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Jeesus aloitti… ”Jotkut teistä ovat alkaneet hyvin matkanne kasvamaan siihen, mitä Minä olen 

kutsunut teidät tekemään. Teille Minä sanon, älkää salliko Saatanan kutemien epäilysten tuulien 

estellä teitä millään tavoin. Pitäytykää lujasti niissä lupauksissa, mitä Minä olen antanut teille ja te 

tulette näkemään Minun kunniani sen täyttymisessään. Älkää uupuko loppuun tai laiskistuko 

hyvää tehdessänne, tämä on suosion aikaa. Sinnitelkää ja Minä tulen antamaan teille läpimurtoja.”  

”Älkää antako ympärillänne olevien tilanteiden pelotella teitä. Perheen, talouden, terveyden, 

odottamattomien vierailijoiden ja tilanteiden, muutosten työssä, vaikeuksien lasten kanssa. Kaikki 

nämä asiat on tarkoitettu häiritsemään ja ohjaamaan teidät pois rukouksesta ja toimittamasta 

Minun täydellistä tahtoani teille.” 

”Kaikkia teitä, jotka olette vakavissanne siitä, mitä Minä olen teidän käsiinne laittanut, teitä 

vastustetaan. Teitä vastaan on toimeksiantoja. Käyttäkää sitomisrukousta ja jatkakaa. Älkää 

laiskistuko rukouksissa, kuten jotkut teistä ovat.”  

”Rukous on teidän pelastusnarunne Minuun ja ilman sitä menestymisen mahdollisuutenne eivät 

ole hyvät. Älkää olko maailmallisella mielellä – ”Olen liian kiireinen rukoilemaan, katso mitä 

kaikkea, mitä minun täytyy tehdä. Minä tulen rukoilemaan, kun tämä on tehty.” Saanko Minä 

sanoa teille, tämä on valhe suoraan Saatanan suusta, tunnustaakseen teidän hyvän tahtonne 

rukoilla, mutta joka tapauksessa harhauttaakseen teidät muualle. Elämissänne olevien asioiden 

vuoksi, mitä te olette sallineet olla rasittamassa teitä, siihen pisteeseen asti, että te olette 

viettäneet vähän tai ei ollenkaan aikaa rukouksessa, tulevat jatkumaan siihen päivään asti, jolloin 

Minä tulen ottamaan teidät pois Maapallolta. Siispä, älkää salliko sen valheen pettää teitä.”  

”Ponnistustenne menestyminen, rauha taloudessanne, varustaminen, mitä te tarvitsette, taidot, 

joita te tarvitsette. KAIKKI nämä asiat ja paljon enemmän riippuu rukouksesta. Teidän 

menestymisenne on suorassa suhteessa vakavaan rukoukseen kulutettuun aikaan, ylistykseen ja 

kiitokseen. Ne teot jopa kattavat paholaisten juonet ja ajatustenne harhautumiset, he sekaantuvat 

työhönne. Nuhdelkaa heitä, älkää salliko heidän johtaa teitä pois raiteiltanne.”  

”Jotkut teistä jo tekevät tätä ja teillä on ihmeellistä menestystä ja tuloksia. Te olette yhdistyneitä 

Minuun, Minun kauniit Morsiameni ja Minä työskentelen teidän kauttanne. Minä tulen 

opettamaan teille kaiken, mitä teidän tarvitsee tietää ja jopa suorittamaan se teidän käsienne 

kautta.”  

”Paholaiset eivät pommittaisi teitä ajatusten harhauttajilla, jos te haaskaisitte aikaa itse. Ei, he 

iloitsevat, kun saavat teidät sidotuiksi hyödyttömiin projekteihin, jotka vievät teidät pois Minun 

palvelemisestani.”  

”Olkaa huolellisia, kun teitä pyydetään tekemään jotakin. Teidän ei tarvitse sanoa ”Kyllä” 

mihinkään. Se, minkä te annatte ihmisille, sen te otatte pois Minulta. Ellei se ole armeliaisuuden 

työ, olkaa hyvin huolellisia, että ette joudu sidotuiksi maailman asioihin.”  

( Clare ) Ja sivuhuomautuksena tässä, minä juuri juttelin nuoren naisen kanssa, jolla on ihmeellinen 

musiikin lahja. Hän on joutunut kaiken mahdollisen esteen iskemäksi, ne ovat varastaneet hänen 

rauhansa, kuluttaneet hänet loppuun ja aiheuttaneet taloudellisia pelkoja. Hän sai juuri joitakin 

ihmeellisiä tarvikkeita, joilla työskennellä ja nyt häntä vakavasti vastustetaan! Hän lopetti työnsä, 



alkaakseen musiikin parissa ja pari viikkoa myöhemmin hänen aviomieheltään vähennettiin 

työtunteja. Sitten heillä oli aviollisia ongelmia. Sitten hänen vanha pomonsa soitti hänelle ja sanoi 

