
910. Jeesus sanoo…  

Minä olen aikeissa ravistella Puuta väkivaltaisesti… Sillä Hedelmä on kypsä 
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(Clare) Herra Jeesus, pyydän, anna meille Sinun Sydämesi eksyneille, lisäksi kestävyyttä juosta kisa 

loppuun asti… Amen,  

Sen jälkeen, kun tunsin itseni niin etäiseksi Herrasta, menin erityisten kirjojeni luokse, mihin 

menen vain, kun minulla on ongelma ja minkä minä aukaisinkaan! ’Taivaaseennosto!’ Sillä 

hetkellä, kun näin sen, sydämeni putosi ja tunsin oloni sairaaksi ja oivalsin, että olin poissa 

tolaltani, että Taivaaseennosto ei ollut vielä tapahtunut. Mielenkiintoista, en ollut oikein 

tunnustanut sitä, se oli pinnan alla. Siispä, Minä olen poissa tolaltani Taivaaseennostosta, 

odottamisesta ja odottamisesta ja ei mitään. Herra, eikö Sinun Sanassasi sanota, että pilvi, joka ei 

tuo sadetta, on pettymys? Ja Jeesus vastasi välittömästi…  

(Jeesus) ”Oletko vihainen Minulle?”  

(Clare) ’Olen loukkaantunut ja väsynyt, mutta Minä rakastan sinua ja tiedän, että on muita, joita 

Sinä haluat pelastaa. Oi, en voi kätkeä mitään Sinulta. Olen lannistunut.’  

(Jeesus) ”Voisiko sillä olla mitään tekemistä meidän ’kommunikaatio esteemme’ kanssa? Voisiko 

olla, että sen vuoksi olet torjumassa Minut ulkopuolelle epävarmuuden, valehtelevien henkien tai 

eksyneisyyden tunteen vuoksi?”  

(Clare) ’Kyllä Herra, tunnen itseni erittäin eksyneeksi. Suorastaan masentuneeksi.’  

(Jeesus) ”Sinä et ole väärä profeetta, olet vain kärsimätön. Minun sydämeni on murtunut kahtia 

näiden sielujen vuoksi ja haluat ensimmäisen lennon pois. Olet väsynyt, olet kulunut, olet pettynyt 

Minuun.”  

(Clare) ’Oi Herra, se on kauheaa. Minä en koskaan halua olla pettynyt Sinuun.’  

(Jeesus) ”Et voi kätkeä sitä Minulta.”  

(Clare) ’Tiedän, olen sydänsuruissa ja itsekäs.’  

(Jeesus) ”Kiitos, kun tunnistat sen.”  

(Clare) ’Olen pahoillani, että olen tällainen.’  

(Jeesus) ”No niin, mitä me aiomme tehdä sille?” 

(Clare) ’En tiedä; loukkaantuminen on syvällä. En halua olla tällainen, minä vain olen…’  

(Jeesus) ”…Ihminen? Kyllä, sinä olet vain ihminen, Clare.”  

(Clare) ’Oi, niin ihminen. Ja vihaan olla ihminen. Haluan olla Sinun uskollinen puolisosi, kannustaen 

meitä, kun juoksemme viimeistä kierrostamme yhdessä, en mikään mököttävä vanha 

sohvaperuna.’  

(Jeesus) ”Minä ymmärrän.”  

(Clare) ’Olen niin pettynyt, harhainen…’  



(Jeesus) ”Mutta Minä lähetin sinulle kertomuksen hienoisesta viivästyksestä, jonka Minun Isäni 

myönsi Minulle.”  

(Clare) ’Herra, en halua tuntea tällä tavalla, se on kohtalokas pettymys. Pyydän, ota se pois. 

Pyydän. Haluan tukea, mitä ikinä Sinä haluat, en itsekkäästi haluten vain lipun pois täältä.’  

(Jeesus) ”No niin, nyt me ainakin saimme sen ulos avoimesti.”  

(Clare) ’Kyllä, kiitos Sinulle. Se varmasti on ruma. Mutta Ezekiel tuntee sen myös.’  

