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(Clare) Ympäröiköön Jeesuksen suloinen tuoksu teidät, rakkaat Sydänasukkaat ja vierailkoon Hän 

teidän jokaisen luonanne Hänen verrattoman rakkautensa kera… Amen.  

Minä olen ollut niin kovin kiireinen viestien kanssa ja tehnyt järjestelyjä uusia yhteisön jäseniä 

varten. Se on ollut ihmeellistä toimintaa, mutta olen kaivannut Jeesustani syvästi. Tänään viimein 

puhkesin kyyneliin, kertoen Hänelle, kuinka paljon rakastan Häntä ja kuinka en voi elää ilman 

Hänen läsnäoloaan, joka on aistein havaittavaa.  

Tunsin myös syyllisyyttä siitä, että sallin itseni olla niin kovin kiireinen, etten saanut tarpeeksi 

rukoiltua. Hän oli välittömästi paikalla… Olin valmis tunnistamaan Hänet välittömästi, koska päivää 

aikaisemmin, Ruusukkorukouksen aikana, Meidän Äitimme kertoi minulle… ”Hän kaipaa sinua ja 

Hän odottaa sinua, Clare.”  

Siispä, olin aika vakuuttunut, että Hän puhuisi Minulle. Aloitin… ’Herra, Minä kaipaan sinua niin 

paljon, anna minulle anteeksi, etten ole tehnyt asianmukaista aikaa Sinulle.’ 

(Jeesus) ”Minun Sydämeeni liittyy niin paljon, mitä et ymmärrä. Kyllä, Minä tulin lihaksi ja 

havainnollistin sen ja kuitenkin, monet oppitunneista menetettiin tai voitiin tallentaa vain 

henkilökohtaisella puhtaalla ja läheisellä suhteella Minun kanssani.”  

”Minun Morsian ja Puoliso kultaseni, sinulla ei ole mitään käsitystä siitä, kuinka paljon Minä vaalin 

sinua, jopa kaikkein pahimmassa tilassasi. Minä näen loppusi, Minä näen sinut kirkastettuna, 

elämässä yhdessä Minun kanssani ja Minä lasken sinun tyhmyytesi olemattomaksi, joksikin, mitä 

sinä pian tulet katumaan ja vetäytymään pois siitä. Minä kaipaan sinua hellästi.”  

”Yön tunteina, Minä olen todella sinun kanssasi ja me menemme paikkoihin yhdessä, kaikki mitä 

sinä muistat, ovat sinun pinnalliset unesi. Me vierailemme paikoissa, joiden puolesta sinä olet 

rukoillut ja surrut. Sinä tuot lohtua äärimmäisessä ahdingossa oleville. Jonain päivänä sinä tulet 

näkemään tämän. Mutta toistaiseksi, on tarpeeksi, että näet Minut ja kaipaat Minua sydämessäsi.”  

”Eroamisen ajat, sen jälkeen, kun me olemme olleet yhdessä, ovat hyvin vaikeita sinulle, sitä sinä 

tunnet juuri nyt. Sinä kaipaat Minua ja Minä kaipaan sinua. Mutta ei vielä, Minun rakas Clareni, 

pian, mutta ei vielä, me tulemme olemaan erottamattomasti yhdessä, ikuisesti. Jopa nyt Minä 

asun sinun sydämessäsi. Se, mitä sinä suret, on Minun läsnäoloni ulkoisen manifestaation 

poissaolo. Mutta syvällä sisälläsi sinä tiedät, että Minä olen sinun kanssasi.”  

(Clare) Herra… Minulla on ongelma uskomisessa.  

(Jeesus) ”Minä tiedän, Rakkaani, ja niin sen tulisikin olla, pitämässä sinut pois ylpeydestä. Jos on 

pienikin kysymys, sinun tulee silti olla hyvin varovainen. Jos Minun tulisi paljastaa sinulle kaikki 

hyvä, mitä me olemme tehneet yhdessä, kun ruumiisi nukkuu, sinä voisit tulla ylpeäksi.”  

”Minä rakastan pitää sinut pikkuriikkisenä omissa silmissäsi, se on niin virkistävää Minulle. Tiedä, 

että tämä kivulias kaipuu Minua kohtaan, ei tule jatkumaan enää paljon kauempaa, koska tulee 

olemaan Minun iloni, joka tulee tuomaan sinut kotiin.”  

(Clare) Oi Herra, koskee niin paljon. 



(Jeesus) ”Minä tiedän ja tämä on vain esimakua kärsimyksestä, mitä Minun Äitini kävi läpi kaikkina 

niinä vuosina, kun hän oli kiireisenä Minun asioillani. Minä tiedän. Minä tiedän. Siispä, Minä olen 

tulossa sinun luoksesi nyt vahvistamaan valamme ja tulevaisuutemme yhdessä.”  

”Mutta Minä haluan muiden tietävän, että Minä pitelen heitä hellästi vaikeiden aikojen aikana. 

