VEDÄ SIELUJA MINUN LUOKSENI RAKKAUTENI TUOKSULLA
Vedä Sieluja Minun luokseni Rakkauteni Tuoksulla, Yhteenveto Herran tiedonannoista
Herran Viesti Clarelle, ”Vedä Sieluja Minun luokseni Rakkauteni Tuoksulla”, 30.Huhtikuuta,
2015.
Clare aloitti… On kaunis armon ihme, Herra, että Sinä puhut minulle joka ilta tällä tavalla. Niin
pitkälle kuin silmä kantaa, ihmiset virtaavat Sinun sydämeesi. Jeesuksen kädet ovat levitetyt ja he
virtaavat Hänen käsivarsilleen ja Hänen sydämeensä. Sellainen armon ihme – en voi tehdä muuta
kuin itkeä. He haluavat sinua niin kovin, he rakastavat sinua niin paljon, he eivät voi elää ilman
Sinua, Herra.
Voi Armollinen Pelastaja, kaada rakkauttasi näiden sielujen päälle, he haluavat olla Sinun kanssasi
niin kovasti, että heihin koskee. Murra kaikki muurit ja anna heidän löytää paikka Sinun
sydämessäsi, mistä he eivät koskaan lähde, paikka, joka on niin täydellisesti muovailtu heille, se on
yksin heidän paikkansa. Voi Jumala, kuule minun rukoukseni näille, jotka janoavat Sinua. Ole
armollinen, voi Minun Jumalani.
Jeesus vastasi… ”Ja armoa he tulevat saamaan ja ikuista rakkautta he tulevat saamaan. Minun
myötätuntoani ei voi käyttää loppuun tai rajoittaa millään tavalla. Clare, Minä janoan heitä, kuten
he janoavat Minua. He eivät voi elää ilman Minua, enkä Minä voi elää täysimmilläni, ennen kuin
joka ikinen Minun valituistani on viimein kotona, Minun sydämeni asuinsijassa, ikinä koskaan sieltä
liikkumatta.”
”Täydellistymä Taivaassa ei tapahdu ennen, kuin he kaikki ovat täällä, täyttäen ihmeellisen
tarkoituksensa elämässä. Alhaisimmasta ja nöyrimmästä lähtien, joita Minä ihailen mitä
merkittävimmin, heidän asemansa elämässä ei merkitse.”
Kaikki, millä on merkitystä, on että he ovat Minun, ikuisesti turvassa tässä Minun Käsivarsillani.
Voi, kuinka Minä kaipaan heitä! Heidän kaipuunsa kipu on samanlaista kuin oli ristillä! Minä
kaipasin kaikkien asioiden täydellistymistä. Kyllä, oli hyvä sanoa, ”Se on täytetty”, mutta nyt Minä
kaipaan nähdä sielujen loppuunsaatetun lopun – heidän, joiden puolesta Minä kuolin.”
”Sinä et voi edes kuvitella sitä akuuttia kipua, mitä Minä tunnen joka päivä, kun Minä katson
ennalta määrättyjen vaeltavan ympyröissä, tässä maailman joutomaassa, etsien jotakin aineetonta
heille. Minun täytyy olla siellä, kun he laskevat päänsä tyynylle ja itkevät itsensä uneen, koska he
tietävät, että jotakin todella tärkeää puuttuu heidän elämistään.”
”Ja he ovat kokeilleet uskontoa, mutta eivät koskaan löytäneet Minua ja Minä itken, koska niin
moni Minun ihmisistäni uskonnossa ei tiedä, kuinka tuoda heidät Minun luokseni. Heillä on oppi,
mutta heillä ei ole Rakkautta – itse asiassa ilman sitä, heillä ei todella ole mitään siitä, mitä Minä
olen.”
”Minun elämäni ydin oli alusta loppuun yksi pitkä Rakkauden havainnollistaminen ihmiskunnalle…
ja kuitenkin uskonnon kuvaus nyt on sääntöjä, säädöksiä, täytyy-tehdä-sitä ja ei-saa-tehdä-tätä. Ja
niinpä Minun pikkuiseni vaeltavat tyhjinä ja kadotettuina kukkuloiden rinteillä, niin helposti susien
ja leijonien kerättävänä. Clare, millä Minä kosketin sinua alusta alkaen?”
( Clare ) Kun kyyhkysen muotoinen salama laskeutui minun päälleni, tunsin rakkautta,
epäitsekästä, ylivoimaista rakkautta ja vakaumusta siitä, mitä olin tehnyt elämässäni: minun
syntini. Se tieto raastoi minut kahtia ja sisään tuli Sinun Rakkautesi ja ompeli minut yhteen jälleen,

täytti minut voimaa pursuavalla elämällä, niin että ei mikään koko elämässäni ollut koskaan edes
lähestynyt sitä voimassa, syvyydessä ja laajuudessa.”
”Minä tiesin, että minä tiesin, että minä tiesin, että olin kohdannut Jumalan ja että Hän rakasti
minua juuri sellaisena kuin olen. Minut kuljetettiin kokonaan uuteen maahan ja elämään,
löytämisen ja oppimisen paikkaan ja tiesin, että se oli minun elämäni määränpää. Kyllä, tiesin, että
olin viimeinkin tullut Kotiin.
( Jeesus ) ”Tällaisen Minä tarkoitin ”kirkon” olevan. Kotiintulo Minun käsivarsieni turvaan. Kyllä,
oppiläksyjä on opittavana, mutta kun sielu on syvälle imeytynyt Minun Rakkauteeni, asiat, joista
heidän täytyy luopua, vaikuttavat niin vähäpätöisiltä, niin tyhjiltä. Kuitenkin harvoin sellainen
paikka löytyy.”
”Kun muodollisuudet hyväksyä Minut asettuvat uomiinsa, sääntökirjat ilmestyvät ja Minä hukun
kielen kääntämiseen. Todellakin, ei ole uskontokuntaa, joka olisi toista parempi, kaikki ovat
kadottaneet Jumalan perheen merkityksen, rakkauden, joka ilmaisee kaiken Minun luonteestani.
Ja niinpä sielu päätyy elämään sääntöjen mukaan, kun Minä haluaisin heidän olevan täällä Minun
Sydämessäni, eläen rakkauden mukaan.”
”Tämä on se, mikä puuttuu, on puuttunut ja ei enää tule puuttumaan, kun Minä tuon Minun
ihmiseni takaisin Minun luokseni. Rakkaus tulee olemaan päivän kehotus, jokaisen päivän kehotus,
jokaisen yön kehotus, jokaisen elämän hetken kehotus. Siispä nyt Minun täytyy romuttaa kaikki
nämä ristiriitaiset säännöt ja säännökset, asetukset, kirjat, pisteet ja pilkut, jotka ihminen on
luonut.”
”Minun täytyy puhdistaa lattia puhtaaksi kaikesta hämmennyksestä, kaikista kannanotoista ja
aloittaa alusta. Rakentaen rakkauden perustalle, rakennusaineina totuus, armeliaisuus laastina,
nöyryys kattona – sillä ilman nöyryyttä mikään ei voi pysyä pystyssä, ei yhtään mikään.”
”Siispä Minä haluan Minun ihmisteni ymmärtävän: jos he keskittyvät sääntöihin ja
muodollisuuksiin, he tekevät Minulle vääryyttä, he syöttävät rikkonaisia kiviä yksinäisille ja
pelastamattomille. Heidän elämäntyylinsä tuomitseminen, kritiikki, pilkka ja halveksunta ovat
viimeinen asia, mitä heille koskaan pitäisi vihjata. Sen sijaan, ottakaa heitä kädestä kiinni ja
rakastakaa heitä.”
”Olkaa ymmärtäväisiä, kuunnelkaa, lohduttakaa, johdattakaa hellästi tyynellä varmuudella, että
teidän Jumalanne on se, mitä he tarvitsevat. Antakaa heidän nähdä teissä oleva myötätuntoisuus.