(Jeesus) ”Clare, Minun koko Ruumiini tuntee sen, ei vain te kaksi. Ja jos ajattelet hetkenkään, että 

Minä en tunne sitä, no niin, olet väärässä. Ei vain synti jatka Minun huolestuttamistani, vaan 

erityisesti viattomien lasten kidutukset. Minä kaipaan saada sinut Taivaaseen Minun kanssasi, 

Minä todella kaipaan. Olkoon riittävää, että me kirjoitamme rakkauskirjeitä edestakaisin toinen 

toisillemme. Mutta Minun sydämeni on yhä kaipaamassa pidellä sinua Minun käsivarsillani ja 

kuiskata… ’Hyvin tehty…’”  

”Tämä on koettelemus Minulle myöskin Rakkaani. Minä rakastan sinua; Minä kaipaan sinua ja 

Minä haluan kaiken tämän olevan ohi, mutta niin monet sielut ovat epävarmassa tilanteessa tällä 

hetkellä. Me olemme jo tehneet niin paljon saadaksemme heidän huomionsa, mutta sillä ei ole 

ollut haluttua tulosta. Muutokset maapallolla ja taivaalla tulevat olemaan apu saada heidän 

huomionsa.” 

”Kuitenkin Minun Armoni on pidätellyt joitakin pahimpia asioita tapahtumasta, joiden olisi pitänyt 

jo tapahtua tähän mennessä. On olemassa tasapaino, jota Minun pitää ottaa huomioon, ei vain 

Pyhien Kirjoitusten täyttämistä ja syntisten rankaisemista, vaan kansakuntien väliset 

vuorovaikutussuhteet ovat menossa täyttymystä kohti.”  

”Minun ihmiseni, Minun Morsiameni, älkää hetkeäkään ajatelko, että tämä viivästyminen ja nämä 

koettelemukset ovat helppoja Minulle. Vaikka Minä itken lukemattomia kyyneleitä 

epäoikeudenmukaisesti kidnapattujen, kidutettujen ja murhattujen puolesta, vaikka Minä itken 

niiden puolesta, jotka syyllistyvät näihin rikoksiin ihmiskuntaa vastaan ja kaipaan pelastaa heidät, 

vaikka Minä näen Minun morsianteni täydellisen loppuun uupumisen joka päivä, Minun täytyy 

tehdä kaikki, mitä Minä voin tehdä pelastaakseni niin monia kuin Minä voin. Se maksaa Minulle 

kalliisti, tunti tunnilta, kun me kaikki työskentelemme yhdessä pelastaaksemme niin monia kuin 

voimme.”  

”Minä lupaan sinulle Clare, Minä en salli sinun epäonnistua tai menettää pelatustasi, Minä lupaan 

teille, Minun Rakastetut Morsiameni, Minä olen lähettämässä teille armoja, joita te tarvitsette 

kestääksenne loppuun saakka. Minä yritän tehdä sen helpommaksi teille. Minä tiedän, mitä 

jokainen teistä kärsii joka päivä, mikä kuluu ilman Taivaaseennostoa.” 

”Minä kuulen naurun ja ivan, pilkan ja ylenkatseen, joita te kestätte joka päivä. Minä kärsin kaikki 

kidutukset, joita te kärsitte, kun teette aivan parhaimpanne koskettaaksenne sieluja ja 

pysyäksenne uskollisina Minulle. Minä näen kaiken, Minulta ei mene mikään ohi ja Minä jaan 

häpeän, joka on kasattu päällenne. Minä jaan väsymyksen, kun näkee niin monen kääntävän 

kuuron korvan, jopa kun Minä lähetän heille erityisen varustelun tavoittaa heidän sydämensä.”  

