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( Clare ) Loistakoon Jeesuksen valo sydämiinne, rakkaat. Paistatelkaa Hänen lohdussaan ja 

riemuitkoon Hän ja löytäköön iloa nähdessään teidän suuren rakkautenne Häntä kohtaan… Amen.   

Viimeiset kaksi viikkoa olin kiireisempi kuin kiireinen ja meidän nukkumistapojamme on myös 

häiritty. Olen ollut syyllinen siihen, että en etsinyt Herraa ensimmäiseksi aamulla. Lopulta, tänään 

minä vaivoin löysin vähän aikaa Hänelle. Tunsin, että se oli hatara yritys, verrattuna siihen, että 

odottaa Häntä tunteja ja tunteja. Mutta Hän oli armollinen, heti sitä hetkestä alkaen, kun 

vastaanotin Hänet öylätissä ja Hän alkoi puhumaan minulle niin ystävällisellä äänensävyllä…  

( Jeesus ) ”Minä haluan sinun tietävän, että nämä kaksi viikkoa ovat olleet hyvin vaikeita ja Minä 

ymmärrän.”  

( Clare ) Minä vastasin… Herra, olen niin syvästi pahoillani, että olen poissa Sinun luotasi. Todella, 

Sinä olet kaikki, mitä minä haluan ja minä olen epäonnistunut surkeasti Sinun luonasi pysymisessä, 

Sinun lohduttamisessasi, Sinun arvostamisessasi; oi, Sinä ansaitset niin paljon enemmän minulta, 

kuin mitä minä olen antamassa, niin paljon enemmän.” 

( Jeesus ) ”Hyvin sanottu, Rakkaani, mutta Minä haluan sinun tietävän, että Minä ymmärrän. Sinä 

olet käynyt läpi pari hyvin koettelevaa viikkoa ja hengellisesti se on ollut kuin liukkaat mutatiet 

vuoristossa. Sinun on niin vaikeaa säilyttää keskittymisesi, tasapainosi ja malttisi.”  

”Jokainen kärsii jostakin samanlaisesta juuri nytja Minä haluan sinun tietävän, että ulkopuoliset 

vaikutukset ja hyökkäykset Minun Ruumistani kohtaan ovat juuri nyt kuin pyörremyrskyn voima. 

Sinä olet tehnyt hyvin säilyttäessäsi malttisi ja kun sinä menetät sen, sinä teet hyvin tullessasi 

juosten takaisin Minun luokseni.”  

”Saatanan kanssa on sama vanha tarina; hän haluaa erottaa meidät ja hän tietää, kuinka herkkä 

sinun omatuntosi on, siispä hän järjestää vähäpätöisiä ärsytyksiä ja tilanteita suistamaan sinut 

tasapainostasi. Sitten hänen tuomitsemisen demoninsa liukuvat suoraan sisään, saadakseen sinut 

tuntemaan itsesi niin syylliseksi, että sinä haluat piiloutua Minulta. Kiitos teille, Rakkaat, kiitos, että 

olette oppineet tämän hänen temppunsa ja sivuutatte sen tuomitsemisen tunteen, juosten Minun 

luokseni, kun te viimein pääsette vapaaksi.”  

”Te tiedätte myös, että hänen suosikkitaktiikkansa on saada teidät kiireisiksi aamulla, niin että te 

ette voi saapua syyvään rukoukseen Minun kanssani. Kun hän kerran on saanut teidät juoksemaan 

ympäriinsä, pitäen teidät pois Minun luotani, loppupäivä on helppo.”  

”Oi, kuinka hän vihaa Minun tapaamisaikaani Minun Morsiameni kanssa. Tästä paikasta käsin, 

kaaos tuodaan rauhalliseen järjestöön. Tästä paikasta käsin, se mikä tuntuu toivottomalta, sille 

annetaan tuore näkökulma, joka kiihdyttää toimintaan. Tästä paikasta käsin, hänen taktiikkansa 

paljastetaan teille ja hänet paljastetaan. Tästä paikasta käsin hunajainen makeusvirtaa meidän 

välillämme, Rakkaat, ja se ravitsee meitä molempia.” 



”Kyllä, te ravitsette Minua ravinnolla, jota Minä olen antanut teille. ’Mitä’ te sanotte? Että Minä en 

tarvitse teidän ravintoanne ja kiintymystänne? Kuka kertoi teille sen? Se ei ollut Pyhä Henki, se on 

varma. Luuletteko, etten ole allapäin ajoittain?”  

”Oi pyydän, älkää kuunnelko niitä, jotka ovat unohtaneet, että Minä olen Jumala. Minä olen 

Ihminen myöskin ja Minä tarvitsen Minun Morsiameni seuraa. Minä tarvitsen niitä teistä – jotka 

näkevät, mitä tässä maailmassa on tapahtumassa - tulemaan ja lohduttamaan Minua, hyvittämään 

valittujen sielujen välinpitämättömyyttä ja hylkäämistä tällä kriittisellä hetkellä.”  

”Miehillä ja naisilla on niin monia agendoja… Pääsiäismunajahteja, liljoja pyhäkköjä varten, Pyhän 

Viikon valmistelua. Kyllä, on paljon tehtävää liturgisissa yhteisöissä tähän aikaan vuodesta. Mutta 

Minä en toivoisi teidän olevan Marttoja. Minä pitäisin paljon parempana Minun Marioitteni helliä 

vilkaisuja.” 

”Tiedättekö te kuinka paha tilanne on maailmassa nyt, Rakkaat? Tiedättekö, mitä vihollinen on 

suunnittelemassa… Täyttä ihmiskunnan hävittämistä ja pian. Kyllä, hänen suunnitelmansa on 

tuhota jokainen mies, nainen, lapsi ja maallinen asia, joka tuo meille onnellisuutta.”   

”Hän tekee mitä tahansa pitääkseen uniset amerikkalaiset unessa, niin etteivät he tietäsi 

korruption laajuutta tällä maapallolla ja kuinka lyhyt heidän aikansa täällä on. Mutta te, Minun 

esirukoilijoitteni armeija, olette rukoilemassa uskollisesti ja paljon on purettu. Kuitenkin vakava 

vaara vaanii ja teidän rukouksenne ovat ehdottoman välttämättömiä pitääkseen asiat 

oikeamielisinä, ratkaisevaan hetkeen asti.”  

”Minun sydämeni mukaista on siirtää teidät niin pian kuin mahdollista, kun suurtuhot alkavat. Te 

olette Minun sydämeni sydän, Minun päiväni ilo, Minun Sydämeni lohtu. Te merkitsette Minulle 

kaikkea, Minun Morsiameni ja Minä tulen saamaan teidät kotiin Minun kanssani niin hyvin pian.” 

”Mutta ennen kuin se hetki tulee, pyydän, työskennelkää lahjoillanne niin kovasti kuin pystytte, 

pysykää Minun lähelläni ja tietäkää, että Minä vaalin teidän huomionosoituksianne Minulle. Niin 

suuren pimeyden keskellä, te olette Minun suloisesti tuoksuva lohdutukseni, liljat suon keskellä ja 

teidän hellyytenne merkitsee niin kovin paljon Minulle. Siispä, pysykää lähellä, Minun Morsiameni, 

pitäkää lamppunne varustettuina ja öljypullonne täytettyinä, aikaa on jäljellä erityisen vähän.” 