Minä haluan heidän hautaavan päänsä Minun rintaani ja takertuvan Minuun, niin että Minä voin 

lohduttaa heitä. Tämä maailma on julma paikka ja koko sydämestäni Minä haluan lohduttaa heitä, 

joiden täytyy yhä kärsiä täällä. Minä haluan heidän tietävän, ettei hetkikään heidän suruistaan 

karkaa Minulta. Aivan kuin te olette valinneet nostaa ristinne ja Minun Simonin ristini ja kantaa 

sen, niin Minä tulen auttamaan teitä kantamaan teidän ristejänne.”  

”Minun Lapseni, Minun Morsiameni, Minun Ihmiseni, te ette ymmärrä loppumattoman hellää 

rakkautta, jolla Minä vaalin teitä. Te vietätte päivänne löytämällä vikaa itsestänne, kun Minä vietän 

Minun päiväni ihailemalla teitä kaikesta huolimatta. Minä katson teitä löytämällä vikaa peilistänne 

ja Minä hellästi kuiskaan… katsokaa tänne, Minuun. Tulkaa, Rakkaat, ja antakaa Minun katseeni 

kertoa teille juuri, kuinka paljon Minä olen rakastunut teihin.”  

”Teillä kaikilla on vikoja, mutta Minä katson sydämenne taipumista, ponnisteluja, joita te teette 

kietoaksenne elämänne Minun tarpeitteni ympärille. Kun te epäonnistutte, Minä hellästi tuuppaan 

teidät takaisin keskelle. Clare, tänään sinä olet tuntenut tönäisyn useita kertoja, kun vihollinen 

yritti ottaa sinut pois rukouksesta. Kyllä, tänään on ihmeellinen päivä rukoukseen, Ensimmäinen 

Perjantai, Minun Sydämeni kunniaksi. Tässä päivässä on aina erityisiä armoja ja kun tulet Minun 

luokseni tunnustamaan syntisi ja vastaanottamaan hengellisen suihkun, sinä kuulet Minut paljon 

auliimmin.” 

”Synti luo lian verhon välillemme ja sen poistaminen, olipa sitä yksi kerros tai 20 kerrosta, aina 

auttaa selkiyttämään ilmaa vastanottaaksesi Minut suuremmalla selkeydellä. Paastoaminen myös 

selkeyttää ilmaa ja armon työt myöskin.”  

”Oi, jonakin päivänä Minä tulen pitelemään teitä kaikkia Minun käsivarsillani ikuisesti ja 

pyyhkimään pois jokaisen kyyneleen, pyyhkimään pois jokaisen kivuliaan muiston, kunnes ilonne 

pursuaa yli ja yli ja yli, sekoittuen Taivaan suuriin iloihin ja jopa läikkyen yli heille, jotka ovat yhä 

maapallolla. Mutta toistaiseksi, te olette Minun Armon astioitani ja kiintymykseni heitä kohtaan, 

jotka ovat ilman rakkautta, myötätuntoa ja ymmärrystä. Toistaiseksi, te olette ainoa Jeesus, jonka 

he tuntevat. Ottakaa se sydämeen, rakkaat, ja varmistukaa, että levitätte vain rakkautta.”  

”Kun tulee aika, he tulevat tuntemaan Minut rakkaudesta, jota he tuntevat ja he tulevat 

tunnistamaan, että Minä olen teidän hellässä kosketuksessanne. Jopa jos se tapahtuisi vain kerran 

heidän elämissään, te olette lävistäneet heidän sydämensä Minun todellisilla aikomuksillani ja 

henkilöllisyydelläni, koska Pyhä Henki näkee, että se ulottuu syvälle sisälle ja koskettaa jotakin 

pyhää ihmissydämessä.”  

”Se, myös, on syy, miksi tunteiden peittäminen, vastaan väittäminen ja riiteleminen ovat hyvin 

kuolettavia hellälle sielulle. Jos he näkevät, että olette ärtyisiä ja toisianne vastaan, he tulevat 

samaistamaan sen Minuun. Pyydän, käyttäytykää äärimmäisen hyvin kaikkina aikoina, Minä 

tarvitsen tätä teiltä. Jos teidän on pakko käsitellä ongelmia toistenne kanssa, tehkää se yksityisesti, 

niin ettette vahingoita muita sieluja. Minä en voi painottaa tarpeeksi, kuinka tärkeitä toimenne ja 

reaktionne ovat Taivaan Valtakunnan tuomisessa tänne alas Maapallolle.”  

”He, jotka elävät maailmassa, suurimmaksi osaksi, elävät pimeyden ilmapiirissä. Kun he tuntevat 

valonsäteen, ilonsäteen, se saa aikaan nälän heissä valon ja ilon lähdettä kohtaan. Minä lähetän 



monia Kristusta kantavia sieluja polulleen istuttamaan ja kastelemaan kylvettyä siementä. Kun ne 

versovat nuorina versoina, teidän rakastava esimerkkinne kastelee heitä. Jos he ovat ympärillänne 

tarpeeksi pitkään, rakkaudestanne tulee tarttuvaa ja se vetää heitä jopa pidemmälle Minua 

kohden. Sitten, oikealla hetkellä, Minä voin hukuttaa heidät Minun rakkauteeni ja Totuuteeni ja 

heidät tullaan pelastamaan.”  

”Oi, kuinka kovin tärkeää esimerkkinne on, rakkaat. Todella, te olette tuomassa Jumalan 

Valtakuntaa alas tälle Maapallolle.” 


