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( Clare ) Varjelkoon ja vahvistakoon Herra Jeesuksen rauha ja turvallisuus meitä… Amen  

Minä olin kamppailemassa pysyä hereillä, mikä usein iskee minuun, kun Hän puhuu minulle. Joskus 

minä kamppailen sen läpi, nuhdellen demonit sen takana tai joskus minä olen heikko ja otan 

torkut. Kun herään, olen virkeä.  

( Jeesus ) ”Minä tiedän, että sinä olet väsynyt Minun Rakkaani, mutta Minä kaipaan puhua sinun 

kanssasi ja Minä kaipaan tanssia kanssasi. Saanko Minä sanoa, että Minä vain kaipaan sinua, Clare 

ja ellet sinä ole Minun kanssani syvemmällä tavalla, sinä myös olet surkea. Eikö olekin niin?” 

( Clare ) Kyllä Herra, hyvin paljon niin. Hän on tanssinut minun kanssani viime aikoina, on ollut 

erityisen suloista. Ja tietenkään Jumala ei ole surkea, mutta minä tiedän, että Hän kaipaa minua. 

Hän kaipaa meistä jokaista, kun me emme ilmaannu rukoukseen.  

( Jeesus ) ”Minä haluan, että sinulla on enemmän luottamusta näkyihin ja sanoihin, joita Minä 

annan sinulle. Ne ovat paljon täsmällisempiä, kuin oletat ja paljon siitä, mitä Minä lähetän sinulle, 

menee ohi huomaamatta, kuten näkemäsi laivaston aluksen keula. Sillä myös on merkitystä, mutta 

ilman luottamusta siihen, että Minä puhun sinulle ja näytän sinulle näitä asioita, sinä kavahdat ja 

kyseenalaistat, mikä välittömästi sulkee virtauksen ja näyn täyden paljastamisen, minkä Minä olen 

antanut sinulle. Sinulla on vielä matkaa ottaaksesi takaisin käyttöön luottavaisuutesi. Ja kyllä, 

Rhema-viesti, minkä nostit, sillä on suurta merkitystä ja olisi hyvä sinulle, jos analysoisit sen.”  

( Clare ) Se, mistä Hän tässä puhuu, ovat Rhema-kortit – pienet 3x5 tuuman kokoiset kortit, joihin 

minä kirjoitan Pyhiä Kirjoituksia ja asioita ylös. Olin käynyt Rhema-korttien arkistolaatikollani, jossa 

on arviolta pari tuhatta korttia nyt ja nostin ’sattumanvaraisesti’ kortin, missä luki… ’Me 

vastustamme Jumalan tapoja koko sydämistämme ja myrkytämme nykyhetken muutoksen 

närkästyksellä ja yrityksillä kontrolloida tulevaisuutta. Oppikaa hyväksymään nykyhetki 

luottamuksella siihen, mitä Minä olen tekemässä.’  

Vau, se todella osui maaliin. Olin ollut närkästynyt pian tulevan Taivaaseennoston vuoksi, koska 

olin juuri päässyt asemaan, missä minä voin täysin omistaa itseni sille, mikä on kaikkein tärkeintä 

ja minulla on vapaus saattaa loppuun unelmani - unelmat, joita Sinä olet antanut minulle, Herra. 

Mutta on totta, että minun ärsytykseni on estämässä sitä.  

Minä en olisi voinut asettua tähän asemaan juurikaan aikaisemmin ja tässä me olemme 

puhumassa Maapallolta lähtemisestä ja projekteja on yhä roikkumassa ilmassa. Kyllä, minä olen 

hyvin allapäin sen vuoksi. Kyllä, minä olen vastustamassa Sinua, Herra, ja tunnen närkästyksen 

myrkyn tämän ajoituksen vuoksi ja kyllä, minä olen rukoilemassa lisää aikaa. Voitko Sinä auttaa 

minua ja paljastaa tätä hieman lisää?  

( Jeesus ) ”Tämä myrkky pysäyttää jopa sen vähän, mitä voitaisiin tehdä sinulle jäljellä olevana 

aikana. Se on syvää ja vahvaa, estäen jopa luovan virtauksen Taivaasta nykyhetkeä varten. Minä 

tiedän, että sinä tunnet tämän, Minä tiedän, ettet pidä tästä tunteesta ja Minä luulen, että sinä 

tiedät sen kuristavan elämän sinun eteenpäin menevästä liikkeestäsi.”  



