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Clare aloitti… No niin, minun kallisarvoinen perheeni, te kaikki olette minulle inspiraatio.  

Siispä minä olen hyvin innoissani jakamaan kanssanne kauniin voiton, minkä teidän rukouksenne 

ovat voittaneet. Yksilö, joka oli meillä töissä ja jota me väärin syytimme noituuden käyttämisestä, 

kiitos teidän rukoustenne ja Jumalan väliintulon, on ryhtynyt Jumalan sydämen missioon heidän 

puolestaan heidän elämissään. He löysivät kutsumuksensa ja heille on annettu visio, johon heidän 

sydämensä vastaavat.  

Tiedättekö te, kuinka mahtavaa on, kun sielu löytää Jumalan tarkoittaman polun elämälleen? 

Tiedättekö te,kuinka hyvin huolestuttavaa on kulkea ilman tarkoitusta, ilman intohimoa, sokeasti 

eläen päivästä päivään? Minä tein sitä 40 vuotta, niinpä minä tiedän. 

Minkä erinomaisen asian Herra teki meille ja minun täytyy kertoa teille Sydänasukkaat, meidän 

rukouksemme sulattivat jäävuoren, joka oli ollut meidän välillämme. Ja mitä tulee heidän 

missioonsa? Teidän rukouksenne auttoivat heitä aloittamaan elämään Jumalan tahtoa elämissään.  

Siispä kaiken sen pahan kohtaaminen oli tarpeellista ja koska me vastasimme armolla, emmekä 

lihallamme, toinen sielu on löytänyt Jumalan päämäärän ja tarkoituksen elämilleen.  

Jeesus aloitti puhumaan… ”Clare, on aikoja, milloin sinun täytyy osoittaa tätä. Minä tiedän, että 

sinä inhoat sitä. Minä tiedän, että pelkäät sitä, mitä alat tuntemaan, sanomaan tai tekemään, 

mutta sinun täytyy oppia ruman rakastamisen taito. Se mitä Minä sillä tarkoitan, on että 

pystyttäisiin käsittelemään totuutta, valheellisuus täytyy mitata, punnita ja tuomita. Tässä 

prosessissa ei ole mitään kaunista, mutta jos sydämesi on rakastava, eikä siinä ole sekoittuneena 

mitään oman edun tavoittelua, se on vain kiinnostunut Totuudesta – sinä tulet selviämään hyvin ja 

olosuhteet sille, että totuutta kunnioitetaan yli henkilökohtaisen hyödyn ja enemmän kuin mitään 

muuta arvoa.”  

”Siispä sinä näet, että sinun täytyy käsitellä valheellisuutta ja syntiä aivan kuten Minäkin käsittelin, 

mutta ilman, että tuomitaan sen otteeseen langennut. Ei, sinun päämääräsi tulisi olla 

pelastusrenkaan heittäminen uppoavalle syntiselle ja auttaa häntä kiipeämään siitä kuopasta. 

Sitten kun olet tehnyt sen, sinä olet tehnyt Minun tahtonija olet tehnyt kuten Minä tekisin. Siispä 

näetkö? Ei ole ulospääsytietä, kun pitää ilmaista mielipide totuuden puolesta, kun Minä kutsun 

sinua.”  

”Nyt, ongelma syntyy, kun haluat tulla todistetuksi olevasi oikeassa tai kun liioittelet yksinkertaista 

totuutta, mikä saa aikaan tuomitsemista ja tuomiota.”  

”Paholaiset tietävät tämän hienonhienon rajan oikein hyvin ja manipuloivat sitä taitavasti. Siksi 

sinun pitäisi olla erityisen valppaana, kun saat Minulta viestin, joka käsittelee syntiä. Paholaiset 

haluavat sinun ylittävän rajan tuomitsemisen puolelle, koska se avaa ison oven, josta he voivat 

tulla sisään ja hyökätä kimppuunne. Ja heidän yksi pieni lisäyksensä voi aiheuttaa sen, että 

lähdette väärälle polulle ajattelussanne. Siispä ole aivan erityisen valpas, Minun Rakkaani, että et 

eksy armeliaisuudestasi ja keskittymisestäsi, mikä on nostaa syntinen synnin hetteiköstä, samalla 

tavalla kuin Minä nostan sinut, kun sinä lankeat.”  



