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 (Clare) Olkoon meidän Herramme Jeesus Kristuksen suloinen rauha teidän jokaisen kanssanne, 
rakkaat Sydänasukkaat. Tänä aamuna minä halusin vain kuulla Herralta. Minulla ei ollut mitään 
mielessäni, mutta halusin tietää, mitä oli Hänen mielessään, siispä sanoin… ’Herra, kaipaan kuulla 
Sinun ääntäsi ja tietää, mitä on Sinun sydämelläsi.’ Ja sitten Hän aloitti…  

(Jeesus) ”Sinä tiedät, mikä on ensimmäinen asia Minun sydämessäni… Jatka kalastamista. Tarkoittaen, 
siepata sielu tai sieluja, jotka ovat lopussaan, eivätkä ole vielä vastaanottaneet Minua.”  

(Clare ) Hän on tehnyt sitä paljon meidän kanssamme. Kun Ezekiel esirukoilee, monesti hän saa 
sanonnan ’jatka kalastamista’, joka tarkoittaa, että sielu on kuolemassa ilman Herraa ja me kaikki 
rukoilemme Pyhää Armorukousta auttaaksemme heidän pelastustaan, koska se on yksi Pyhän 
Armorukouksen lupauksista. Herra jatkoi…  

(Jeesus) ”Esirukoilijana oleminen ei ole kunniakasta työtä. Se on hyvin kätkettyä kutsumusta. 
Kuitenkin perustavaa laatua oleva ilo, jota tunnette, kun sielu on kääntynyt… koko Taivas puhkeaa 
riemuitsemaan. Te ette voi aliarvioida tämän kutsumuksen tärkeyttä. On kuitenkin olemassa monia 
tapoja kalastaa sieluja. Sinun kanavasi on kalaportti, jokainen sielu, joka omaksuu ristinsä, jota Minä 
käytän auttamaan levittämään viestiä ja pehmittämään sellaisen sydäntä, joka ei koskaan ole 
tuntenut Minun rakkauttani. Siksi sinun laulusi on niin tärkeä.”  

(Clare) Hän oli lukenut minun mieltäni jälleen. En koskaan kertonut Hänelle, kuinka heikoksi tunsin 
itseni tämän laulun vuoksi ja jota olin työstänyt, aivan kuin olisin tuhlannut aikaani, vain huvitellen tai 
jotain, vaikka minulle laulun kirjoittaminen ei ole helppo asia, se on pelottavaa ja haastavaa. Ja minä 
varmasti olen vailla harjoitusta.  

(Jeesus) ”Rakkaani, mitä sinä teet, kun haluat todella tulla lähemmäksi Minua?”  

(Clare) Minä rukoilen laululistani puolesta ja pyydän Pyhää Henkeä puhumaan minulle 
sattumanvaraisen soittojärjestyksen kautta.  

(Jeesus) ”Ja mitä se tekee sinulle?”  

(Clare) Oi Herra, se täysin muuttaa ilmapiirin maapallon pohjasakasta Taivaan kunniaan ja pian olen 
Sinun vahvistavilla käsivarsillasi, saaden yhteyden uudelleen kohtalooni, tuntien rauhaa ja iloa.  

(Jeesus) ”Ja nyt näet… Jopa kaikkein yksinkertaisimmalla ja vaatimattomimmalla laululla on kyky 
tehdä kaikki se. Mikä mahdollisesti voisi olla arvokkaampaa?”  

(Clare) Ja sanoin… ’Sinun vastaanottamisesi ehtoollisessa?”  

(Jeesus) ”Kyllä, mutta mielesi on lukkiutunut päivän haasteisiin tai pikemminkin olet pohtimassa 
muutaman viime päivän epäonnistumisia… ja se siksi demoni istuu olkapäälläsi ja muistuttaa sinua, 
ellei haarniskasi ole päälläsi ja keskittymisesi yksin Minussa. Demonit ’syyllistävät’ sinua, niin ettei 
sinulla ole rauhaa. Ei väliä, mitä teet, tunnet syyllisyyttä syvällä sisälläsi.”  