( Clare ) Kaikki se, mitä Sinä sanot Herra, on totta, mutta minä en tiedä, miten päästää itseni tämän 

syvällä olevan turhautumisen ja närkästymisen pahasta, pyydän, auta minua!?  

( Jeesus ) ”Nyt me alamme edistymään. Me edistymme siihen, mikä on estämässä sinua. Sinä 

tunnet itsesi toivottoman juuttuneeksi aikarajoitteisiin, etkä sinä ole ainoa. Kaikki, jotka ovat 

tulleet tietoisiksi Taivaaseennoston lähestymisestä, jopa ne, jotka ovat vieraantuneet kauaksi 

kanavastasi, ovat myös kamppailemassa asioiden kanssa, joita he halusivat tehdä Minun 

puolestani, ennen kuin heidät otetaan. On olemassa yleismaailmallinen turhautumisen tunne, 

koska kuten Minä kerroin sinulle vuosia sitten, että se mikä alkaa täällä Presidentti Trumpin 

ansiosta, tulee kiertämään ympäri maailman ja laittamaan alulle korruptoituneiden hallitusten 

puhdistuksen. Kyllä, nyt on suuren heräämisen aika ja tämä poliittinen liike on edeltämässä 

hengellistä liikettä, mikä on pian tulossa.”  

”Kun sinä annoit elämäsi Minulle, Rakkaani, sinä annoit sen ilman mitään ehtoja, eikö niin?”  

( Clare ) Kyllä Herra, se on totta.  

( Jeesus ) ”Siispä, sinulla oli tiettyjä odotuksia siitä, mitä Me voisimme tehdä yhdessä, ennen kuin 

sinut otettaisiin, eikö?”  

( Clare ) Kyllä Herra, hyvin paljon niin, kovin paljon suunnitelmia toteuttaa elämän mittaisia 

unelmia.  

( Jeesus ) ”No niin, jotkut niistä näyttävät siltä, kuin ne romutettaisiin, kun taas toiset on 

toteutettu, kuten tämä yhteisö, kuitenkin sinä kyseenalaistat Minut siitä, miksi Minä sallisin 

tämän.”  

( Clare ) Se on totta Herra, minä en vieläkään ymmärrä.  

( Jeesus ) ”Oletko sinä huomannut päivittäisen lisääntymisen maanjäristyksissä ja tulivuorissa?”  

( Clare ) Kyllä. Mutta minä tiedän, että Sinä voisit hidastaa asioita toiset neljä vuotta, niin että me 

voimme loppuunsaattaa sen, minkä me olemme aloittaneet. 

( Jeesus ) ”Sinulla tulee olemaan koko ikuisuus tehdä se, mutta sinä et ajattele sillä tavalla. Ja osa 

syystä on sinun epäonnistumisen tunteesi mahdollisuuksista, joita sinulle annettiin ja ei annettu.”  

( Clare ) Kaikki, mitä sinä sanot, on niin totta, Herra.  

( Jeesus ) ”No niin, yksi erityisen tärkeä seikka, jonka sinä ohitat, on Minun Isäni ajoitus ja Hänen 

päätöstensä kunnioittaminen. Sinä olet vain yksi sielu, kuitenkin miljoonat maapallolla ovat 

kärsimässä ja jatkavat kärsimistään. Meidän täytyy kuulla näiden sielujen kärsimistä ja todella, on 

olemassa aika lopettaa paha. Te olette elämässä siinä ajassa. Ei ole meidän syymme, että sinä et 

aina ole käyttänyt aikaasi viisaasti, kuitenkin Me ymmärsimme sen, jopa alusta alkaen, toisin 

sanoen, Me olemme huolehtineet sen puolestasi, Clare. Me olemme nähneet epäonnistumiset, 

rakkaani ja Me silti rakastamme sinua ja olemme mielistyneet sinuun.”  