”Sen sanottuani, Minä olen kutsunut sinut rakastamaan, jopa kuten sinua rakastetaan. Siksi, nämä 

aiheet, jotka versovat pahasta, Minä osoitan harvakseltaan… päämääränä esittää Minun 

rakkauttani ja armoa langenneelle, jopa kuten Minä olen niin monesti heittänyt armon köyden 

sinulle, kun sinä olet langennut ovelasti laadittuun ansaan…”  

( Clare ) Ja sitten Hän nauroi ja sanoi… 

( Jeesus ) ”Tai jopa ilmeiseen ansaan. Kyllä, sinun olisi pitänyt tietää paremmin, mutta mitä hyötyä 

siitä on huomauttaa sinulle? Se, mihin Minun täytyy kääntää sinun huomiosi, on TOIVOON. Miksi 

kukaan haluaa nousta jälleen lankeemuksesta, jos heillä ei ole toivoa? Toivo versoo rakkaudesta ja 

Minun hyvyyteni tiedosta ja siitä, että Minä en tullut tuomitsemaan maailmaa, vaan pelastamaan 

maailman. Siispä miten paljon te lankeatte, ei ole kyse teidän arvottomuudestanne ja 

heikkoudestanne, vaan Minun pyyteettömästä rakkaudestani ja päättymättömästä toivosta 

paremmasta tulevaisuudesta ensi kerralla. Nämä ovat oppitunteja, joita sinun täytyy viedä 

eteenpäin tässä pimeässä maailmassa.”  

”Nyt tässä nimenomaisessa tilanteessa, sinä käsittelet kuoppaa, johon jokainen putoaa joskus. 

Pelko on tämän alku ja juuri, joten luottamus Minuun ja Minun armooni on vastalääkettä. Sinä 

rohkaiset kuten Minä rohkaisen sinua, kun sinä löydät itsesi tämän kokoluokan sotkusta. Kyllä, se 

on monimutkaista. Kyllä, se on uhkaavaa. Kyllä, tähän liittyy paljon omia etuja. Kyllä, ihmiset voivat 

tuntea itsensä tuhotuiksi, kun he tekevät ison virheen, joka vahingoittaa muita.”  

( Clare ) Siis tässä Herra puhuu erottelukyky kamppailusta, joka minulla on. 

( Jeesus ) ”Mutta teidän kaikkien, Minun Kristittyjen Lapsieni täytyy oppia lankeamaan sulokkaasti 

ja nousta ykös sulokkaasti, ennallistettuina Minun anteeksiannollani. Ja muuten, Minun 

vastalääkkeeni teidän virheisiinne? Älkää olko peloissanne katsoa tilannetta ja sanoa, ”Minä tein 

virheen.” Koska kun te nousette ylös, te tulette olemaan sen verran enemmän informoituja ja 

taidokkaampia erottelukyvyn käytössä. Ilman virheitä ei voi olla kasvua. Sielulla täytyy olla vapaus 

tehdä virhe ja sitten tulla täysin palautetuksi käyttöön. Sielu ei voi kasvaa, jos he välttävät virheen 

tekemisen mahdollisuutta.”  

”Minä haluan, että te kaikki kasvatte erottelukyvyn käytössä, siksi Minä teen Clarelle niin helpoksi 

palautua ennalleen virheen jälkeen. Minä haluan teidän olevan vapaita mokaamaan, ilman, että 

menetätte mitään Minun silmissäni. Jos teidän silmänne ovat ihmisissä, te ette tule haluamaan 

myöntää epäonnistumista, koska te tiedätte, mitä ihmiset tekevät ihmisille, jotka eivät ole 

täydellisiä. He paljastavat heidät ja repivät heidät palasiksi.” 

”Ei Minun Valtakunnassani. Kun joku tekee virheen, se on merkki kasvusta ja luonnollisten rajojen 

ulkopuolelle kurkottamisesta, koska teillä on luottamusta Minun kykyyni johdattaa teitä. 

Tiedättekö te, että Minä joskus asetan teidät alttiiksi virheille? Kuten on kirjoitettu, Minä en 

koskaan kiusaa teitä. Mutta Minä otan suojaukseni pois teiltä ja sallin paholaisten kiusata teitä.”  

( Clare ) Ja siinä vaiheessa minulla oli kuva pienestä neljävuotiaasta kävelemässä kaupungin 

jalkakäytävää isänsä rinnalla. Hän kompastui jalkakäytävän murtumaan. Hän lankesi ja sai 

naarmun polveensa, katsoi isäänsä ja sanoi, ”Miksi sinä et kertonut minulle, Isi?” Isä vastasi 

hänelle, ”Koska sinun täytyy oppia katsomaan, minne olet menossa ja nostaa jalkojasi, pikkuinen.”  

( Jeesus ) ”Minä en pidä naarmuuntuneista polvista, voin kertoa sinulle sen. Minä vihaan 

kaikenlaista kärsimystä. Mutta kävelemisen vaarat täytyy oppia ennen kuin he voivat kohdata 50 

jalan (15 metrin) pudotuksen, koska jalankulkusilta oli poissa käytöstä ja he eivät kiinnittäneet 

siihen huomiota.”  