Pyydän, älkää koskaan esittäkö laillisuuksia ja Pyhien Kirjoitusten ulkolukua! Pikemminkin, hellästi
houkuttakaa heidät turvalliseen paikkaan, ystävystykää heidän kanssaan, johdattakaa heitä
esimerkillä. Aika on niin vähissä, Minun Morsiameni, ihmiset ovat yksinäisiä ja rikkinäisiä, niin
synnistä kipeitä tässä maailmassa – käsitelkää heitä äärimmäisellä huolenpidolla.”
Ezekielillä oli kerran näky… Olin kalastamassa Jeesuksen kanssa. Veneessä oli kaksi muuta henkilöä
ja kaloja kellui heidän puolellaan saastuneessa vedessä. Toiset ihmiset tarttuivat niihin,
koukkasivat ne ja heittivät ne veneeseen.
Jeesus laittoi kätensä ulos estääkseen heitä ja Hän hellästi nojasi yli veneen reunan ja hellästi
laittoi kätensä veteen kalojen alle ja huolellisesti ja hitaasti otti heidät ylös. Hän asetti ne elävään
lähteeseen, jossa oli raikasta vettä, pitääkseen kalat turvassa.
Jeesus kääntyi meihin päin ja alkoi selittämään… ”On monia, monia rikkinäisiä ja haavoittuneita
sieluja, eikä ole enää varaa tuoda heitä kirkkoon ja paimentaa heitä ryhmäksi ja kouluttaa ja

kuntouttaa heitä. Nämä sielut ovat niin kovasti haavoittuneita, että he, kuten kalat, ovat
vetämässä viimeistä henkäystään.”
”Nämä sielut ovat niin kriittisessä kunnossa, että heitä täytyy kohdella äärimmäisellä huolella
yksilöllisesti. Joku tarvitsee, että laatuaikaa vietetään heidän kanssaan ja autetaan heitä
toipumaan ensin.”
”Ojentakaa hellä, rakastava käsi pelastamattomille ja käyttäytymisellänne paljastakaa heille Minun
Luonteeni. Tulee aika, jolloin teidät muistetaan, kriittinen aika, kun Minun tuoksuni tulee
palaamaan heidän luokseen ja heidät tullaan pelastamaan. Kylväkää, kun vielä voitte. Sadonkorjuu
on käsillä. Jättäkää Minun tuoksuni jälkeenne ja kaikkein kriittisimmällä hetkellä se tulee olemaan
ratkaiseva tekijä heidän elämissään.”
Yhteenveto Herran viestistä Clarelle, ”Jeesus puhuu Viimeisistä Tahroista Vihkipuvuissamme”,
1.Toukokuuta, 2015.
Jeesus aloitti… ”Puhukaamme rakkaudesta. Luuletko, että voimme kuluttaa rakkaus-aiheen
loppuun?”
( Clare ) Varmasti emme, Herra.
( Jeesus ) ”Rakkaus tekee työtä monin eri tavoin, joita monet eivät ymmärrä. On rakkauden teko ja
armon teko pyytää anteeksi joltakin, kun he ovat sanoneet jotakin loukatakseen teitä. Heidän
moittimisensa ei ole rakkautta – heidän vikansa huomiotta jättäminen, se on rakkautta. Toisen
oikaiseminen, kun se ei ole todella tarpeellista, ei myöskään ole rakkautta. Vian löytäminen toisista
ei ole rakkautta. Toisten alentaminen tai nöyryyttäminen ei ole rakkautta.”
”Rakkaus jättää huomiotta toisten puutteet, koska hän tietää, että hänellä itsellään on jopa
pahempia vikoja, joita toiset ovat jättäneet huomiotta hänessä. Rakkaus tuntee sympatiaa maahan
tallottua kohtaan, eikä lisää syytöksiä enää lisää heitä kohtaan. Hän näkee, että hänen kohtalonsa
voisi muuttua, huomenna hän voisi olla samalla paikalla. Rakkaus ei osoita sormella, kun joku
lankeaa. Pikemminkin hän näkee itsensä samassa ahdingossa ja että huomenna voisi olla hänen
vuoronsa.”
”Minun Morsiameni, jos te salaisesti riemuitsette, kun joku on langennut, teillä ei ole rakkautta.
Minä tiedän, että te yritätte hillitä ulkoisesti itsenne, mutta sisäisesti te riemuitsette, kun se
kohtalo viimein saavuttaa jonkun, joka on ollut piikki lihassanne pitkän aikaa.”
( Clare ) Voi, Herra, Sinä luet minun postiani.
( Jeesus ) ”Kyllä, Minä tiedän Rakkaani, sinä et ole rakastanut, niin kuin Minä halusin sinun
rakastavan. Kuitenkin on vielä vähän aikaa näyttää todellista huolestumista ilman salaista riemua,
kun joku on viimein kukistettu. Se ei ole yhtään helpompaa, kun se jokin on kilpailija tai avoimesti
kriittinen teitä kohtaan. Minä haluan teidän pohtivan hyvin, Tyttäret, että Jumala ei ole kuuro,
tyhmä tai sokea ja Hän voi ja tulee lukemaan teidän sydäntenne kätketyt ajatukset. Siinä Minä
haluan teidän muuttuvan.”
”Syvällä sisällänne. Syvällä, syvällä, syvällä sisimmässänne. Ei vain kosmeettista. ”Minä tunnen niin
myötätuntoa tuon henkilön vuoksi.” Vaan todellista, sydämessä tuntuvaa surua heidän
nolostumisensa vuoksi. Yksi keino tuntea tämä, on aidosti lähestyä heitä ja tarjota auttavaa kättä,
ja tietenkin, rukoilla heidän palautumistaan.”

”Sinä tiedät hyvin, kuinka tuskallista on, kun käsittelemme kanssasi ylpeyttä, Rakkaus katsoo
toiseen ja tuntee heidän kipunsa ja ei halua muuta kuin ottaa sen heidän hartioiltaan. Mitä ”me”
emme voi tehdä, koska oppiläksyn täytyy mennä syvälle, että se tekisi tehtävänsä ja muutoksen.
Kuinka monta kertaa Minä olen halunnut mennä lohduttamaan yhtä lapsistani, joka on mennyt
pahasti eksyksiin, mutta Minä en ole voinut tai oppiläksy ei olisi tarttunut kiinni. Pikemminkin,
Minun on täytynyt astua taaksepäin ja antaa ajan syövyttää oppiläksy heidän sydämiinsä, niin että
se ei koskaan tapahdu uudelleen. Niin, että kun seuraava mahdollisuus tulee, he läpäisevät testin.
Tämä on hyvin, hyvin kivuliasta Minulle. Ja kuitenkin Minua sitoo vastuu astua taaksepäin ja antaa
ajan vaikuttaa sieluun, kunnes se on syvästi kaiverrettu.”
”Jos te olisitte täydellisiä, jos te olisitte sopivia puolisoita Minulle, teidän sydämenne täytyy
mukautua Minun sydämeni mukaiseksi. Teidän täytyy surra, kun Minä suren ja rakastaa, kun Minä
rakastan. Ei ole suurempaa merkkiä rakkaudestanne Minua kohtaan, kuin se tapa millä te
vastaatte veljellenne tai sisarellenne, kun he ovat vaikeuksissa.”
( Clare ) Voi Herra, voin nähdä, että sydämessäni on vielä ilkeyttä. Pyydän Herra, kerro minulle,
kuinka voin muuttaa sen.
( Jeesus ) ”Sinä olet tehnyt sitä koko ajan Clare. Asetu heidän kenkiinsä. Se saattaa loppuun kaksi
asiaa, jotka ovat läheisiä toisilleen… armeliaisuuden ja nöyryyden. Jatka hyvän katsomista muissa
ja omien puutteittesi katsomista. Tämä on suuri tasapainottava säde – sinun vikasi, heidän
hyveensä. Kun alistat mielesi tähän kuriin ja ottamaan tämän lähestymistavan, sinä vedät puoleesi
Taivasten Valtakuntaa. Ja päinvastoin, kun jumaloit heidän vikojaan ja omia hyveitäsi, pimeyden
valtakunta tuntee vetoa lähellesi.”