”En voi pyörittää tätä liiketointa ilman sinua, kaikki leviää ympärillämme. Pyydän, pyydän, pyydän, 

tule takaisin töihin.” Sitten nainen kuuli, että pomo päätyi sairaalaan stressin vuoksi. Hän anoi 

naista tulemaan takaisin, soittaen hänelle useita kertoja viikossa. Mutta hän oli antanut aikansa 

Jumalalle ja ei ottaisi sitä pois Häneltä. Siispä, näettekö, meitä kaikkia piiritetään koettelemuksilla 

ja ajatusten harhauttajilla. Mutta Jumalassa pysymisessä ja periksi antamattomuudessa, Häntekee 

meistä viisaampia ja vahvempia, päästäksemme yli juuri niistä asioista, jotka menneessä olisivat 

tuoneet meidät kirkuvaan pysähdykseen. Tässä periksiantamattomuudessa, näiden kaikkien 

uhkien edessä, jos me pidämme silmämme Herrassa, tietäen, että me teemme Hänen tahtonsa, 

emme mitenkään pysty epäonnistumaan.” 

Jeesus jatkoi… ”Hyvin sanottu. Tänään, Minun Rakkaani, sinä sallit epäilyksen alkaa 

työskentelemään itseäsi vastaan, että Minä en saattaisi olla uskollinen parantamaan sinun 

aviomiestäsi. Pyydän, rakkaani älä edes pohdiskele sellaisia tuhoavia ja valheellisia ajatuksia. 

Sinulle tullaan heittämään monia tällaisia kausia. Mutta jos jatkat niiden mitätöimistä ja pysyt 

järjissäsi, Minä tulen jatkamaan sinun varustamistani Minun täydellisessä rauhassani.”  

”Käy hyvä kamppailu, Clare. Katso mitä edistymistä olet tehnyt musiikissa. Katso kuinka paljon 

lähemmäksi ole tullut Minua. Kuulostele Ezekielin paljastuksia ja näkemyksiä. Kaikilla näillä asioilla 

on merkitystä sinulle ja ne ovat rohkaisemassa sinua pysymään hengessä, eikä siirtymään lihaan.”  

( Clare ) Yksi niistä asioista oli hyvin todellinen uni, jonka Ezekiel näki. Me olimme Venäjällä 

Presidentti Putinin ja joidenkin hyvin köyhien ihmisten kanssa. Me olimme luostarissa. Minä pidin 

vanhaa, harmaata fransiskaanista kaapuani ja niin myös Ezekiel. Mikä on aikamoinen välähdys 

menneestä! Joka tapauksessa me olimme siellä ja palvelimme joitakin köyhiä ihmisiä ja he 

parantuivat, vasemmalla ja oikealla. Ja meillä oli kaunis tuokio Presidentti Putinin kanssa. Hän oli 

hyvin ystävällinen ja hellä – aivan kaunis mies. Nyt, jos se toteutuu – Ezekiel ei voi kuolla! Siispä, se 

on vain yksi pienistä asioista, joita Herra on näyttänyt meille. Ja Ezekiel myös vietiin eri paikkoihin 

yöllä, palvelemaan. Hän herää muistaen sen. Se on ihmeellistä! Minä luulen, että Herra ei salli 

minun nähdä, koska minulla on liian paljon ylpeyttä. Mutta tiedän, että on ollut aikoja, jolloin olen 

ollut paikoissa palvelemassa ihmisiä. On ihmeellistä, mitä Herra tekee meidän hengillämme yöllä! 

Jeesus jatkoi… ”Jokaisella vaikeudella, joka tulee rappeutuvasta terveydestä, Minä tuon 

hoitokeinon ja varustan sinut Rauhalla. Minä olen antanut sinulle monia merkkejä, että tässä olen 

Minä aidosti puhumassa sinulle ja sallien tämän. He ovat ankkuroimassa uskoanne joka päivä, kun 

te sinnittelette kutsumuksessanne. Kiinnittäkää niihin tarkkaa huomiota, ottakaa aikaa 

tehdäksenne katsaus niihin ja tietäkää ilman epäilyksen häivääkään, että Minä olen Jumala. Minä 

olen teidän kanssanne. Se, minkä Minä olen sanonut, sen Minä tulen tekemään, en mitään sen 

vähempää.”  

”Minun Morsiameni, tuulen henkäys suosii teitä, tuodakseen teidät unelmienne rannoille. 

Purjehtikaa. Sivuuttakaa voimakkaat tuulenpuuskat ja leimahdukset, sivuuttakaa venettä 

kiertelevät hait, sivuuttakaa karikot, jotka näyttävät syöksyvän teitä kohden. Sivuuttakaa jokainen 

yritys, jonka paholaiset tekevät pysäyttääkseen teidät. Sinnitelkää ja Minä tulen pitämään huolen, 

että te saatte voiton. Amen.” 


