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(Clare) Minun rakas Sydänasukkaiden perheeni. Varustakoon Herra meidät ja katsokaamme me 

vain Häneen saadaksemme kaikki tarpeemme. Eilen yksi meidän ydinryhmämme jäsen sai 

sattumanvaraisen viestin meidän Sydänasukkaiden nettisivulta, ja viestissä oli, että 

Taivaaseennostoa on viivästytetty. Se vaivasi minua hyvin paljon, siispä menin nettisivullemme ja 

klikkasin sattumanvaraisen viestin… ja mitä minä sainkaan yli 1400 viestistä? Taivaaseennostoa on 

viivästytetty. Minulta vei hetken aikaa saada henkeä ja harkita, mitä tämä voisi merkitä meille ja 

kun tulin takaisin järkiini, huudahdin… ’Herra!!!’ Jeesus aloitti välittömästi…  

(Jeesus) ”Minä olen tässä sinua varten. Minä tiedän pettymyksen, jota tunnet ja Minä olen jo 

tehnyt varustelun sitä varten. Kevätaika tulee olemaan Ilon lähde kaikille. Minä tiedän, kuinka sinä 

tunnet ja kuinka väsynyt sinä olet, enkö Minä voisi ennallistaa sinua?? Niin että sinä voit edetä… ja 

jatkaa eteenpäin menemistä. Itse asiassa se on todella hyvä asia, koska sinä tulet todella 

täyttämään kutsumuksesi, jos olet halukas ja elämäsi viimeiset vuodet tulevat olemaan 

tuottavampia kuin ensimmäiset. Tämä sen vuoksi, koska Minä voimaannutan sinua ja tämän 

vuoksi se ei tule olemaan sama.”  

(Clare) Herra, miksi viivästyttäminen?  

(Jeesus) ”’Miksi viivästyttäminen?’ sinä kysyt? Koska te rukoilitte presidenttinne puolesta ja 

turvasitte hänen selustansa. Te ette laiskotelleet, ettekä vaipuneet sorron alle, pikemminkin te 

jatkoitte rukoustenne ja itsenne tarjoamista hänen puolestaan. Nyt tulee palkkio.”  

(Clare) Ja tietenkin Hän puhuu kaikista meistä, jotka ovat rukoilleet Presidentin takana.   

(Jeesus) ”Te ette ole yksin tässä syvässä luihin ja ytimiin käyvässä uupumuksessa. Minun koko 

Ruumiini tuntee sen ja siksi yliluonnollinen Minun Henkeni voimaannuttaminen on tulossa. Minä 

en voinut kertoa tätä paljon aikaisemmin, koska se tuli vasta Isältä. On Hänen etuoikeutensa 

viivästyttää tai edetä Taivaaseennoston kanssa. Se on Hänen päätöksensä ja Minä kerron sen 

sinulle. Minä tiesin, että kun sinä saat vihiä tästä, sinä et haluaisi uskoa sitä. Minä tiedän sinun 

uupumuksesi syvyyden, kaikilla alueilla, mutta Minulla on sinulle lahja - lahja, jota vihollinen ei voi 

estää.”  

”Minä tulen pyytämään sinua jatkamaan hengellistä sodankäyntiä ja laittamaan sivuun laiskuutesi 

tällä alueella ja vastenmielisyytesi. Kun vihollisesi lukevat tämän, he tulevat ajattelemaan, että 

heillä on kultainen mahdollisuus kukistaa sinut täydellisesti. Mutta tätä Minä en tule sallimaan ja 

se, mitä he kylvävät sinua vastaan, he tulevat korjaamaan siitä satoa. Siispä olkaa varoitettuja, te, 

jotka vihaatte tätä astiaa, se mitä te puhutte häntä vastaan, tulee olemaan teidän oma tuhonne.”  

”Minä olen kääntämässä kärsimyksen kulun, jota vastaan sinä olet uinut, Clare. Pikemminkin sinä 

saat uida Minun armoni ja voimaannuttamiseni virtauksessa. Sinun kohtaloasi ei tulla estämään, se 

tulee esiin ja loistaa kuin aamunkoitto. Tämä viesti on kaikille Sydänasukkaille, jotka ovat antaneet 

elämiensä olemusta sen hyvän vaihdon puolesta, joka tulee pian saavuttamaan maailman.”  

”Monilla teistä on ollut aikaa pohdiskella asioita, joita te ette saaneet tehtyä, paheita, joita teillä 

vielä on, asioita, joita te olette välttäneet, tämä on teidän mahdollisuutenne korjata nämä viat ja 

kasvaa pyhyydessä. Maailma on muuttumassa, ilmapiiri on muuttumassa ja kaikki, mitä Minä voin 

kertoa teille, on että asiat eivät tule olemaan niin ylen vaikeita, sillä sorron verho tulee nousemaan 



ja te tulette tuntemaan sen. Te tulette kulkemaan armoissa, joita teidän ahertavat rukouksenne 

ovat vapauttaneet.”  

”Mahdollisuudet ovat loppumattomat niille, jotka vastaavat armoihin, joita on tulossa. Niille, jotka 

eivät vastaa, te voisitte aivan hyvin kääntää kylkeä ja vetää peitot pään yli ja mennä takaisin 

nukkumaan. Tämä ajanjakso ei ole nukkumista varten, se on Minun tahtoni loppuun saattamista 

maapallolla. Kyllä, te olette silti Taivaasennoston ajanjaksossa, ne teistä, jotka ovat syntyneet 1948 

ovat sukupolvea, joka tulee näkemään profetioiden loppuunsaattamisen, mikä on kirjoitettu 

muinaisessa menneisyydessä Israelia koskien.”  