”Nämä ovat Saatanan ajatuksia. Syyttäjän, toisten alentaminen, itsensä ylentäminen. Kun ajattelet
tällä tavalla, sinä ajattelet niin kuin hän ajattelee. Sen pitäisi olla tarpeeksi juuri sillä hetkellä
säikäyttämään teidät pois tällaisesta käyttäytymisestä. Ilkeys vetää puoleensa ja viihdyttää
ilkeyttä. Hyve viehättää hyvettä.”
”Minun lapseni, kun te otatte esille toisten viat ja puutteet, te kutsutte puoleenne vakavaa
lankeamista. Te saatte myös aikaan Minun vetäytymiseni kauemmas teistä ja teidän
vastustamisenne jopa teidän ”pyhissä” hankkeissa. Sillä todella, kuinka pyhä hanke on, kun pinnan
alla te kihisette mustasukkaisuudesta ja vian löytämisestä ja jopa levitätte sitä toisille? Luuletteko
te, että mikä tahansa, mikä teillä on hankkeena sillä sydämen asenteella, on Minua miellyttävää?
No, te olette oikeassa, se ei miellytä.”
”Mutta jopa aivan pieni, hyvin pieni, nöyrä ja toisia kunnioittava, jopa vähäinen, mitä nämä
tekevät, miellyttää Minua, koska motiivina on rakkaus.”
”Jos rakkaus ei ole motiivina, mitä tahansa teillä on hankkeena, tulee palamaan puhdistavissa
tulissa. Sillä ei ole väliä kuinka neuvokas, koulutettu, hyvin tutkittu ja esitetty – jos sitä ei ole tehty
rakkaus päämotiivina, se tulee palamaan tulessa. Siksi niin monet, jotka ovat menneet Taivaaseen,
ovat huomanneet kotirouvan istuvan valtaistuimella, sillä aikaa, kun kuuluisa evankelista
kuljeskelee hovin ulkolaidoilla ja jopa Taivaan ulko-osissa ilman palkkiota. Kotirouvan ainoana
motiivina oli, että kaiken mitä hän teki, hän teki rakkaudesta Minuun ja veljeensä.”
”Kun taas sen kuuluisan motiivina oli ylpeys, vaikutusvalta, kuuluisuus ja kilpaileminen toisten
oikaisemiseksi. Nämä tavat ovat vastenmielisiä Minulle ja Pyhimyksille Taivaassa. Siispä sillä ei ole
merkitystä, kuinka yleviä heidän löytönsä ovat, jos astia on korruptoitunut, sitä ei tulla lukemaan
heille oikeudenmukaisuudeksi.”

”Teille on niin paljon parempi tietää nämä asiat nyt, kuin saada selville viime hetkellä. Sillä jos
kadutte, teidän syntinne pestään pois, eikä sitä koskaan löydetä. Teidän tekonne sen vaikutuksen
alaisena, eivät kulje edellänne Taivaaseen, vaan teidän uudet ponnistelunne, jotka on tehty
oikealla sydämen asenteella, kulkevat.”
”Niin paljon puuttuu ymmärtämystä siitä, kuinka Taivaassa tuomitaan ihmisten asioita. Kilpailulla
ja kisailulla ei ole sijaa Taivaassa. Minä etsin kruunatakseni sieluja, jotka todella näkevät itsensä
veljeään vähäisempänä – sieluja, jotka aina istuvat taaempana, sieluja, jotka saavat muut
näyttämään hyviltä, kun he itse astuvat taka-alalle varjoihin. Kilpailu on kuvottavaa.”
Herran viesti Clarelle, ”Kiedo Kadotetut Minun Rakkauteni Peittoon”, 5. Heinäkuuta, 2015.
Jeesus aloitti… ”Minä olen aivan tässä sinun vieressäsi, Minun Rakkaani ja Minä tahdon vetää sinut
kauas maailmasta ja kauas ylös Minun Sydämeeni.”
”Tämä on se täyteyden paikka, jossa Minä vaihdan sinun heikkoutesi, tietämättömyytesi,
laiskuutesi, pelkosi Minun Voimaani, Minun Viisauteeni, Minun sitoutumiseeni, Minun Uskooni.
Ylhäälle, ylhäälle ja pois korkealle Minun Sydämeni asumukseen, pois vaikeuksien tieltä - paikkaan,
missä kukaan ei voi häiritä tai keskeyttää.”
”Kun ylistät tällä tavalla, jonka Minä olen antanut sinulle, sinun sielusi tulee vedetyksi mukaan,
aivan kuin se olisi liukuhihnalla, aivan kuin Minä vetäisin sinua rakkauden siteillä salaiseen
korkeaan paikkaan, missä kaikki mahdollisuudet ovat realiteetteja. Te vaihdatte rajallisen
ihmisaikanne Minun ikuiseen, loputtomaan aikaani, jossa Minä näen Minun Luomakuntani
loppuunsaatetun majesteettisuuden.”
”Tämä yliluonnollinen energioiden vaihto Elämän Jumalallisista Lähteistä on sitä, millä Minä
haluan täyttää kaikki Minun Morsiameni, niin että he voivat mennä voittoon, kunnes Minä otan
heidät ylös Minun luokseni. Teidän korruptoituneen maailmanne haasteet nujertavat tavallisen
ihmisyyden.”
”Mikään, mikä on perustettu maailmassa, ei voi pysyä, kaikella täytyy olla perustukset kiinteässä
kalliossa. Se on Minun tahtoni, Minun voimaannuttamiseni, Minun Rakkauteni ja laitettuna pois,
varmasti piilotettuna Viinipuuhun, tuo Jumalallisen Rakkauden makeaa hedelmää.”
”Tässä maailmassa kaikesta tulee kitkerää, Taivaassa kaikki muuttuu makeaksi. Kun te kuljette
tässä elämässä perustukset Minuun laitettuina, tämä makeus erittyy rypäleisiinne syvältä Minun
sisältäni. Nämä valitut tertut ovat helposti heidän tunnistettavissa, jotka tuntevat Paimenensa
äänen ja toista he eivät tule seuraamaan.”
”Näinä aikoina Minä kutsun, kutsun, kutsun Rakkaudessa niitä, jotka ovat lähteneet tieltä, niitä,
jotka eivät ole koskaan tunteneet tietä.Katkeruuden meren keskellä Minä tarjoan Minun
Rakkauteni makeutta, jotakin mitä ei koskaan ennen ole koettu.”
”Minun huomioni ei ole rangaistuksessa vaan Rakkaudessa, sillä Rakkaus on viimeinen kutsuhuuto
kapinallisille ja heille, joita ei ole informoitu. Rakkauden suloinen sävelmä on erehtymättömästi
erilainen kuin maailman karski karkeus. Tämä Jumalallinen Tuoksu koskettaa sielun herkkää
paikkaa, joka vielä odottaa täyttymistään.”
( Clare ) Minä ajattelin Missio-elokuvan tunnuslaulua, kuinka surumielisen suloinen se oli ja kuinka
se veti alkuasukkaat miesten luo, kuinka se ohitti niin paljon. Hän vastasi minun ajatukseeni.”

( Jeesus ) ”Kyllä, paljon kuten huilu, joka soi Missio-elokuvassa. Sävelmä tavoitti yli vihollisuus- ja
viharajojen ja veti ihmisiä Minun käsivarsilleni. Ei väliä, vaikka mies tuli ja pilasi sen.”
”Silti monet sielut pääsivät Minun käsivarsieni turvalliseen satamaan. Kyllä, totisesti Minä sanon
teille, ellette te käänny ja tule lasten kaltaisiksi, ette pääse Taivasten Valtakuntaan.” Matteuksen
Evankeliumi 18:3.
”Evankeliumin yksinkertaisuutta ei voida koskaan parantaa ihmisen älykkyydellä. Se vain kylvää
hämmennystä ja ylpeyttä. Siksi Minä pidän yksinkertaisista asioista eniten, asioista, jotka ohittavat
älykkyyden ja majoittuvat sydämeen kuin nuoli, joka on kastettu tipalla Minun uhrautuvaa
rakkauttani.”