”Todella, Minun rakkaani, me olemme YKSI, sillä Minä kärsin kanssanne kaiken, mitä teidän täytyy 

kestää. Minä kestän sen kanssanne. Me olemme yhtä. Siispä, nyt Minä vetoan teidän 

rakkauteenne Minua kohtaan… pyydän, kävelkää Minun kanssani tämä viimeinen maili ja tuokaa 

niin monta kuin voitte Jumalan Valtakuntaan. Sillä hedelmä on kypsä ja Minä olen aikeissa 



ravistella puuta sellaisella väkivaltaisuudella, että jokainen hedelmänpala tulee putoamaan 

maahan. Ja te tulette olemaan siellä kokoamassa sen Minun latoihini.”  

”Minä olen lähettämässä teille uudistettuja voiteluita, uudistettua toivoa ja voimaa, uudistettua 

päätöksen tekokykyä koota käsivarsillenne niin paljon hedelmää kuin käsivartenne voivat pidellä, 

mutta Minä tarvitsen teidän tukeutuvan Minuun koko sydämestänne ja sielustanne. Älkää 

odottako tekevänne tätä omillanne, pikemminkin odottakaa armoa ja sitten liikkukaa eteenpäin 

suurella tarmolla ja kestävyydellä.”  

”Te sanotte Minulle… ’Millä tarmolla, millä kestävyydellä? Minä olen lopen uupunut.’ Ja Minä 

sanon teille, Minun Morsiameni, odottakaa sitä ja rukoilkaa ja toivokaa ja valmistelkaa itsenne 

toimintaa varten, koska aika on tulossa, kun te tulette keräämään hedelmää, mitä muut ovat 

istuttaneet ja kastelleet. Aika on tulossa, kun te tulette kokemaan todellisen ilon 

pelastuksessanne.”  

(Clare) Sillä aikaa, kun Hän on puhumassa minulle, minun uskoni on niin kuin likainen, veltto 

tiskirätti. Minulla ei ole mitään, olen vararikossa, toivoa ja uskoa puuttuu. Herra, Sinä tiedät, että 

ainoa syy, miksi Minä kirjoitan tätä ylös, on Sinun äänesi. Mutta mitä tulee olemiseen todistaja 

sille, mitä Sinä olet sanomassa, epäonnistun surkeasti. Jumala, auta minua, tule minun avukseni. 

Kuinka voin levittää tätä viestiä, kun aivan minun oma sydämeni on niin sotkuisessa kunnossa?  

(Jeesus) ”Älä ole peloissasi, Clare, armo on tulossa nostamaan sinut takaisin ylös jaloillesi. Älä ole 

epätoivoinen, Minä en tule pettämään sinua. On hyvä, että heidän, jotka vierailevat tällä 

kanavalla, tulisi nähdä heikkoutesi, sillä he myös ovat samassa loppuun kuluneessa epätoivon 

tilassa. Ja aivan samoin kuin Minä tulen täyttämään sinut ja sinä tulet elpymään, niin tulen Minä 

täyttämään heidät, että he voivat olla uskollisia loppuun asti.”  

”Ajattelitko, että voisit tehdä tämän omillasi? Uskoitko todella, että voisit kantaa näitä ristejä 

omalla voimallasi? Kaikkien teistä, Minä haluan teidän tietävän, teidän uskoanne vastaan on 

toimeksiantoja, jotka on lähetetty liikkeelle kuin suola tuleen. Kyllä, missä ikinä te elätte, siellä on 

noitapiirejä lähellä, jotka toimivat lannistaakseen ja saadakseen aikaan epäonnistumisia 

Kristityissä yhteisöissä. Heitä on joka puolella maailmaa ja he lisääntyvät, koska tämä on Saatanan 

hetki. Tämä on hänen paikkansa raahata sieluja Helvettiin ja jokainen kristitty tällä Maapallolla on 

otettu kohteeksi.”  

”Mutta Minä sanon teille, tämä on TEIDÄN hetkenne nousta ylös ja ottaa takaisin reviiri, lopettaa 

pimeyden työt ja murtautua esteiden läpi, rynnätä läpi heidän keskelleen ja murskata jokainen 

vihollisen työ. Ja te tulette saamaan voitelun tehdä tämä, jos te tukeudutte Minuun ja sallitte 

Minun voimaannuttavan teidät Minun Rakkaudellani langennutta ihmiskuntaa kohtaan, kyllä, jopa 

satanisteja, jotka kiroavat teitä.”  

