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( Clare ) Herra on meidän kanssamme viisaudessa ja totuudessa, Sydänasukkaat. Ja Hänellä on kaunis 
opetus Anteeksiannosta tänä iltana.  

No niin, minun täytyy ottaa tässä hetki ja antaa teille vähän taustatietoa tästä viestistä. Meillä on 
ryhmä ihmisiä, arvelen, että useita kanavia, jotka eivät pidä siitä, mitä Herra on opettamassa tämän 
kanavan kautta ja ovat ottaneet huolekseen saarnata meitä vastaan. Olen vain ällistynyt siitä.  

Minusta se on sekä – huvittavaa että imartelevaa – että he näkevät niin paljon vaivaa – ponnistelua ja 
aikaa – vain sulkeakseen alkulähteen, jonka Sinä olet aukaissut. Eikö heillä ole elämää?  

Jeesus aloitti… ”Oi, kyllä heillä on elämä… Minun puolustamiseni.”  

( Clare ) Sinun täytyy rakastaa heitä, Herra.  

( Jeesus ) ”Oi, kyllä Minä rakastan. Kaikella sillä, mitä Minulla on annettavaa.”  

( Clare ) Minä tiedän. Auta minua rakastamaan heitä, myös? Pyydän?  

( Jeesus ) ”Jos näet sen Minun näkökulmastani, sinä et voi olla rakastamatta, vaikka heidän 
intohimonsa on väärässä paikassa. Enkö Minä ole sanonut, että Minä haluan ihmisten olevan joko 
kuumia tai kylmiä? He eivät ole uskossaan haaleita, sitä sietää juhlia. Jatkakaamme nyt.”  

( Clare ) Mistä Sinä haluat puhua, Herra?  

( Jeesus ) ”Vihollisillesi anteeksi antamisesta.”  

( Clare ) Minä en halunnut puhua siitä… Siispä pyysin Ezekieliä… ”Kultaseni, pyydän, varmistaisitko, 
että tämä on Herra?” ja rukoilin noin minuutin ja me molemmat saimme varmistuksia. ”Oi Herra, en 
halua kuulla sitä juuri nyt.”  

( Jeesus ) ”Siksi sinun täytyy. Sinua täytyy muistuttaa. Tässä on asioiden välisiä vuorovaikutussuhteita, 
joista hyvin harvoilla ihmisillä on täyttä ymmärrystä, koska he eivät voi nähdä henkeen ja nähdä 
tukosta armossa, joka seuraa anteeksiantamattomuutta. Se on hyvin paljon kuin moottoritie ruuhka-
aikana… jokainen menee omaan suuntaansa, menee kotiin, täyttää kohtalonsa, säilyttää eteenpäin 
menevän liikkeensä.”  

”Sitten tulee kahden tai kolmen auton kolari ja kaikki pysähtyy; kaikkia viivytetään, ei vain 
onnettomuuteen osallisia. Sitä ihmiset eivät näe tai ymmärrä. Kuitenkin, kun olet hengessä, voit 
nähdä kuinka laajalle ulottuvia anteeksiantamattomuuden kahleet ovat. Usko tai älä, se jatkuu 
sukupolvia.”  

Tapahtuu myös toinen tukos – tämä on omassa sielussasi. Alue, joka oli vapaa ja kirkas ja virtaava, nyt 
siihen osuu piikki joka kerran, kun olosuhteet hämärästi muistuttavat menneestä tapahtumasta. Se 
laukaisee hälytyksiä, nostattaa vihaa, syyllisyyttä – todellista tai kuviteltua. Saatana saa paljon hyötyjä 
näistä kohtaamisista. Ihmisluonnossa on niin paljon hyödynnettävää; tarve olla oikeassa, tarve saada 
päätös, tarve todistaa oma näkökantansa.” 



”Kun henkilö on saanut anteeksi, sellaisia taakkoja ei ole. He saattavat muistaa tapahtumat, jotka 
aiheuttivat heille kipua, mutta he päästävät siitä irti ja menevät eteenpäin. Clare, henkilöä auttaa niin 
paljon, kun hän näkee itsensä vähempänä kuin muut, ei väliä, mitkä hänen lahjansa ovat. Itse asiassa, 
mitä enemmän heillä on lahjoja, sen suurempi tarve on pienuutensa näkemiseen.”  

”Pieni sielu ei loukkaannu vähäisestä, he ovat vain niin valmiita selittelemään vihollistensa motiivit 
olemattomiin, keksien tekosyitä vainolleen, samaan aikaan antaen anteeksi ja mennen eteenpäin. He 
myös ymmärtävät, että Minä sallin ja käytän kaikkea, mitä tapahtuu, työkaluna heidän 
täydellistämisekseen. He ymmärtävät syvällisesti, että Minä olen jokaisen tapahtuman takana heidän 
elämissään, jopa siinä määrin, että he jopa riemuitsevat menetyksistä ja takaiskuista.”    