”Kun se kerran löytää tiensä ihmisen sydämeen, hän erottaa oikean väärästä, hyvän pahasta ja
silloin oman tahdon myrkky voi tehdä kaikkein eniten vahinkoa.”
( Clare ) Minä ajattelin… ”Herra, mitä on meneillään, jonka minä olen ohittanut? Mitä Sinä
osoitat?”
( Jeesus ) ”Mihin Minä pyrin tällä? Sinun Kanavallasi on kyse tästä yksinkertaisesta rakkaudesta. Se
paljastaa, kuinka kovin yksinkertainen, hellä ja lähestyttävä Minä olen. Minä olen suunnitellut
tämän, sillä Minä toivon tavoittavani sielujen sisimmän ja ohittavani kaikki uskonnolliset ansat ja
sokkelot, jotka ovat niin estäneet kääntymyksiä.”
”Minä haluan tarjota suoran tien rakkauteen. Minä haluan ravita ja imettää pikkuisia suoraan
Minun omasta Jumalallisesta Rinnastani, ilman poseeraamista ja oppimista. Armeliaisuus ylentää.
Tieto pöyhistää ja Ylpeys käy lankeemuksen edellä.”
”Tie Minun sydämeeni on suora ja kapea. Nämä muut asiat ovat siellä vain ohjaamassa sielua
Minun käsivarsilleni ja Jumalalliseen tahtojen Liittoon, mutta ihmiset ovat tehneet niistä
päämäärän itsessään ja ovat keksineet miljoona tapaa kierrättää ihmiskunta pois Minun
yksinkertaisesta ja suorasta rakkaudestani. Ja sen seurauksena, monet eivät selviä Minun
käsivarsilleni, vaan heidät käännytetään pois hämmennyksessä. Minä haluan mennä takaisin,
Kirkko!”
”Minä haluan mennä takaisin Evankeliumien yksinkertaisuuteen, Minun ihmeitteni todistamiseen
ja sellaiseen rakkauteen, mitä ei ole olemassa maailmassa. Minä kutsun kadotettuja Minun
Rakkaudellani. Te kaikki olette rakkauden suurlähettiläitä, rakkaus on harvinainen ominaisuus,
sellainen, joka kukoistaa Minun Rakkauteni Puutarhassa, jonne te päivittäin tulette
paistattelemaan Minun muuntavassa läsnäolossani.”
”Minä kutsun teitä kaikkia yksinkertaiseen Veljelliseen Rakkauteen. Pyydän, laittakaa sivuun
korusanat ja kinastelu opinkappaleista. On niin helppoa juuttua Ylpeyden ja Oppimisen ansaan,
mutta niin haastavaa hypätä tarpeettomien kiistojen yli ja vastata rakkaudella ja armollisuudella,
asustaen yhdessä yhteisymmärryksessä Maapallolla, jopa kuten on Taivaassa.”
”Minä en pyydä teitä tekemään kompromissia, en vähääkään. Mutta Minä pyydän teitä
käyttämään kääntymyksen ylivertaisia työkaluja: Rakkautta… ei loputtomia opinkappaleitten
väittelyitä ja kiistoja, jotka vain paljastavat Minun Kirkkoni tekopyhyyden.”
”Rakastakaa toisianne, kuten Minä olen teitä rakastanut. Kyllä, tämän Minä siunaan, tämä tulee
korjaamaan runsasta satoa ja Minun varastoni tulee täyteen. Menkää nyt nöyryydessä ja kietokaa
jokainen sielu Minun Rakkauteni hellään peittoon. Siellä he tulevat löytämään suojaa armottomilta

hämmennyksen myrskyiltä. Siellä he tulevat löytämään levon. Tuokaa heidät Minun luokseni, Minä
kaipaan halata kadotettuja. Hellästi tuokaa heidät Minun luokseni.”
Yhteenveto Herran viestistä Clarelle, ”Tulkaa Minun luokseni Minun Kadotetut & Yksinäiset”,
15. Heinäkuuta, 2015.
Jeesus aloitti… ”Mitään hyvää asiaa Minä en pidättele heiltä, jotka Minua rakastavat, Minun
tarkoitukseni mukaan, minkä olen heidän elämilleen antanut. Minä en ole hylännyt ketään.
Ihmiset hylkäävät Minut. He eivät luota Minuun, kun heidän rukouksiinsa ei vastata heidän
hyödykseen, kuten he sen näkevät. Tämä saa aikaan niin monen vetäytymään pois Minun luotani.”
”Heillä ei ole mitään käsitystä siitä, kuinka Minä rakastan heitä tai kuinka ääretöntä Minun
viisauteni on. Pikemminkin he syyttävät Minua asioista, jotka menevät väärin elämissään, vaikka
saatana on syyllinen siihen. He tulevat Minun luokseni ja rukoilevat, että asiat olisivat erilaisia,
mutta Minä en voi vastata heille sillä, mitä he haluavat, koska Minä näen polun edessä ja Minä
tiedän tien, jota heidän täytyy kulkea.”
”Aika ajoin vastaan tulee ateisteja, joita huijarikristityt tai vähemmän täydelliset kristityt ovat
väsyttäneet… kuitenkin, kun ateisti toimii huonosti, se menee huomiotta. Minä toivoisin, että he
soveltaisivat samoja standardeja ateisti veljiinsä ja sisariinsa kuin mitä he soveltavat Minun
lapsiini.”
”Minä toivon, että voisin kertoa heille, ”Minun Lapseni eivät ole sen täydellisempiä sen
kummemmin kuin tekään… mutta he SAAVAT anteeksi. Ja monet, monet yrittävät muuttua Minun
avullani.” Aina ei näe, mitä kristityn elämän takan on. Te ette näe, millaisia he olivat, ennen kuin
Minä sain heistä otteen.”
( Clare ) Ajattelen nyt itseäni, Herra. Vau! Ei hyvä, ei ollenkaan hyvä. Itsekäs, ylpeä, syvästi
sotkeutunut materialismiin ja vaikutuksen tekemiseen ihmisiin. Kykenemätön syviin
ystävyyssuhteisiin, antamaan tai vastanottamaan rakkautta.”
Mutta jotakin minussa muuttui, kun Herra sai minusta otteen. Häneltä vei vuosia muuttaa minut.
Mutta se muuttui. En ole täydellinen, minulla on yhä ongelmia kaikkien niiden asioiden kanssa,
mutta en ole ollenkaan sellainen kuin olin.
( Jeesus ) ”Rakkaus tuli sinun elämääsi. Sellainen rakkaus, josta olit aina unelmoinut: pyhä,
rakastava kumppanuus. Minä tulin ja paljastin sinulle, Kuka Minä olin, todella. Ja kuka sinä olit,
Minulle. Niin erityinen, niin kovin erityinen. Sinulla ei koskaan ollut ollut ketään, joka olisi
kohdellut sinua sillä tavalla, muut eivät olleet koskaan ymmärtäneet sinua.”
”Sinä et koskaan tuntenut turvallisuutta elämässäsi, ennen kuin Minä astuin sydämeesi. Sinä tiesit
ilman epäilyksen häivääkään, että Minä Olen Jumala ja kuitenkin ”Minulla ei ollut parempaa”
tekemistä, kuin oleilla sinun kanssasi: ohjaten sinua, suojellen sinua ja opettaen sinua Minun
Valtakunnastani.”
”Sinun kirkko kokemuksesi ei ollut yhtään sen parempi, kuin mikään muukaan sinun
kokemuksistasi – sinua ei hyväksytty siellä, sen enempää kuin sinua ei hyväksytty ei-kristillisessä
yhteisössäkään. Mutta yksi asia sinulla oli: henkilökohtainen suhde Minun kanssani. Sinä kosketit
Minun pukuni helmaa, päivä päivän jälkeen ja sen kautta sinä selvisit hengissä pahoista asioista,
joita sinulle tapahtui, jopa kirkossa.”