”Maapallolla ei ole rakkauden kaltaista voimaa. He ovat tuntenet vain vihaa ja kostoa, mutta te 

olette tunteneet rakkauden, te olette juoneet syvältä Minun teitä kohtaan tuntemani rakkauden 

syvyyksistä, ja Rakkaus tulee saamaan riemuvoiton pahasta. Lopussa, rakkaus tulee pääsemään 

voitolle. Mutta jokaisella askeleella, joita te otatte, käyttäen Rakkauden Evankeliumin sandaaleja, 

rakkaus tulee jättämään jäljen ja he, jotka pyrkivät tuhoamaan teidät, tulevat myös astumaan 

tähän jälkeen ja se alkaa sulattamaan heidän sydämiään. Monet tulevat Minun luokseni, 

uupuneina taistelusta, etsien jonkinlaista lepoa ja Minä tulen vastaanottamaan heidät Minun 

Sydämeeni.”  



”Te, jotka ajattelette, että Saatana rakastaa teitä, te myös olette uupumassa loppuun, myös teillä 

on epäilyksiä, että ehkä tämä polku, jolle te olette sitoutuneet, on valhe ja epäonnistuminen. Te 

myös tunnette lannistumisen ja petoksen, että tämä polku on sydämetön ja kylmä. Jokin sisällänne 

on liikautettu ja sanomassa, ’Sinua on petetty, tämä ei ole polku onneen ja täyttymykseen.’ Tämä 

on polku alati kasvavaan katkeruuteen, vihaan ja raivoon. Tämä on kivun, kärsimyksen ja 

pettymyksen polku.”  

”Mutta toisin kun Minun ihmisilleni, teille ei ole olemassa hyviä palkkioita, koska Saatanalle ja 

kaikille, jotka palvelevat häntä, on vain kipua varattuna. Hän ei ole Minun vertaiseni, hän on vain 

langennut enkeli, vihan, mustasukkaisuuden, koston täyttämä, samoin kuin sammumattoman 

himon täyttämä, raahatakseen kaikki, te mukaan lukien, Helvettiin.”  

”Hän on opettanut teidät tappamaan, varastamaan ja tuhoamaan, koska hän on langennut 

tuhosta, ikuisesti mustasukkainen Minulle ja Minun valtakunnalleni, ikuisesti sitoutunut 

tappamaan sieluja, jotka Minä olen luonut. Mutta hänen aikansa on lähestymässä loppuaan, 

hänen aikansa on lyhyt ja hän tietää sen, siispä hänen vihallaan ei ole rajoja ja te, jotka olette kiinni 

hänen valheittensa verkossa, tulette olemaan hänen suosikki saaliseläimiään, sillä hän tulee 

kiduttamaan teitä ja nauramaan teille pilkallisesti, kun uskoitte jokaisen valheen, jonka hän syötti 

teille. Kyllä, hän tulee saamaan mielihyvää teidän pettämisestänne epätoivoon.”  

”Mikä on lääke teille? Koska te ette usko Minua, kuunnelkaa kuolemanraja kokemuksia ja mitä 

tapahtuu sielulle, kun he kuolevat. Lukekaa John Ramirezia, Saatanan johtomiestä New Yorkin 

kaupungissa. Hän tulee kertomaan sen niin kuin se on. Te tulette saamaan selvän kuvan siitä, mitä 

on tämän vihaisen olennon tyhjien lupausten takana.”  