”Sinä olet yrittänyt erityisen kovasti, ilman ymmärrystä monista vaikutuksista, jotka aiheuttavat 

sekaannuksia elämässäsi, joista sinun täytyy päästä yli. Joillekin on annettu laivalasteittain armoja, 

toisille jolla-venelasteittain, toisille soutuvenelasteittain, toisille ämpäreittäin. Se on tärkeää, mitä 

teet sillä mitä sinulle on annettu. Ja Minä rakastan sitä, että sinä rakastat Minua enemmän kuin 

maailmaa, enemmän kuin mitään tai ketään maailmassa, sinä rakastat Minua ja tämä on sellainen 

lohdutus Minulle, vaikket olekaan loppuunsaattanut muita aloittamiasi asioita, vetääksesi sieluja 



Minun puoleeni. Kuitenkin Minä olen mieltynyt sinun omistautumiseesi ja siihen, että sinä olet 

selviytynyt paljosta vastustuksesta jasilti tukeudut Minuun.”  

”Niin monet sielut ovat heikkoja, kuten sinä olet. Ja kuitenkin Minä haluan heidän tietävän, että 

Minä vaalin heitä ja otan vastaan kaiken rakkauden ja ihailun, jota he suihkuttavat Minulle, vaikka 

se vaikuttaisikin vain vähältä heistä. Hyvin paljon käsitystäsi ohjaa se, miten maailma tuomitsee 

asioita. Oi, mitä sinä tuletkaan näkemään, kun Minä vedän verhon pois ja sinä näet hedelmän, jota 

me olemme saaneet aikaan yhdessä!”  

”Se ei tule olemaan mitään,niin kuin näet niillä, jotka ovat hankkineet mainetta tässä maailmassa. 

Pikemminkin se on sielujen valtameri, joka on löytänyt turvapaikan Minun siipieni ja käsivarsieni 

alla. Kyllä, valtameri! Se, mitä sinä et ymmärrä, on että niin monet ovat kosketettuja, kuitenkin 

sinulta kätkettyjä. He kaipaavat nähdä, kuinka Minä käsittelen sinua, kun sinä teet tyhmiä asioita, 

joita he myös tekevät.”  

”Enimmäkseen he uskovat, että heidät on torjuttu, mutta se on NIIN kaukana totuudesta. Sitä 

Saatanan työläiset kertovat heille. Hän haluaa erottaa heidät Minusta, saaden kristillisen elämän 

näyttämään saavuttamattomalta. Siispä, hän lyö sinua pienimmästä rikkeestä ja tekee valtiollisen 

tapauksen asioista, jotka merkitsevät Minulle vähän. Minä näen sinun sydämesi taipumisen. Minä 

kuulen katumuksen huokaukset hukkaan menneestä ajasta ja armoista. Minä riemuitsen, kun tulet 

Minun luokseni, jopa siinä, minkä tunnet olevan kaikkein surkein kunto.”  

”Sinä olit selittämässä Minun rakkauttani veljelle äskettäin ja sinä teit hyvän huomion, kun sanoit… 

’Jumala on aina iloinen nähdessään sinut. Hän on aina rakastavalla ja vastaanottavaisella mielellä, 

aivan kuin koirasi odottaa sinua ovella, heiluttaen hätäänsä ja sitten halaten sinua ilolla, ei väliä, 

mitä sinä olet tehnyt tai miltä sinä näytät.’ Eikä ole mikään yhteensattuma, että sana ’dog’ (=koira) 

sisältää samat kirjaimet kuin sana ’God’ (=Jumala). Todella se ei ole vahinko, koska epäitsekäs 

rakkaus on heille yhteistä.”  

Kuinka sinä tunnet kissojasi kohtaan, kun yksi niistä menee pesuhuoneeseen ja repii vessapaperin 

riekaleiksi? Vihaatko sinä niitä sen vuoksi?”  

( Clare ) En Herra, minä nauran ja ihailen niitä, ei väliä, mitä ne tekevät, paitsi kun ne sihisevät 

toisilleen tai tappelevat. Silloin minä olen pettynyt niiden käytökseen.  