”Clare, et voi koskaan täyttää kaikkia asioita, joita haluat tehdä Minun puolestani. Mutta voit seuloa 
ne pois elämästäsi, niin että vain muutama, kaikkein tärkeimmät, ovat jäljellä. Minä haluan sinun 



tekevän tämän, Rakkaani. Jokaista, joka rakastaa Minua ja haluaa tehdä Minut onnelliseksi, 
syyllistetään siitä, mitä he ovat epäonnistuneet tehdä. Miksi? Koska paholaiset vihaavat rauhaa, he 
vihaavat Minun ihmisteni voimaannuttamista. He vihaavat luovuutta ja tulevat käyttämään 
menneisyyden ääniä, erityisesti vanhempien, jotka kutsuivat muusikkoja ja taiteilijoita 
huonomaineisiksi ja yhteiskunnan luusereiksi.”  

”Ja kuitenkin, luovuus, jota Minä olen suonut sieluille, on yksi heidän kruunun jalokivistään, koska 
luovan inspiraation kautta Minä tavoitan maailman. Kyllä, Minun Sanani ei etene tyhjänä, vaan 
taiteilijat, kirjoittajat ja muusikot ottavat Minun totuuteni ja ilmaisevat sen unohtumattomalla 
tavalla.”  

”On heitä, jotka välttämättä poraavat Raamattua muiden päihin. Heille se on ainoa kommunikaation 
tapa, jolla on merkitystä. Ja tietenkin ratkaiseva tosiseikka on, että se on totta. Mutta kun sielu tekee 
sanasta omansa elämällä sen ja hänen elämänsä havainnollistaa Pyhiä Kirjoituksia hänen 
päätöksillään, voimallinen todistus tulee esille. Tämä on kuitenkin hämmentävä ilmaisu… ’Jos se ei ole 
Raamatussa, minä en usko sitä.’”  

”Lapset, lapset, onko hammastahna Raamatussa? Onko valjastettu sähkö Raamatussa? Ovatko 
mikrofonit ja videot Raamatussa? Ovatko kuumailmapallot ja tietokoneet Raamatussa? Eivät 
tietenkään ole… Nämä ovat kulttuurinne kehittämiä työkaluja, tekemään elämästä parempaa. 
Tietokone ei ole paha eikä hyvä. Se on yksinkertaisesti työkalu käytettäväksi tuomaan Minut 
eksyneille. Tosiseikka, että ihminen on täynnä ylpeyttä ja turhuutta ja käyttää sitä väärällä tavalla, eikä 
hänellä ole suuntaa, onko se hyvä tai paha.”  

”Kaikkea mitä ihmiskunnalla on ja mitä se käyttää, voidaan käyttää tiukasti pyhiin tarkoituksiin, 
ihminen on se, joka käyttää sitä pahaan, koska pahuus on hänen sydämessään, demonit ovat mukana 
yllyttämässä häntä.”  

”Se ei ole poikkeama, se on esimerkki. On olemassa niitä, jotka käyttävät kaikkia näitä asioita, jotka 
eivät ole Raamatussa, mutta kääntyvät ympäri ja hyökkäävät muita kohtaan sanomalla: ’Jos se ei ole 
Raamatussa, minä en usko sitä.’ Tämä on silkkaa typeryyttä.”  

”Ota esimerkiksi ”The Chosen” sarja. Minun sanani on kuvattu mitä ainutlaatuisimmalla tavalla. Jotkut 
vähättelevät pinnallisia pikkuseikkoja, mutta Minä osoitan suosiota sille, mitä he ovat tehneet 
havainnollistamalla Minun sanani unohtumattomalla tavalla. Monia sieluja on tuotu kääntymykseen 
tämän sarjan kautta. Heillä oli väärä mielipide Minun henkilöhahmostani, kuitenkin tämä sarja korjaa 
heidän virheensä ja he itse asiassa kokevat kuka Minä olen ja löytävät, että Minä en ole niin kuin 
heidän vanhempansa tai niin kuin kukaan muukaan ihminen, totta puhuen.”  