”Katsohan, uskonto ja Jumala eivät muistuta toisiaan yhtään. Uskonto on ihmisten vaalima
menetelmä päästä lähemmäs Jumalaa. Kun taas, Minä omaksuin sinut ilman sääntöjä ja

säännöksiä, jopa ilman tietoa Minun Nimestäni. On heitä, jotka tuntevat Minut sydämissään ja
hengessään ja seuraavat kaikkea, mitä Minä pyydän heitä tekemään. Sitten jonakin päivänä, kun
aika on kypsä, Minä paljastan itseni heille.”
”On kuitenkin toisia, joita on kohdeltu niin raa`asti elämissään, että heillä ei ole mitään toivoa
rakkaudesta tai hyväksytyksi tulemisesta. Minun täytyy yllättää heidät Minun Rakkaudellani.
Minun täytyy ottaa heidät sellaisella hetkellä, jota he vähiten odottavat ja suihkuttaa heidät Minun
perustavaa laatua olevalla, epäitsekkäällä rakkaudellani.”
”On monia, jotka syyttävät Minua jokaisesta pahasta asiasta, joita heille on sattunut elämissään,
koska he eivät halua luopua synneistään. Jossakin sydämiensä sisällä he kuulevat Minun ääneni –
mutta maailma ja sen houkutukset voittavat heidät ja he sivuuttavat sen, kunnes on liian
myöhäistä.”
”Minä olen aina kutsumassa, aina odottamassa, aina heidän kanssaan, haluten tuoda
parantumista heidän elämiinsä. Mutta heidän täytyy vähintäänkin olla halukkaita luopumaan
synnistä ja vastaanottaa Minun Rakkauteni. Lihan nautinnot kutsuvat paljon äänekkäämmin kuin
Minä, siispä Minun pitää odottaa, kunnes liha on vanha ja heikko.”
”Mutta vielä sittenkään ei ole takeita, että katkeruus, josta he pitävät kiinni, sallii heidän kuulla
Minua. Siispä Minä sallin heidän riutua vanhainkodissa, kunnes Minä voin tavoittaa heidät ja tuoda
heidät Kotiin.”
”Voi, kuinka surullista on, kun sielu on sulkenut oven Minun Rakkauteeni ja sillä ei ole mitään,
minkä puoleen kääntyä tässä maailmassa. Yksin, hylättynä monta kertaa omasta syystä, he ovat
vakuuttuneita omasta henkilökohtaisesta oikeamielisyydestään, että katumiselle ei ole tilaa. Kaikki
on muiden vikaa – he ovat viattomia uhreja. Jumalaa on syyttäminen kaikesta.”
”Clare, Minä haluan sinun rakastavan rakastamattomia. Mene niiden luokse, jotka ovat torjuneet
Minut. Ole Minun käteni, Minun jalkani, Minun suuni ja Minun korvani. Vähintäänkin lopullisella
hetkellä Minä voin järkeillä heidän kanssaan. Minä voin muistuttaa heitä sinun ystävällisyydestäsi,
jopa silloin kun he eivät ansainneet sitä.”
”Tämä monta kertaa on viimeinen oljenkorsi heidän vastarinnassaan ja he murtuvat… kyynelten
tulva, syvä tieto synneistään ja jopa suurempi tietoisuus siitä, kuinka valtavan erityisiä he ovat
Minulle… niin erityisiä, että Minä kestin kidutuksen tuodakseni heidät Taivaaseen Minun luokseni
ikuisesti.Minä vaalin heitä aarteena, Minä rakastan heitä ja halaan heitä, koskaan heistä
eroamatta.”
”Näinä päivinä monet sielut pelastetaan tällä tavalla. Siksi Minä jatkuvasti kehotan teitä
rakastamaan rakastamattomia. He ovat kaikkein kurjistuneimpia, jopa ja erityisesti he, jotka ovat
kokeneet vaurautta.”
”Minä kutsun teitä, Minun Lapseni, Minun kurittomani. Hylätkää yksinäisyytenne. Hylätkää
valheet, pimeys, hämmennys. Tulkaa. Tulkaa Minun luokseni, kaikki työtätekeväiset ja raskautetut.
Te tulette löytämään levon sielullenne ja ehdotonta rakkautta sydämellenne. Minä en tule
koskaan käännyttämään teitä pois.”
”Minä en tule koskaan hylkäämään teitä – pikemminkin, teidän elämänne tulee valoisammaksi ja
valoisammaksi, mennen kunniasta kunniaan. Minä en ole ihminen, että Minun pitäisi valehdella.
Minulla on hyvää varattuna teille, ei pahaa. Minä annan lahjoja ja taitoja teille, asioita, joita te
olette kaivanneet tehdä. Kenen te luulette panneen sen kaipuun teihin?”

”Nyt Minä haluan tuoda täyttymystä ja iloa teidän elämäänne. Teidän syntinne ovat tuoneet teille
vain murhetta ja pettymyksiä. On aika tehdä muutos, aika vapauttaa kaikki vanha painolasti ja
aloittaa uudelleen: tuoreena uudestisyntyneenä.”
”Minä kutsun teitä, Minun kadotettuni. Tulkaa Minun luokseni. Minä tulen halaamaan teitä ja
ympäröimään teidät ilon ja kiitoksen lauluilla palaamisesta takaisin siihen kohtuun, joka teitä
kantoi. Kyllä, Minä tulen pukemaan teidät hienoon pellavaan ja laittamaan sormuksen sormeenne,
sandaalit jalkoihinne ja me tulemme kävelemään yhdessä yhtenä. Kertokaa Minulle vain, että te
olette kyllästyneet olemaan haavoitettuja.”
”Kyllästyneitä haavoittamaan muita. Että te olette pahoillanne synnillisistä asioista, joita te olette
tehneet. Pyytäkää Minun anteeksiantoani – sitten ojentakaa elämänne Minulle. Minä tulen
vaalimaan teitä. Minä tulen johdattamaan ja ohjaamaan teitä. Minä en tule koskaan hylkäämään
teitä. Minä tulen johdattamaan teitä kädestä Ikuiseen Iloon Minun Isäni Valtakunnassa Taivaassa,
ikuisesti.”
”Jeesus, anna minulle anteeksi, minä annan Sinulle elämäni. Opeta minua, johdata minua, älä
koskaan vetäydy luotani.”
Yhteenveto Herran viestistä Clarelle, ”Kastakaa heidät Minun Rakkaudellani”, 16. Heinäkuuta,
2015.
Jeesus aloitti… ”Pitäkää huolta, että ette ohita yhtään tilaisuutta tehdä ystävällinen teko jollekin,
joka on tarpeessa. Lohduttakaa rahattomia, surevia, syrjittyjä ja te kutsutte Minut ja Minä
sukkelasti manifestoidun vierellenne. Kokeilkaa tätä Minun Morsiameni, Minun Lapseni –
katsokaa, koetteko syvän muutoksen Uskonnollisesta hengestä ”Jeesus” henkeen. Kyllä, Minä
sanoin sen – ”Jeesus” henki.”
”Sävyisä, nöyrä, palveleva, hidas suuttumaan, aina palvelemassa. Niille, joilla oli silmät nähdä, se ei
ollut vain yksin vaikuttavia ihmeitä, jotka saivat aikaan vakaumuksen. Se oli Minun rakkauteni. Että
Minä laskeutuisin Taivaasta pesemään jalkoja ja tekemään sairaista kokonaisia – se oli vaikuttavaa
luonteeltaan. Jumala keskellämme.”
”Nyt Minä olen välittänyt nämä lahjat teille, mutta monet eivät ymmärrä niiden todellista
luonnetta: ”Jumala keskellämme ja he tulevat tietämään rakkaudestamme, että me olemme
kristittyjä.”
”Minä kerron teille nämä asiat teidän omaksi hyväksenne. Älkää olko niin huolissanne profetioista
ja siitä mitä tulee tapahtumaan seuraavaksi. Olkaa enemmän huolissanne siitä, että te tarjoatte
Minulle sisällänne ja tekemään niin kuin Minä tekisin jokapäiväisissä tilanteissa. Tämä on paljon
tärkeämpää teille ja Valtakunnalle juuri nyt kuin tieto tulevaisuudesta tai mitä pian tulee
tapahtumaan.”