( Jeesus ) ”Juuri niin, täsmälleen niin Minä tunnen, kirjaimellisesti. Sinä teet asioita, jotka ovat 

koomisia ja joskus jopa tuhlaavaisia, mutta Minä en käänny pois sinusta, koska sinä olet tuhonnut 

jotakin. Pikemminkin Minä tunnen myötätuntoa, koska Minä tiedän, kuinka pettyneeksi sinä tulet 

itseesi. Kuitenkin, kun sinä päihität toisen palvelijan, Minä tunnen surullisuutta ja pettymystä, 

aivan kuin sinä tunnet pikkuisten rakkaittesi kanssa.”  

”Sydänasukkaat, Minä haluan teidän ymmärtävän täysin… Ei kulu hetkeäkään, jolloin demonit 

eivät olisi piinaamassa teitä ajatuksilla tai suunnittelemassa seuraavaa asiaa, jota he voivat tehdä 

erottaakseen teidät Minusta. Te elätte sotatoimialueella, joka on aina aktiivinen. Siksi, kun sielu 

menee Taivaaseen, he ovat rauhan ja ilon täysin haltuun ottamia, koska kerrankin elämässään, 

heitä ei pommiteta tulisilla nuolilla, eikä myrkytetä itse-inholla. Siksi Minä puhun tästä niin monia 

kertoja, koska te ette koskaan tule täysin ymmärtämään, miksi te kamppailette masennuksen ja 

ilon tai inspiraation puutteen kanssa.”  

”Kun te tunnette sillä tavoin, Minä haluan vain halata teitä ja peittää teidät Minun Rakkaudellani ja 

kiitollisuudellani, saattaakseni tietoonne, että te todella olette Minun ja te todella välitätte 

Minusta ja haluatte elää elämää, joka on Minua miellyttävää. Siksi te kuljette ympäriinsä ja nuolet 



lävistävät ruumiinne ja mielenne, te haluatte elää Minua varten ja he vihaavat teitä sen vuoksi. He 

tietävät, että jos te tulette Minua lähelle, Minä tulen rakastamaan teitä ja parantamaan teidät, 

inspiroimaan teitä, palauttamaan teidät virkaan, rohkaisemaan teitä, nostamaan teidät ylös ja 

laittamaan teidät omille kahdelle jalallenne jälleen. Siispä, heidän suosikki hyökkäyslinjansa on 

saada teidät tuntemaan itsenne arvottomiksi ja Minun torjumikseni.” 

”Ei väliä, mitä ikinä olette tehneet, te ette ole arvottomia koskaan. Minä kuolin ristillä teidän 

puolestanne, kuolemalla, joka oli täynnä kidutusta, koska Minä rakastan teitä ja haluan teidät 

Taivaaseen Minun kanssani. Minä tiesin, ettette te koskaan maksaisi syntienne hintaa, siispä Minä 

tein sen. Ja tämän vuoksi Saatana vihaa teitä ja opiskelee huolellisesti, kuinka saada teidät 

lankeamaan tai epäonnistumaan, niin että hän voisi raahata teidät alas Helvettiin hänen surkean 

itsensä kanssa.”  

”Elämässänne ei ole mitään, mikä on tapahtunut teille, mitä te olette tehneet tai epäonnistuneet 

tekemään, mitä Minä en voi parantaa vain muutamassa hetkessä, pidellen teitä Minun 

käsivarsillani, jos te annatte Minun tehdä niin. Minä tiedän, että haavanne menevät syvälle, Minä 

tiedän, että itseinhonne menee syvälle ja Minä annoin Minun Ruumiini veren parantaakseni ne 

paikat ja nostaakseni teidät Minun todellisuuteeni, vain teidän itse olemustanne kohtaan - ilon, 

kiitoksen annon, syvän kiitollisuuden ja epäitsekkään rakkauden todellisuuteeni.”  

”Se, mitä te teette tai ette tee, ei kuulu tähän sen enempää kuin se, mitä kissasi tekee tai ei tee. 

Minä käytän kissaa tässä esimerkkinä, koska ne ovat pahamaineisen pidättyviä ja tekevät oman 

asiansa, piittaamattomasti. Sinä rakastat niitä, koska sinä rakastat niitä, eikä mikään muuta sitä, 

vaikka ne olisivat tuhmia tai pidättyväisiä.”  