”Saatana vihaa luovia ihmisiä, erityisesti, jos he rakastuvat Minuun. Hän tulee käyttämään jokaista 
ääntä menneisyydestä, lannistaakseen sellaisen kuin tämä, olemaan käyttämättä lahjojaan. He ovat 
hyvin uhkaavia pimeyden valtakunnalle, koska he tietävät, kuinka kommunikoida Minun rakkauteni ja 
totuuteni kanssa.”  

”Näetkö nyt? Molemmat, sinä ja Ezekiel ja jokainen muusikko maailmassa tulee olemaan pimeyden 
valtakunnan vastustama. He tulevat paiskaamaan syytöksensä teille, he tulevat kuiskaamaan 
tuomioita korviinne ja he tulevat peittämään teidät epämukavalla ’Ehkä minun ei olisi pitänyt tehdä 
tätä’-tunteella, kun te olette tottelemassa Minua ja työskentelemässä laulun parissa tai vain 
päästämässä irti ja tutkimassa instrumenttianne.”  



”On kyse vihan kulttuurista. Heidän päämääränsä on täysin tukkia luova virtauksenne. Toisaalta he 
ovat kiireisinä rohkaisemassa eksyneitä julkaisemaan musiikkia ja elokuvia, jotka kuvaavat vihaa, 
väkivaltaa, haureutta, kaaosta ja toivottomuutta.”  

”Minä kerron sinulle tämän Minun poikkeuksellisen pieni Rakastettuni, koska te molemmat olette 
kävelemässä tuomitsemisen sumussa, joka on olkapäillänne, ja joka varastaa syvän rauhan ja ilon, 
jotka Minä olen antanut teille lahjassanne. Koska te rakastatte Minua, siksi teitä jatkuvasti kiusataan, 
jopa ilman, että tiedätte sen olevan demonista luonteeltaan. Minä en tuomitse sinua; Minä annan 
aplodit sinulle, kun työskentelit kosketinsoittimella eilen illalla. Sinä olit soittamassa joitakin kauniita 
asioita. Mutta vihollinen yritti varastaa sen sinulta aiheuttamalla selkkausta ja väärinymmärryksiä. 
Minä kerron sinulle, Rakkaani, tee läpimurto! Älä salli heidän varastaa sinulta. Ota Taivas voimalla, 
Minun Morsiameni, Taivas elää sinussa, Clare, salli elävien vesien virrata ulos sormiesi kautta.”  

”Kun rumuus nostaa saastaista päätään, SIVUUTA SE ja jatka menoa. Älä salli tuomitsemisen äänien 
pysäyttää sinua. Ezekiel kärsii tästä myöskin, hänen täytyy oppia tekemään läpimurto ja pitää 
kypäränsä ja haarniskansa päällä. Kyllä, hänen vanhempansa, mitä ehdottomammin hänen isänsä, 
eivät olleet todella ylpeitä hänestä, kun hän oli tekemisissä musiikin kanssa. Te molemmat olette 
hyvin lahjakkaita, teillä molemmilla on paljon annettavaa, vaikka te ette ole maailmassa, te voitte silti 
kantaa kortenne Minun Valtakuntani kekoon, ollen periksiantamattomia lahjoissa, joita Minä olen 
antanut teille. Tuletko tekemään tämän?”  

(Clare) Minä yritän, Herra.  

(Jeesus) ”Ja sinä näet jonkin verran menestystä, mutta paljon, paljon enemmän on tulossa… Paljon 
enemmän, teille molemmille. Ne, jotka työskentelevät pimeälle puolelle, tulevat nyt ottamaan tämän 
tiedon ja keksimään tapoja estää sinua. Mutta arvaatko mitä? Minä olen odottamassa heitä, eivätkä 
he tule onnistumaan. Te, jotka saatte iloa Minun profeettojeni ja taiteilijoitteni vaimentamisesta, te 
ette ole koskaan tunteneet rakkautta ja rohkaisua, jota Minä olisin antanut teille, jos te olisitte 
kääntyneet Minun puoleeni.”  