”Kun teidät otetaan tältä Maapallolta, rakkaudesta tehdyt asiat tulevat määrittämään teidän
ikuisuutenne. Siispä te näette, tässä hetkessä Minä ohjeistan teidät kaikkein tärkeimpään asiaan,
mitä te voitte tehdä tässä elämässä.”
”Teidän rakkautenne tulee tuomaan kääntymyksiä. Teidän rakkautenne tulee avaamaan sydämiä.
Teidän rakkautenne tulee tuomaan vakaumuksia. Teidän rakkautenne tulee riisumaan aseista…
lyhyesti sanoen, teidän rakkautenne valmistelee Minulle tietä tässä hetkessä. Syntiset ovat
kuulleet tarpeeksi tulta ja tulikiveä, niin että se riittää heille koko elämän ajaksi. Se, mitä he ovat

jääneet vaille Minusta ja miksi he eivät ole tulleet Minun tyköni, on Minun rakkauteni heitä
kohtaan.”
”Te olette Minun viimeinen turvani, te olette rakkauden ja armon suurlähettiläitä. Ilman teitä
Minä voin tehdä vähän. Heidän täytyy saada todisteita siitä, että Minä, eläen Minun ihmisissäni,
teen heistä erilaisia. Mitä hyötyä on profeetallisista unista, joita Minä lähetän muslimeille, jos he
eivät koskaan näe rakkautta toiminnassa heissä, jotka ilmoittavat olevansa kristittyjä?”
”Mutta todella, epäoikeudenmukaisesti tapettujen marttyyrien veri, joiden viimeiset sanat olivat
”Anna heille anteeksi Isä, he eivät tiedä, mitä he tekevät”, joka saa aikaan tulikuuman
vakaumuksen ja todisteen ”Jeesus”-hengestä.”
”Te tulette näkemään, että oli vain yksi ainoa ryhmä, jolle Minä olin karkea, ja he eivät olleet
prostituoituja ja veronkerääjiä. He tarvitsivat tuntea Minun Rakkauttani, eivät Minun vihaani.”
”Siispä nyt Minä annan teille Minun Mandaattini, Toimeksiantoni: menkää maailmaan ja tehkää
kaikista ihmisistä opetuslapsia, kastakaa heidät Minun Rakkaudellani ja he tulevat juoksemaan
tullakseen kastetuiksi Valtakuntaan.”
Yhteenveto Herran viestistä Clarelle, ”Te olette Rakkauden Suurlähettiläitä lohduttomalle
Sielulle”, 4. Marraskuuta, 2015.
Jeesus alkoi puhumaan… ”Monet ihmiset puhuvat monia asioita, mutta kenen sinä sanot Minun
olevan?”
( Jeesus ) Herra, Sinä olet viisain, rakastavin, tarkkanäköisin ja ymmärtävin kaikista tai kaikesta
Universumissa. Hellin, kärsivällisin ja ystävällisin ja kaikki sinun tapasi ovat täydellisyys itsessään.
( Jeesus ) ”Hylkäisinkö tai jättäisinkö Minä koskaan sinua oman onnesi nojaan?”
( Clare ) Et, ellen minä pyytäisi Sinua, Herra.
( Jeesus ) ”Mitä sinä et koskaan tekisi, ethän?”
( Clare ) En.
( Jeesus ) ”Siispä, mitä sinä olet mieltä tästä, mikä on meneillä tällä sielulla?”
( Clare ) Nainen on pimeydessä Herra, hän ei ole vielä tuntenut Sinua.
( Jeesus ) ”Aivan oikein. Se on sinun lähtökohtasi. Häntä on petetty niin paljon läpi koko
lapsuusvuosien, että hänellä ei ole mitään käsitystä todella rakastettuna olemisesta. Niinpä hän
yhdistää Jumalan ihmiseen ja pian hylkää Minut, koska hän ei tunne Minua. Ja kuinka paljon
tällaisia sieluja on tällä Maapallolla? Miljoonia.”
”Miksi? Koska isät ja auktoriteetti asemassa olevat ovat despootteja, hyväksikäyttäjiä, vihaajia ja
Jumalattomia. Työ, jonka Saatana on saanut aikaan kaikkina näinä vuosina, on vakuuttanut
ihmiskunnan, että Minä olen pahantahtoinen, raaka ja en välitä. Vain armon kohtaus voi päästää
ihmisen tästä harhasta.”
”Vain sinun rukouksesi voi siirtää tämän vuoren, Clare. Kanna häntä hellässä sydämessäsi ja nosta
hänet ylös Minun luokseni usein päivän aikana ja Minä tulen saamaan aikaan mahdottoman ja
parantamaan hänen kieroutuneen ja pimenneen sydämensä.”
”Kuulkaa tätä, Minun Morsiameni. Teitä ympäröivät tämän kaltaiset. Suljettujen ovien takana
sadattuhannet menettävät viattomuutensa heidän käsissään, joihin heidän tuli luottaa. Jotkut

petetään ja myydään orjuuteen. Jotkut raiskataan ja hakataan. Jotkut torjutaan ja myrkytetään
itseinholla. Mitä Minä tekisin tällaisille?”
”Lähettäkää heille Minun Rakkauttani, Minä sanon teille. Lähestykää jokaista sielua hellästi.
Kaikkien elämässä on suljettu ja kätketty ovi, missä luottamus ja viattomuus petettiin tavalla tai
toisella. Saatana löytää keinot tuhota nuorimmat ja kaikkein viattomimmat sielut. Ja teidän
kauttanne Minä löydän tavan parantaa heidät.”
”Kun olette hereillä aamulla, rukoilkaa tätä yksinkertaista rukousta, ”Herra, käytä minua tänään
tuomaan jokulähemmäs Sinua.” Sitten odottakaa tulla koetelluksi ja jopa löytää itsenne
tilanteista, missä haavoittunut sielu paljastaa haavansa teille, joko raivon tai vihan puuskassa tai
valituksella ja kyynelillä. Tai paljon vähemmän dramaattisesti, yksinkertaisella sanalla tai
ajatuksella, ilmaistuna Minusta.”
”Kyllä, olen tullut monien luo näyissä ja silti he eivät tunne Minua. Jonakin päivänä, jonakin
päivänä he tuntevat. Siemen on kylvetty ja te, joka kerran, kun te tavoitatte epäitsekkäällä
rakkaudella, te kastelette sitä siementä.”
”Te olette maailman valkeus. Ei voi ylhäällä vuorella oleva kaupunki olla kätkössä.” Matteuksen
Evankeliumi 5:14.
”Teillä ei ole paljon aikaa täällä, antakaa sen merkitä. Älkää pelätkö mainita Minua tai kysyä
yksinkertainen kysymys, ”Mitä ajattelet Jumalasta?” ”Rukoiletko?” ”Onko Jumala koskaan
vastannut rukoukseesi?” ”Oletko koskaan tuntenut, että Jumala ei välitä?”
”Ei kuullut sinua? Oli liian kiireinen huomatakseen sinut?” ”Uskotko näkyihin ja Taivaaseen?”
Nämä kaikki ovat paikkoja, jotka eivät uhkaa ja joista voi aloittaa, he avaavat oven armolle tulvia
sisään.”
”Sinä kysyit, miksi sait tässä tilanteessa viestin ”maailma”?” (Menin Raamatun Lupaukset kirjan luo
ja aukaisin sen siitä kohdasta.)
”Yksinkertainen vastaus on, että sielu elää maailmassa haihäkissä tai aseistetussa linnoituksessa,
paikassa, joka on kuorrutettu pettämisen kerroksilla ja uudet seinät on muotoiltu estämään sen
kivun uudelleen ilmeneminen.”
”Toiset elävät haihäkissä, jatkuvasti väistellen haiden suoria hyökkäyksiä, hait ovat suuntautuneet
tuhoamaan heidät. Heidän maailmansa koostuu puolelta toiselle liikkumisesta häkissään,
paetakseen vihollistensa raivoa.”