”Minä voisin puhua sinulle päiviä siitä, mitä Minä tunnen ja sinä alkaisit vasta ymmärtämään 

kaikenkattavan rakkauden syvyyden, leveyden ja korkeuden – rakkauden, jota Minulla on sinua 

kohtaan, jokaista teitä kohtaan. Siksi Minä toistan itseäni niin usein. Minun rakkaat, teitä täytyy 

muistuttaa, todella te olette kallisarvoisia Minulle ja Minä olen suunnitellut niin monia hyviä 

asioita teitä varten, sekä täällä maapallolla ja Taivaassa.”  

”Kyllä, Minä olen mennyt valmistelemaan sinulle paikan! Ja millainen paikka se onkaan! Se tulee 

lyömään ällikällä sinut ja viimein Minä tulen kykenemään omaksumaan ja nauttimaan sinun 

oivalluksestasi Minun kaikenkattavasta rakkaudestani sinua kohtaan. Kun tulet näkemään, 

pienimpiä yksityiskohtia myöten, asiat, joita Minä ajattelin, kun Minä olin valmistelemassapaikkaa 

sinua varten, sinä alat ymmärtämään aivan Minun rakkauteni, Minun tunnustukseni ja Minun 

kiitollisuuteni syvyyksiä, jokaista tekemääsi uhrausta kohtaan, joita sinä olet tehnyt Minua ja 

Minun Valtakuntaani varten.”  

”Minä kaipaan sitä päivää, todella Minä kaipaan. Koska Minä tiedän, että sinä tulet viimeinkin 

ymmärtämään, mitä tarkoittaa olla Jumalasi ja Luojasi rakastama ja Hänen rakastama, joka tietää, 

kun sinä seisot, kun sinä istut ja kun sinä lankeat ja Hän rakastaa sinua häiriötekijöihin asti siitä 

huolimatta. Oi, kuinka Minä kaipaan sitä päivää. Ja joillekin teistä se tulee hyvin pian.”  

”Siispä, mikä on asian ydin tässä? Minä haluan sinun olevan varma Minun Rakkaudessani, että 

jopa, kun syöt sen piirakkapalan, jonka halusit tarjota Minulle Pääsiäistä edeltävän paaston aikana, 

sinä silti tulet juosten Minun luokseni rukouksessa, sinä tulet silti olemaan ilon ja Minun seurani 

haltuun ottama ja sinä tulet tervehtimään Minua ilolla jamielihyvällä, et kääntymään poispäin tai 

piiloutuen häpeässä.”  



”Tämä ei ole lupa olla huoleton uhrauksissasi, pikemminkin oivaltaa, että sinä olisit voinut tehdä 

paremmin, mutta Minä silti kaipaan olla kanssasi. Ja aikaa myöten, koska sinulla on tämä tieto 

Minun rakkaudestani sinua kohtaan, sinä tulet kasvamaan voimassa tehdä suurempia uhrauksia, 

ilman sellaisia kamppailuita.”  

”Sinä et todella tiedä tätä, mutta koskaan ei ole ollut maapallolla tällaista aikaa, kun demonit ovat 

olleet niin aktiivisia, yrittäen riistää Minun Morsiameni Minun käsivarsiltani. Oi, kuinka he vihaavat 

joka ikistä teistä ja heidän koko agendansa on erottaa teidät Minusta ja raahata teidät alas 

Helvettiin, kertoen teille, että te ette ansaitse Jumalaa ja että Hän ei rakasta teitä; te olette 

toivottomia.”  

”Mutta Minun Rakkaat, teidän täytyy riippua näissä toivon sanoissa ja kätkeä ne syvälle 

sydämeenne, mistä vihollinen ei niitä voi varastaa teiltä. Vuodattakaa niitä päällenne, kun teitä 

puuttuu voimaa ja antakaa niiden elvyttää luottamustanne Minun Rakkauteeni ja että Minä en 

koskaan ole teitä vastaan ja että Minä olen aina teidän puolellanne, aina vierellänne, aina 

lähettämässä teille armoja ja vahvistamassa teitä seuraavaa askelta varten. Te olette menossa 

kohti ilon ikuisuutta, ja teillä on syy nostaa päänne ylös ja riemuita. Minä olen teidän kanssanne, 

Minä olen teidän puolellanne. Me teemme tämän yhdessä ja Me tulemme onnistumaan.” 