”Tiedättekö, että hän lavasti teidät alusta alkaen, hyväksikäyttämällä teitä ja tutustuttaen teidät 

pelkoon, vihaan ja epätoivoon? Kyllä, hän lavasti teidät manipuloimalla ympärillänne olevat, ne, 

joihin ajattelitte voivanne luottaa. Sitten, kun pääsitte lopun loppuun, hän ilmestyi ja tarjosi teille 

puolustuksen tietä, tietä tuhota ja rangaista niitä, joita hän lähetti, kääntääkseen teidät maailmaa 

vastaan. Sitten hän ilmestyi kuin hyväntahtoinen pelastaja, isä, jota teillä ei koskaan ollut, isoveli, 

jota teillä ei koskaan ollut, pappi, jota teillä ei koskaan ollut. Kyllä, hän korruptoi nuo ihmiset, niin 

ettei teillä olisi ketään, jonka puoleen kääntyä, paitsi jonkun hänen noitapiirissään olevan 

puoleen.”  

”Hän on kirjaimellisesti, joissakin tapauksissa, hangannut ihonsa käsistään, riemuiten puristaen 

niitä, odotuksessa, kuinka hän aikoo saada teidät kirkumaan kidutuksessa, juuri kun te olette 

luottavaisia palkkiostanne hänen valtakunnassaan. Hän pelkää tuhonsa päivää, mutta odottaa 

innolla kidutusta, jota hän tulee suorittamaan kaikkein uskollisimmille palvelijoilleen, palvelijoille, 

jotka ovat vihan ja koston kuluttamia Minua ja kaikkea pyhää kohtaan.”  

”Harkitkaa, Minun lapseni, jotka olette kääntyneet pahan puoleen, harkitkaa, hän on opettanut 

teitä raiskaamaan, tappamaan, tuhoamaan ja kiduttamaan. Ajatteletteko te, että hänessä on 

jotakin hyväntahtoista? Ajatteletteko te todella, että hän on kykenevä rakastamaan? Kun John 

Ramirez oli väsynyt ja kysyi Saatanalta, joka muuten ilmestyi joka yö ohjeistamaan häntä, kun John 

pyysi häneltä lomaa, koska hän oli uupunut kahdenkymmenen vuoden kiroamisesta ja 

pahanteosta, Saatana sanoi… ’Varmasti, Minä tulen antamaan sinulle tauon.’”  

”Ja sitten hän eteni ja teki Johnin sokeaksi vuoden ajaksi. Tässä oli suuri Satanisti, jota kaikki 

pelkäsivät, ja häntä johdatti kädestä pitäen hänen äitinsä. Kahdenkymmenen vuoden uskollinen 

kiroaminen, hänen palkkionsa oli nolous siitä, että häntä johdatti vanha nainen. Se on täsmälleen 

se, mitä voit odottaa Saatanalta.”  



”John Ramirez on yhä elossa, jätettyään Saatanan palvelemisen, koska Minä suojelen häntä. Minä 

tulen myös suojelemaan teitä, jos te tulette Minun luokseni tunnustaen syntinne ja antaen Minulle 

elämänne. Minä tulen pesemään teidät puhtaiksi kuin lumi; Minä tulen nostamaan teidät ylös ja 

pitelemään teitä hellästi Minun käsivarsillani, pyyhkien pois kyyneleenne tuhlatuista vuosista. 

Minä tulen antamaan teille anteeksi ja antamaan teille uuden elämän ja onnellisuuden, jota te ette 

koskaan uskoneet mahdolliseksi.”  

”Kaiken tämän Minä tulen tekemään teidän vuoksenne, koska Minä rakastan teitä ja te olette 

kallisarvoisia Minulle. Älkää pelätkö tulla Minun luokseni, Minun lapseni, hylätkää paholainen, 

hylätkää paha ja omaksukaa rakkaus, jota te ette koskaan ole tunteneet. Minä olen teidän 

puolellanne, en teitä vastaan. Minä tulen puhdistamaan teidät veren syyllisyydestä. Minä tulen 

laittamaan yllenne uuden puvun ja koristamaan teidät jalokivillä. Kaiken tämän Minä tulen 

tekemään teidän vuoksenne, koska Minä todella, todella rakastan teitä rakkaudella, jota te ette 

koskaan ole tunteneet. Tulkaa Minun luokseni, Minun ikeeni on helppo ja Minä tulen antamaan 

teille levon.” 