”Pikemminkin te olette suuntautuneet vihaan, mustasukkaisuuteen, närkästykseen ja katkeruuteen, 
haluten tummuneilla sydämillänne lopettaa Minun ihmiseni. Mutta Minä olen odottamassa teitä. Te 
ette tule onnistumaan; itse asiassa elämä on tulossa paljon monimutkaisemmaksi teille, ettekä te tule 
löytämään aikaa kiroamiseen, niin pahaenteisiä tulevat olosuhteenne olemaan.”  

”Minulla on jotakin parempaa annettavaa teille… Minulla on sydän, joka kaipaa kutsua teitä Minun 
ystävikseni. Kyllä, Minä kaipaan jakaa kaikki Taivaan lahjat kanssanne. Minä kaipaan tehdä elämänne 
iloiseksi ja jännittäväksi, mutta ensin teidän täytyy antaa anteeksi niille, joilla oli tapana vääristää 
ajatteluanne pahoille teille. Teidän täytyy antaa anteeksi heille ja antaa heidän mennä. Vihanne heitä 
kohtaan myrkyttää teitä ja te olette kaukana siitä, että olisitte onnellisia tuonpuoleisessa. Te olette 
matkalla Helvetin kiduttaviin tuliin.”  

”Tätä Minä EN halua teille. Te ETTE syntyneet tätä varten. Ja muuten, Saatana ei ole Minun veljeni, 
hänet luotiin arkkienkeliksi, johtamaan Taivaan kuoroja ylistyksessä, kunnes hänen sydämensä 
synnytti mustasukkaisuutta ja hän pyrki syrjäyttämään Minut. Tätä hän ei voinut tehdä, vaan hän 
keitteli kokoon valheita ja sai aikaan kolmanneksen Minun kallisarvoisista enkeleistäni lankeamaan 
hänen kanssaan ja tulemaan lurjuksiksi.”  

”Saatanalle ei ole toivoa, eikä niille, jotka hellittämättömästi uskovat hänen valheisiinsa. Teitä on 
jymäytetty. Hän on vain luotu olento ja sellaisena hänellä ei ole mitään osaa Minun jumalallisuuteeni. 



Hän on valehdellut teille, manipuloinut teitä ja nauraa teille pilkallisesti, sillä tulee päivä, jolloin 
ruumiinne kuolevat ja teidät viedään Helvettiin voimalla ja tullaan kiduttamaan siellä.”  

”Ajatelkaa sitä. Mitä Saatana on opettanut teitä tekemään… Valehtelemaan, tuhoamaan, 
varastamaan ja tappamaan. ”Te tulette tuntemaan heidät hedelmistään.” Nyt, jos tutkitte hänen 
hedelmiään älyllänne, te tulette näkemään, että hän ei millään muotoa tule tai hänellä ei ole voimaa 
siunata teitä palkkioilla. Hän on liikkeellä verta saadakseen ja koko hänen tarkoituksensa on varastaa 
teiltä elämä, nyt ja ikuisesti.”  

”Vastakohtana Minulle, kuinka Minä siunaan, suojelen ja voimaannutan Minun ihmisiäni. Kuinka Minä 
huolehdin heistä ja opetan heitä, kuinka Minä pidän lupaukseni heille, rakastan heitä ja riemuitsen 
heidän kanssaan. Te ette voi ymmärtää eroa Taivaan ja Helvetin välillä. Teidät on saatu uskomaan 
valheita korvaukseksi muutamasta lahjasta maapallolla, ja jotka eivät tule mukananne, kun kuolette. 
Pikemminkin niitä tullaan käyttämään Minun Valtakuntani hyväksi.”  