”Tämä maailma on todella kauhea paikka. Jotenkin keskellä tätä kaaosta ja rikosta ihmiskuntaa
kohtaan, teidän täytyy tehdä yksinkertainen sisääntulo, joka ei uhkaa. Menkää sisään Totuuden ja
Rakkauden Suurlähettiläinä.”
”Monta kertaa sielut ovat haavoittuneet tunnistamattomiksi. Kun Minä saan heidät, kestää monia
rakkauden vuosia ja Minä lähetän Minun kaikkein parhaimmat lääkärini parantamaan heidät
sellaisiksi, joiksi heidät luotiin olemaan. Minä tiedän, että tämä kuulostaa sinusta tarpeettomalta,
Minun Rakkaani, mutta Minä haluan teidän kaikkien ymmärtävän musertavan tehtävän voittaa
muiden luottamus, paljastaakseenne Minun todellinen luontoni heille.”
”Te kaikki olette olleet Minun Kaikkein kiihkeimmän ja hellimmän rakkauteni edunsaajia. Te kaikki
olette kokeneet, kuka Minä Todella Olen, Minun kärsivällisyyteni ja Minun ystävällisyyteni teitä
kohtaan. Minun pitkämielisyyteni. Te tunnette Minut ja teidän todistuksenne on korvaamatonta

maailmalle. Teidän todistamisenne kautta, jopa kun jaatte tämän kanavan muiden kanssa, teidän
todistamisenne kautta kovetetut sydämet alkavat päästämään valoa kolkkoihin kamareihinsa.”
”Te saatatte sanoa vain yhden asian, joka herättää heidän uteliaisuutensa ja se saattaa olla kaikki,
mitä tarvitaan, että he aloittavat tiellä tunnistamiseen, että heitä rakastaa henkilökohtaisesti,
hellästi ja sitoutuneesti heidän Jumalansa.”
”Kun jaatte elokuvan, nettisivun, YouTube-pätkän, kirjan tai musiikkikappaleen, joka on voideltu –
se saattaa olla heidän Taivaansa alku sekä tällä Maapallolla ja tulevassa maailmassa. Te ette tiedä,
kuinka yksi sattumanvarainen toimi tulee, loppujen lopuksi, olemaan sen sielun pelastuksen alku.”
”Ja vielä yksi asia, kun te otatte rukoustaakan sielun puolesta, odottakaa, että teidät otetaan
käyttöön vaihteleviin koettelemuksiin ja vaikeuksiin, jopa sairauteen. Muistakaa, jos sairaus ei
anna tilaa rukoukselle, Minä käytän sitä paastouhrauksena, tuodakseni heitä lähemmäs Minua.”
”Aikanaan se tulee menemään ohi ja te myös tulette näkemään heidän tekemänsä hengellisen
edistymisen, koska te olitte halukkaita kantamaan Simonin ristiä muutaman askeleen ylös
Golgatalle.”
”Niin paljon on sitä, mitä ei ymmärretä nyt, mutta te voitte havainnoida näitä totuuksia
jokapäiväisessä elämässänne. Syy ja seuraus; teidän rukouksenne, heidän edistymisensä. Kyllä,
Minä tulen käyttämään pienimmänkin teidän tämän elämänne kärsimyksen ja ristiriidan,
kastellakseni kadotettujen ja rikkonaisten sielujen elotonta joutomaata. Todella te olette Minun
nimittämiäni rakkauden suurlähettiläitä ja teidän sydämistänne Minä tavoitan ja kosketan
kadotettuja.”
Yhteenveto Herran viestistä Clarelle, ”Menkää nyt & Rakastakaa kuin ei koskaan ennen”, 23.
Heinäkuuta,2017.
Jeesus aloitti… ”Nyt Minä osoitan armeliaisuutta, Clare. Kyllä, kärsivällisyyttä ja armeliaisuutta –
sinulta puuttuu, Minun rakkaani. Enemmän Minua, vähemmän sinua. Voi, kuinka Minä tarvitsen
sitä, että sinä elät Minun rakkaudessani ja tuot sen muille. Sanat ovat halpoja, sanat haavoittavat
sieluja, mutta rakkaus menee suoraan sydämen haavoihin, joista vain Minä tiedän.”
”Kuinka helppoa sinulle on nähdä vikoja ja tulkita motiiveja, kun sinä et tiedä mitään, mitä sielu on
käynyt läpi. Siksi rakkaus on turvallisin tie ihmisten sydämiin. Kun Minun rakkauteni on
koskettanut sielua, kuinka helppoa heidän on tuottaa Minuun.”
”Se menee niin paljon pidemmälle kuin sanat; se on enemmänkin magneettinen voima. Aivan
kuten magneetti vetää puoleensa rautalastuja, ihmisten sydämet vetävät puoleensa rakkautta ja
siellä Minun rakkauteni etsii kaikkein haavoittuneemmat alueet parannettavaksi.”
”Kun Rakkaus suhde on vakiinnutettu, me voimme edetä Luottamukseen. Siispä, pikemminkin kuin
että hoidettaisiin oireita, te hoidatte sairautta – haavoittuneisuutta, kirkkojen torjumista,
rikkonaisiaperheitä, yksinäisyyttä todelliseen ymmärtämiseen ja jopa vanhempia, jotka
hyväksikäyttävät lapsiaan tietämättään, puhuen kirosanoja, suosien toisia sisaruksia.”
”Nämä asiat menevät syvälle ja kestävät hyvin pitkän aikaa. Yleensä – ilman paranemista – on
tyypillistä, että ne välitetään seuraavalle sukupolvelle, koska aikuiset vanhemmat eivät sitä ei
koskaan ratkaisseet; he vain välittävät sen, kuten keskeneräisen asian lapsilleen.”
”Te saatte selville, että eivät vain isät ole antaneet väärää vaikutelmaa isyydestä, vaan niin ovat
äiditkin. Siksi, kun teidät nähdään jonkinlaisena äitinä, saattaa olla paljon puhdistuksen tekemistä,

paljon syvään syöpyneitä pettymyksiä suhteessa, joka saa aikaan, että sielu ei ole luottavainen ja
suuntaa pois auktoriteetti hahmojen luota… erityisesti äidillisten hahmojen.”
”Sillä kaikki te Minun rakkaat, kaikki te… ottakaa sydämeenne. Rakkaus on tie sielun sydämeen.
Rakkaus aukaisee oven, rakkaus parantaa ja vakuuttaa sielun, että Minä olen todellinen ja Minä
olen ennen kaikkea Rakkauden Jumala. Minulle voidaan luottaa kaikkein kallisarvoisimmat avut,
mitä sielulla on: heidän sydämensä ja heidän elämänsä.”
”Siksi,pikkuiset, jos te haluatte edistää uskoa ja luottamusta sielun sydämessä, teidän täytyy ensin
rakastaa heitä Minun Rakkaudellani, eikä koskaan tuomita, olla karskeja tai kriittisiä. Ei koskaan.
Siihen mennessä, kun he kohtaavat teidät, heillä on jo ollut koko elämän pituus kritiikkiä, joka ei
tehnyt heille yhtään hyvää, se vain ajoi heidät syvemmälle ja syvemmälle kuoppaan.”
”Menkää siis eteenpäin, Minun valitut astiani ja rakastakaa kuten, ette koskaan ennen ole
rakastaneet. Antakaa niin, että tekee kipeää, rohkaiskaa ja rakentakaa. Silloin sielulle tulee nälkä
siihen, mitä teillä on sanottavana Minusta. He tulevat näkemään Minut teidän sisällänne.”
”Levätköön tämä voitelu nyt teidän päällänne. Amen.”
Herran viesti Clarelle, ”Ryhtykää Minun Rauhan, Valon ja Parantamisen Suurlähettiläikseni”, 24.
Lokakuuta, 2017.
