki, jotka ovat saaneet ohjeita täällä,
olevan kiireisinä Minun töissäni.”
” Kun te turhaudutte ja menette pois tolaltanne siitä, että Taivaaseennostoa on lykätty,
ymmärtäkää, että Minä olen panostanut teihin tiettyjä kykyjä. Jotkut saivat yhden, toiset kaksi,
jotkut jopa viisi. Minä tulen takaisin vastaanottamaan tilityksen siitä, miten te olette ne
käyttäneet. Perhe, johon te synnyitte kaikkine haittoineen ja siunauksineen. Vuodet, jotka te
olette eläneet. Varakkuus, jolla Minä olen teidät siunannut. Musiikin ja taiteen lahjat. Kyky
vaikuttaa poliittisen ilmapiirin muutokseen. Lain ja järjestyksen ja asevoimien alat… kaikki nämä ja
enemmän, olivat lahjoja teille.”
” Jos te istuskelette odottamassa saadaksenne kyydin Taivaaseen, te tulette järkyttymään, kun
teidät jätetään jäljelle. Jos te olette kiireisiä Minun töissäni, uppoutuneet hyvän tekemiseen ja
käyttämään kykyjänne aivan viimeiseen pisaraan saakka, te tulette olemaan iloisesti yllättyneitä ja
vastaanotettuja Taivaaseen, missä Minä Itse, tulen palvelemaan teitä.”
” Siispä, pyydän. Ei valituksia viivästyksistä. Ne teistä, jotka valittavat – joko te ette näe, mitä Minä
olen antanut teille tai kuinka käyttää sitä tai te olette täysin kietoutuneet itseenne, ettekä lainkaan
Minun töihini. Minä annan teille armoa, koska tekään ette ole valmiita.”
” Tämän Minä puhuin teidän eduksenne… ”Sillä tapahtuu, niin kuin tapahtui, kun mies matkusti
muille maille: hän kutsui palvelijansa ja uskoi heille omaisuutensa; yhdelle hän antoi viisi leiviskää,
toiselle kaksi ja kolmannelle yhden, kullekin hänen kykynsä mukaan, ja lähti muille maille. Se, joka
oli saanut viisi leiviskää, meni kohta ja asioitsi niillä ja voitti toiset viisi leiviskää. Samoin kaksi
leiviskää saanut voitti toiset kaksi. Mutta yhden leiviskän saanut meni pois ja kaivoi kuopan
maahan ja kätki siihen herransa rahan.
Pitkän ajan kuluttua näiden palvelijain herra palasi ja ryhtyi tilintekoon heidän kanssansa. Silloin
tuli se, joka oli saanut viisi leiviskää ja toi toiset viisi leiviskää ja sanoi: ”Herra, viisi leiviskää sinä
minulle uskoit, katso, toiset viisi leiviskää minä olen voittanut.” Hänen herransa sanoi hänelle:
”Hyvä on, sinä hyvä ja uskollinen palvelija. Vähässä sinä olet ollut uskollinen, minä panen sinut
paljon haltijaksi. Mene herrasi iloon.”
Myös se, joka oli saanut kaksi leiviskää, tuli ja sanoi: ”Herra, kaksi leiviskää sinä minulle uskoit,
katso, toiset kaksi leiviskää minä olen voittanut”. Hänen herransa sanoi hänelle: ”Hyvä on, sinä
hyvä ja uskollinen palvelija. Vähässä sinä olet ollut uskollinen, minä panen sinut paljon haltijaksi.
Mene herrasi iloon.”
Sitten myös se, joka oli saanut yhden leiviskän, tuli ja sanoi: ”Herra, minä tiesin sinut kovaksi
mieheksi; sinä leikkaat sieltä, mihin et ole kylvänyt, ja kokoat sieltä, missä et ole eloa viskannut. Ja
peloissani minä menin ja kätkin sinun leiviskäsi maahan; katso tässä on omasi.”
Mutta hänen herransa vastasi ja sanoi hänelle: ”Sinä paha ja laiska palvelija! Sinä tiesit minun
leikkaavan sieltä, mihin en ole kylvänyt ja kokoavan sieltä, missä en ole viskannut. Sinun olisi siis
pitänyt jättää minun rahani rahanvaihtajille, niin minä tultuani olisin saanut omani takaisin
korkoineen. Ottakaa sen tähden leiviskä häneltä pois ja antakaa sille, jolla on kymmenen leiviskää.
Sillä jokaiselle, jolla on, annetaan ja hänellä on oleva yltäkyllin; mutta jolla ei ole, siltä otetaan pois
sekin, mikä hänellä on. Ja heittäkää tuo kelvoton palvelija ulos pimeyteen; siellä on oleva itku ja
hammasten kiristys.”Matteuksen Evankeliumi 25:14-30.
” Ne, joita Minä rakastan, niitä Minä nuhtelen. Minun Lapseni, lopettakaa valituksenne ja kieltäkää
itsenne; ottakaa ristinne ja seuratkaa Minua. Minulla on monia siunauksia teille. Älkää yhdistäkö

itseänne vastarannan kiiskiin ja pelkureihin, sillä he eivät tule jakamaan sitä suurta palkkiota, joka
Minulla on varattuna heille, jotka rakastavat Minua koko sydämestään. Ja muistakaa… usko ilman
tekoja on kuollutta.”