”Herätkää! Tämä on Minun Punainen Pillerini teille, (halukkuutta oppia huolestuttava ja elämää 
muuttava totuus). Herätkää ja nähkää, että hän, jota olette seuranneet, on pettäjä ja hän vihaa teitä, 
koska teidät tehtiin Minun kuvakseni. Hän vedättää teitä tekemään hänen likaisen työnsä, siihen 
kohtalokkaaseen hetkeen asti, kun hänen demoninsa tulevat ympäröimään teidät ja raahaamaan 
teidät alas helvettiin. Kuunnelkaa joitakin kuolemanraja kokemuksia ja te tulette näkemään, mitä on 
olemassa kuoleman jälkeen. Nyt Minä ojennan Minun käteni teille. Minä en koskaan tarkoittanut 
teidän elämänne olevan näin pimeää, Minä haluan teidät Taivaaseen Minun kanssani, koko Minun 
sydämestäni.”  

”He, jotka ovat väärin tulkinneet Minua tai vahingoittaneet teitä menneessä, toimivat 
tietämättömyydessä ja sen vuoksi, mitä heille tehtiin lapsena. Minulla ei ole osaa sellaisiin asioihin, 
vaan mestarillanne, Saatanalla on. Katsokaahan, hän on manipuloimassa ja saamassa teitä haluamaan 
kostaa. Hän on hyväksikäytön takana, vahingoittamisen takana. Sitten hän astuu esiin ja tarjoaa teille 
tapaa vaatia voimaa ja kostaa heille, jotka vahingoittavat teitä. Siispä nyt elämänne on sidottu 
verikostoihin ja kostamiseen.” 

”Tämä ei ole elämisen arvoista elämää. Tulkaa Minun luokseni ja Minä tulen parantamaan teidät. 
Minä en tule antamaan heidän tappaa teitä; Minä tulen suojelemaan teitä ja varustamaan teidät. 
Elämänne tulee olemaan valoisampaa kuin iltapäivän aurinko, eikä mustaa kuin kuoppa. Tulkaa ja 
maistakaa Rakkautta, jota Minulla on teitä varten. Se on jotakin, mitä ette koskaan ole kokeneet. Jos 
luulette, että Minä valehtelen teille, lukekaa tai kuunnelkaa John Ramirezia, hän oli yksi Saatanan 
kenraaleista. Hän tuntee pimeän enkelin paremmin kuin useimmat. Hänellä oli voimaa, varallisuutta ja 
kaikkea, mitä hän ikinä saattoi haluta. Siispä miksi hän jätti Saatanan palveluksen? Lukekaa siitä ja te 
tulette ymmärtämään, mitä on salattu teiltä.”  

”Minä olen kutsumassa teitä omaksumaan totuuden, ennen kuin on liian myöhäistä. Teidän 
huomistanne ei ole taattu, mutta kuolema on. Se, mikä odottaa teitä, on kidutus ja pilkka. Mitä 
uskollisempia te olitte hänelle, sen enemmän hän nauraa ja juonii uusia kidutuksia teille, pilkaten 
uskollisuuttanne.”  

”Jos Minä en rakastaisi teitä, Minä en olisi ottanut aikaa antaakseni teille tätä viestiä. Minä antaisin 
teidän mennä omaa tietänne Helvettiin. Mutta Minä rakastan teitä, Minä välitän, Minä välitän hyvin 
paljon ja siksi Minä olen ottanut aikaa kertoa teille, mitä on salattu teiltä.”  

”Juuri nyt, Amerikka on saamassa punaisen pillerinsä, hän on heräämässä korruptioon ja valheisiin, 
joissa tämä kansakunta on elänyt. Hän oli täyden kaaoksen partaalla, totalitarismin ja kommunismin 



muodossa, mutta hän heräsi juuri ajoissa. Ja niin olette te; teille on syötetty valheita ja Minä yritän 
herättää teitä. Totuus tulee saamaan riemuvoiton, mutta Minä en halua sen lähettävän teitä 
hornaan.” 