Jeesus aloitti… ”Kun te menette ulos maailmaan, te ette mene pelkästään omia tarpeitanne
varten. Te olette Minun Valon ja Parantamisen suurlähettiläitäni tässä maailmassa. Te ette mene
loukkaantuneen tai kodittoman ohi – te teette jotakin osoittaaksenne rakkauttanne – koska te,
Minun ihmiseni, olette Minun käteni ja jalkani ja suuni.”
”Se, mitä te teette, saattaa vaikuttaa teistä mitättömältä, mutta teillä ei ole aavistustakaan, kuinka
alhaalla se sielu on, jos he ovat suunnittelemassa, kuinka lopettaa se kaikki. Te voitte olla aivan
viimeinen henkilö, joka puhuu heille Maapallolla.”
”Mitään ei tapahdu sattumalta. Monet asiat on järjestetty teille päivän aikana, mutta koska te
olette etupäässä itseenne keskittyneitä (kuin myös) te ette näe mahdollisuuksia, jotka Minä olen
asettanut teidän eteenne, antaaksenne sen Valon loistaa. Te voitte aina loistaa olemalla erittäin
kohtelias ja jopa kärsivällinen jonkun kanssa, joka on erittäin ärsyttävä.”
”Kun te lopetatte vain itseänne, omia etujanne ja omia agendojanne varten elämisen – ja alatte
elämään Minua varten, Minä tulen lisäämään armoa sisällänne, että huomaatte tarpeessa olevat
ja te voitte palvella heitä. Se alkaa hyvin hitaasti, aivan kuin alimmat askelmat hyvin korkeissa
tikkaissa. Toistaiseksi kaikki hyvin. Mutta pian, itsekkäästi elettyjen päivien jälkeen, te alatte
huumaantua toisten huolehtimisen innostuksesta. Te alatte nähdä asioita, joita ette koskaan
huomanneet aikaisemmin, edes omissa perheissänne.”
”Tämä on opetuslapsina olemista, Minun rakkaat. Oppimista, kuinka rakastaa muita, se on todella
pyyteettömän rakkauden opistokurssi. Ihmisiä ei liikuta väkivaltaiset ja musertavat saarnat
kadunkulmassa; he juoksevat niistä poispäin. Heitä liikuttaa syvästi heille osoitettu ystävällisyys
ilman taka-ajatuksia. Sattumanvaraiset ystävällisyyden osoitukset. Jokainen ystävällisyyden ele on
uusi askelma tikkailla Taivaaseen. Mitä korkeammalle te kiipeätte, sitä upeampi näköala – kunnes
te näette sen, mitä Minäkin näen ja teillä on Minun Mieleni.”
”Kun Minä näen, että Minä voin luottaa teidän olevan nöyrä ja pieni kaikissa olosuhteissa, Minä
voin alkaa tuomaan teidän elämiinne tietoa, jota te olette aina halunneet. Jopa profeetallisia ja
parantamiskykyjä. Te aloitatte hyvin pienesti, mutta Minä annan sen lisääntyä voitelussa. Kun

Minä näen, että te kohtelette kaikkia yliluonnollisella rakkaudella, Minä voin alkaa lähettämään
teille vaikeampia tapauksia, rikkonaisempia henkilöitä, joiden kanssa kukaan ei halua olla
tekemisissä.”
”Teistä tulee Minun Rauhan Suurlähettiläs ja ihmisiä vetää magneettisesti puoleensa teidän
vilpitön sydämenne ja teeskentelemätön apunne heille. He näkevät ohi teidän ja huomaavan
Minun elävän teissä.”
”Moni etsii palvelevansa Minua suuremmalla kyvyllä, palvelutoimessa, mutta te ette ole valmiita.
Ne, jotka ovat uskollisia vähässä, heille tullaan antamaan suurempia asioita.”
”Clare ei tehnyt muuta kuin keräsi ruokaa ja ruokki ihmisiä 20 vuotta. Alkuaikojen kirkossa, ihmisiä,
jotka huolehtivat toisten tarpeista tällä tavalla, kutsuttiin diakoneiksi ja diakonissoiksi. He
palvelivat tällä tavalla ja oppivat vanhemmilta ja sitten tarkkailtuaan heidän hyveitään
käytännössä, heidät viimein vihittiin olemaan palvelijoita.”
”He pätevöityivät, koska he olivat rehellisiä, eivät etsineet omaa etuaan; he olivat johdonmukaisia,
he tulivat paikalle päivä päivän jälkeen, hyvällä ja huonolla säällä. He rukoilivat niiden puolesta,
joita palvelivat ja jakoivat tarpeensa koko rukoilevan yhteisön kanssa. Sitten, kun tämänkaltaista
hyvettä oli havainnoitu tietty aika, he olivat valmiita vastuisiin: opettamiseen ja nuhtelemiseen.”
”Niin on myös teidän kanssanne, Minun ihmiseni. Aloittakaa pienesti, hyvin pienesti ja sallikaa
Minun kutsua teidät korkeammalle, kun te olette valmiita. Madaltakaa odotuksianne, siitä mitä
teidän tulee tehdä palvellaksenne Minua, pienimpään yhteiseen nimittäjään, jos te olette juuri
aloittamassa. Tämä on asianmukaista teille.”
”Minä en halua teidän hallitsevan muita, tietämyksellä Kirjoituksista jne. Minä haluan teidän
tulevan heidän rinnalleen, tietäen omista heikkouksistanne ja puutteistanne, ja kuinka heikko te
olette – ettette te pidä itseänne heitä parempana. Minä haluan teidän osoittavan Minun
rakkauttani käytännössä heidän elämissään. Minä tulen tekemään loput. Jos teiltä kysytään
kysymyksiä, vastatkaa niihin niin yksinkertaisesti ja nöyrästi kuin osaatte. Jos he ovat eri mieltä,
perääntykää ja jatkakaa Minun Rakkauteni harjoittamista heille. Älkää missään olosuhteissa
katkaisko veljellisen rakkauden sidettä. Se tulee kukistamaan teidän päämääränne.”
”Minun opetuslasteni täytyy tuntea itsensä ja tietää, että he ovat hauraampia kuin ketkään, joita
he ovat koskaan tavanneet. Tämä pitää heidät pois olettamuksista ja ylpeydestä – erityisesti
ylpeydestä, joka tulee oppimisen mukana. Tieto paisuttaa, mutta rakkaus rakentaa.” (Se on
Ensimmäisestä Korinttolaiskirjeestä 8:1)
”Ei ole mitään niin luotaantyöntävää kuin ylvästelevä, itse julistautunut persoona korjaamassa
muita, nenä pystyssä vähätellen. Kun te teette niin, te saatte muut tuntemaan itsensä
alempiarvoisiksi, kuin että he eivät olisi tarpeeksi hyviä Jumalalle. Se antaa vaikutelman, että pitää
olla nokkela ja fyysisesti ja psyykkisesti kunnossa – ja synnitön, ollakseen kristitty. Kun ihmiset
saavat tämän vaikutelman, he lykkäävät kääntymystään, tuntien itsensä arvottomiksi.”
”Siksi on niin tärkeää teille olla haavoittuvia ja läpinäkyviä, niin että he voivat nähdä, että te ette
ole yhtään sen parempia kuin hekään ja kuitenkin Jumala hyväksyy teidät. Minä toivon, että te
tulisitte uuden uskovan rinnalle tai jopa alapuolelle ja sallisitte heidän huomata Minut, antaen
hieman vihjeitä sieltä ja täältä ja myös kiinnittävän huomiota heidän reaktioihinsa.”
”Sielujen Minun luokseni houkutteleminen on taiteenlaji. Rukoilkaa tätä lahjaa. Rakkaus ja Nöyryys
ovat vertaansa vailla. Muistakaa, nämä kohtaamiset eivät ole sattumaa; ne ovat jumalallisesti

järjestettyjä. Siispä olkaa luottavaisia, että teillä on voitelu koskettaa tätä sielua ja tiedätte, että
Minä olen aina teidän luonanne. Minun Henkeni tulee puhumaan teidän kauttanne, jos te annatte
Hänelle mahdollisuuden. Ainut edellytys on Rakkaus muita kohtaan ja nöyryys.”