”Teidän tulisi kantaa epäonnistumisianne kuin arvomerkkejä, koska ne kertovat uudelle alueelle 

uskaltautuneen tarinaa, sellaisen, joka oli rohkea ottamaan vastaan luodin. Taistelussa 

haavoittunut ja täysin ennallistettu, mutta nyt paljon fiksumpi. Älykkäät kuin käärmeet, viattomat 

kuin kyyhkyset. Sitä voi tapahtua vain, kun te olette vapaita tekemään virheen ja tietämään, että 

teidät tullaan palauttamaan käyttöön.”  

”Ja nyt teillä kaikilla on ollut ihmeellisiä läpimurtoja. Te rukoilitte sielun puolesta, sielun, joka oli 

aiheuttanut niin paljon epäjärjestystä Claren missioon. Te luulitte, että tämä on jatkumassa 

käyttämällä pahoja voimia häntä vastaan. Ja sitten teille selvisi, että henkilö oli viaton ja tämä oli 

erottelukyky virhe. Mutta teidän rukoustenne ansiosta tämä henkilö on noussut ylös langettuaan 

ja tavoitellut kutsumusta, joka on istutettu syvälle heidän sydämiinsä. Tämä on hyvää hedelmää 

pahasta tilanteesta ja on Minun iloni kääntää paha hyväksi.”  

”Te kaikki olette käsitelleet tämän tilanteen, kuten Minä olisin sen käsitellyt, rukouksella yksilön 

puolesta. Ja teidän rukoustenne ansiosta, Minä nostan heidät ylös olemaan siunaus muille. 

Taivaassa te tulette ottamaan osaa siunauksiin, joita he ovat tehneet muita varten läpi koko 

elämän aikansa.”  

”Kukaan ei ole kokonaan hyvä tai paha, kaikkia teitä voidaan houkutella kiusauksella tekemään 

jotakin. Kysymys kuuluu – mikä on teidän hintanne? Koska te rakastatte Minua ja luotatte Minuun 

ja pidätte kielenne pois pahasta, Minä suojelen teitä kiusaukselta, joka on ylivoimaista. Mutta jos 

te ajattelette, että te olette parempia kuin muut, Minä sallin suurempia kiusauksia elämäänne, 

todistamaan teille, että te ette ole yhtään sen pyhempiä kuin kukaan muukaan. Tämä on suuri 

tasoitusvoima; kaikilla on hintansa, jokaisella on heikkouksia. Ellei heidän KAIKKI arvonsa ole 

Minussa. Ja se on jotakin, minkä Pietari sai selville itsestään, kun Minut pidätettiin.”  

”Minä olen pelkkää TOIVOA ja uusia alkuja, kun te olette käyneet läpi koettelemuksen. 

Koettelemukset valmistelevat teitä seuraavalle tasolle ja ylennyksen myötä te olette varustettuja 

suuremmalla taidolla päästä yli itsestänne ja vihollisen kikoista. Siispä, älkää olko peloissanne 

langeta, älkää koskaan pelätkö epäonnistumista. Pelätkää kieltämistä ja hengellistä sokeutta ja 

oppimiskyvytöntä henkeä, jolla on pala suussaan. Tällainen saa teidät marssimaan saman vuoren 

ympäri erämaassa uudelleen ja uudelleen, kun te olisitte voineet mennä yli ja olla Paratiisissa 

päivässä tai parissa päivässä.”  

”Katsokaa Minuun, Minun lapseni. Katsokaa Minuun. Minä olen ystävällinen ja hellä Isä. Minä 

jumaloin Minun pientä nelivuotiastani, Minä vain jumaloin teitä! Minä kuljen teidän kanssanne 

kaikkialle. Minä puolustan teitä pahoilta, enemmän kuin koskaan tulette tietämään. Minä iloitsen 

nähdä teidän kypsyvän ja kasvavan. Mutta Minuun koskee, kun näen teidän tekevän samoja 

virheitä uudelleen ja uudelleen, siispä Minä myönnän teille Minun armojeni aarretalon, 

kohottaakseni teidät unelmiinne.”  

”Kaikkea ei ole menetetty, kun te lankeatte, mutta Saatana haluaisi teidän ajattelevan niin, että te 

juoksisitte poispäin Minusta, sen sijaan että juoksisitte Minua kohti. Älkää pelätkö lankeamista. 

Minä olen aivan vierellänne. Minä nostan teidät ylös, pyyhin teistä pölyt ja ennallistan kaikki 

unelmat teille. Minä olen teidän kanssanne. Minä rakastan teitä! Minä olen teidän puolellanne. 

MINÄ OLEN rakastava vanhempi.” 