( Clare ) Minä yritän, Herra.  

( Jeesus ) ”Kyllä, sinä yrität. Se on ihailtavaa. Nyt Minä toivon, että ne teistä, jotka seuraavat 
kanavaasi, tekisivät samoin. Minun Morsiameni, älkää tulko sotkeutuneeksi 
epäoikeudenmukaisuuksiin, joita koette. Ymmärtäkää, että teiltä myös on puuttunut 
kaukokatseisuutta ja viisautta menneessä. Te myös olette syyttäneet viattomia ihmisiä; te myös olitte 
sokeita sille, mitä Minä sallin ja kontrolloin. Te myös, epäonnistuitte tunnistamaan Minun Henkeni 
uusia ja epätavallisia liikkeitä muiden keskuudessa.”  

”On merkki huomattavasta ja Jumalallisesta kypsyydestä, kun astuu taaksepäin ja vain havainnoi, 
ilman että tulee sotkeutuneeksi. Rukoilkaa vainoajienne puolesta, rukoilkaa syvästi ja sydämestänne. 
Tarpeeksi pian Minä tulen vastaamaan rukouksiinne, kun Minä olen lopettanut käyttämästä heitä 
teidän täydellistämiseksenne.”  

( Clare ) Siitä tulee mieleen tarina Graham Cookesta, Herra. Saanko jakaa sen?  

( Jeesus ) ”Pikaisesti, Minun Rakkaani. Ole hyvä.”  

( Clare ) Kaksi miestä osallistui Graham Cooken joka ikiseen konferenssiin ja he istuivat hyvin edessä, 
tehden runsaasti muistiinpanoja. Myöhemmin, he panettelivat häntä internetissä, löytäen vikaa 
tavassa, jolla hän siteerasi Pyhiä Kirjoituksia, saarnasi, suhteesta, joka hänellä oli Jumalan kanssa. He 
kutsuivat häntä pahaksi, vääräksi profeetaksi ja olivat vuosia piikkinä Grahamin kyljessä, aivan 
eturivissä. Ja yhtäkkiä he katosivat.  

Graham näki joko unen tai näyn. Herra toi hänet kuvanveistäjän studioon ja näytti hänelle upeaa, 
miestä esittävää veistosta. Jeesus sanoi hänelle… ”Haluaisitko tavata kuvanveistäjät?” Graham vastasi 
sen olevan hänelle kunnia. Kaksi miestä, jotka olivat panetelleet häntä kaikki ne vuodet, astuivat esiin 
verhon takaa. Jeesus sanoi Grahamille… ”He ovat tämän sinua esittävän veistoksen kuvanveistäjät.”  

( Jeesus ) ”Siispä näette, että Minä käytän hyvin kaiken ja kaikki, ei väliä, kuinka pimeiltä ja rumilta he 
saattaisivat näyttää. Havainnoikaa laajemmalta näkökannalta, mitä tällaiset kuin nämä saavuttavat 
Minun Valtakunnassani. Minä aion käyttää niitä suistamaan raiteiltaan kaikki kirjanoppineet ja 
Fariseukset, jotka hyökkäävät kanavaasi kohtaan ja mikään sinua vastaan muodostettu ase ei tule 
menestymään; pikemminkin sinä tulet menestymään siitä.”  

”Tämä on niiden perintö, jotka ovat valmiita hylkäämään uskonnon mausoleumit (=hautaholvi) ja 
harjoittamaan suhdetta Minun kanssani, se perustuu todelliseen Pyhien Kirjoitusten kokemukseen, 
josta tulee elämää tavoilla, joita ei ole ennen nähty. Tämä on Elpymistä, joka kääntää uurnia ja tuhkia 
ja tuo elämää kuiviin luihin, jotka on jätetty jäljelle Saatanan voittojen todistukseksi Minun 
kirkostani.”   



”Minä teen uuden asian. Se on versomassa ja kaikki ne, jotka ahkerasti etsivät Minua, halukkaina 
laittamaan sivuun lempioppinsa, jotka pitivät heitä vankinaan, heräävät eloon ja kokevat Taivaan 
kunniat tässä ja nyt.”  

”Minun Valtakuntani on tulossa. Minun tahtoni on tapahtumassa.”  

”Riemuitkaa, Maapallon asukkaat. Minä olen ennallistamassa elämää Minussa, eikä mikään asia, ei 
mikään ase, ei valhe tai kukaan voi pysäyttää sitä. Menkää nyt eteenpäin, Minun kallisarvoinen 
perheeni ja antakaa anteeksi. Vapautukaa kaikesta kaunasta; rukoilkaa vilpittömästi ja sydämestä, 
niiden puolesta, jotka ovat vankeudessa.”  

”Minä kerron teille Totuuden… jonakin päivänä he tulevat kiittämään teitä.” 