(Clare) Siispä se merkitsee 80-120 vuotta vuodesta 1948, Herra?  

(Jeesus) ”Ei, Minä en laske 120 vuotta sukupolveen, niin ei ollut asioiden laita, kun Minä puhuin 

tämän profetian. Monet nyt elävät 90-vuotiaiksi. Mutta pyydän, älä stressaannu tästä, Minä aion 

pitää erityisen hyvää huolta teistä, Minun Morsiamet. Voimaannuttaminen on tulossa, ilo on 

tulossa, uusi elämä on tulossa. Pyydän, luottakaa Minuun tässä, armojen vapauttaminentulee 

muuttamaan kaiken, mikä on halukas muuttumaan.”  

”Te olette ahertaneet Minun puolestani, nyt tulee palkkio, niin että te voitte jatkaa ahertamista, 

mutta jopa korkeammalla tasolla kuin aikaisemmin. Ottakaa sydämeenne, kallisarvoiset, armo on 

tulossa ja Minä tulen yllättämään teidät. Te olette Minun Rakastettujani. Minä aidosti haluan 

teidän menevän eteenpäin nyt. Älkää tuhlatko yhtään aikaa. Auttakaa Minua tuomaan Minun 

Valtakuntani. Teillä on olennainen osa siinä, mitä Minä haluan tehdä. Mutta teitä on raskaasti 

sorrettu ja alistettu. Nyt Minä olen nostamassa kirousta, niin että te voitte vastaanottaa uutta 

elämää, jota Minä olen antamassa teille.”  

”Minä en ole vielä lopettanut teidän kanssanne, päinvastoin kuin mitä vihollinen on istuttanut 

teidän mieliinne. Tämä muutos suunnitelmissa tuo mukanaan hyvin paljon uutta toivoa, 

voimaannuttamista ja toimintaa.”  

(Clare) Herra, anna minulle anteeksi, että kyselen, mutta minä en ymmärrä… vai ymmärränkö… 

miksi muut Ruumiissa ovat sanoneet, että ihmeellinen aika on tulossa… ja nyt näyttää siltä, että 

niin tulee olemaan.  

(Jeesus) ”Rakkain, enkö Minä ole selittänyt tätä sinulle aikaisemmin? Jos jokainen olisi ajatellut, 

että se olisi ihmeellistä, kuka olisi rukoilemassa? Minä olen käyttänyt Minun viestejäni 

sytyttämään tulen niiden sydämiin, jotka välittävät ja he ovat rukoilleet. Minä olen kertonut kaiken 

Minun Ruumiissani, että menestys riippuisi rukouksesta, Minä olen sanonut… ’Teidän maanne on 

teidän rukoilevissa käsissänne ja jos rukoilemista on tarpeeksi, asiat tulevat menemään hyvin, jos 

ei, loppu lähestyy.’ Tämä Minun toteamukseni on selventänyt Minun ihmisilleni, että todella, 

teidän kansakuntanne oli partaalla ja vain teidän rukouksenne ja paastoaminen voisi peruuttaa sen 

suunnan.”  

”Minä olen todennut tämän uudelleen ja uudelleen ja jälleen uudelleen ja kaikki te olette 

vastanneet uudelleen ja uudelleen ja jälleen uudelleen. Täten, maanne pysyy ja niin muuten tekee 

maailma.”  

”Adrenokromi yhteiskunnan kauhut menevät yli tervejärkisyyden. Saatana itse edustaa tätä 

käytäntöä ja on kärventänyt ihmisten omattunnot kiinni, kun he myöntyivät hyötyäkseen 

ylennyksen ja voimaa. Todella, sitä ei tulla uskomaan ilman erittäin kovaa todistusaineistoa ja 

sellaista todistusaineistoa on runsaasti.”  



”Tiedättekö te, että näiden uhrien kärsimys ja veri ovat olleet säälimätöntä marttyyriutta, jota Isä 

on vastaanottanut langenneen ja rappeutuneen ihmiskunnan vuoksi?Tämä on hyvin paljon 

samanlaista kuin viattomien teurastus, jonka Herodes määräsi. Noiden viattomien lasten kuolema 

vastaanotettiin taivaassa, niin kuin marttyyrien veri. Kaikilla asioilla on tarkoituksensa, Clare, ja 

Taivaassa te tulette riemuitsemaan nähdessänne nämä pikkuiset ennallistettuina ja iloisina, ilman 

mitään muistoa kuolemansa kauhuista. Minä en menetä mitään teidän uhrauksistanne, olkootkin 

ne miten pikkiriikkisiä tahansa, ne huomataan ja niitä arvostetaan.”  

”Kamppailkaa uskon puolesta, Minun rakkaat. Kamppailkaa mennäksenne eteenpäin 

suuremmassa ja suuremmassa uskossa. Älkää antako pessimismin ja epätoivon pilven peittää 

teitä, pitäkää lepopaikkanne. Antakaa Minun auringonpaisteeni iloisesti sulattaa se kaikki pois. 

Minä olen innostunut Meidän tulevaisuudestamme ja Meillä on paljon tekemistä yhdessä.” 


