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(Clare) Oi Herra meidän Jumalamme, etkö sinä tule tuomitsemaan heitä? Meillä ei ole mitään 

voimaa suurta väenpaljoutta vastaan, jos se on tulossa meitä vastaan, emmekä me tiedä, mitä 

tehdä, vaan meidän silmämme ovat Sinussa… Amen. 

(Jeesus) ”Asiat vievät aikaa ja tämä kaikki on suunniteltua. On suunniteltu, että ruokaa tulee 

olemaan niukalti vuoden kuumimpien kuukausien aikana, kun ihmiset ovat kaikkein 

häilyväisimmillään.”  

(Clare) Anna minulle anteeksi, Herra, olen juuttunut varustelujen tekemiseen yhteisöä varten. 

Onko tämä väärin?  

(Jeesus) ”Se on tuloksetonta… koska sinä et ole luottamassa Minuun. Etkö sinä tiedä, että Minä 

pidän karjan, kasvit, veden ja kaikki ylläpidon keinot Minun käsissäni? Se on ajatusten 

harhautusta.”  

(Clare) Herra, tämä kuluttaa minua.  

(Jeesus) ”Minä tiedän. Sinun on parempi keskittyä siihen, mitä olet tekemässä sieluja varten ja 

jättää loput Minun käsiini. Todella, tämä on ongelma, joka on harhauttamassa sinun ajatuksiasi ja 

Minä haluaisin sinun hellittävän siitä ja luottavan Minuun. Se vie pois sitä, mikä on Minulle todella 

tärkeää, ymmärrätkö? Tee ehdotus ja jätä se sitten.”  

”Keskity lahjoihin, joita Minä olen antanut sinulle. Kirjoittamiseen, musiikkiin, läheisyyteen Minun 

kanssani, tarrautumiseen Minuun kaikkien ajatusten harhautumisten läpi. Sinun täytyy värvätä 

muita, kun sinua viedään pois työstäsi. Sinä et voi sallia tämän tapahtuvan. He hyökkäävät suoraan 

ympärilläsi olevia kohtaan, luodakseen kaaosta ja huolta, jotka siirtävät keskittymisesi pois 

musiikista niihin ajatusten harhautuksiin, joita he saavat aikaan.”  

”Rakastettu, Minä annan sinulle uuden armon; armon sivuuttaa asiat, jotka eivät ole sinun 

toimivaltasi alla. Sinä et tule olemaan enää kovin kauan aikaa täällä ja Minä niin haluan nähdä, että 

viimeistelet työsi enimmiltä osin, mitä pystyt. Paastoaminen auttaa, enkä Minä ole hylännyt sinua, 

kun lankeat, Minä vain väräytän sinua tunteella, että ’tämä on epälooginen’ ja silloin on sinun 

vuorosi kuunnella ja totella. Pyydän, Clare, Minä yritän niin kovasti saada huomiosi 

rauhattomuuden tunteella, kuiskauksella jos voisi sanoa… ’Tämä ei ole sinun tehtäväsi. Sinä et 

käytä aikaasi viisaasti’.”  

”Harjoita tätä joka päivä ja näe, että etkö saa suunnattoman määrän työtä tehtyä sinä aikana.”  

(Clare) ’Siispä olen kutsumassa yhteisöä avustamaan minua. Herra, vastaanotan tämän armon ja 

yritän.’  

(Jeesus) ”Niin sitä pitää, Minun hyvä tyttöni.”  

(Clare) Sitten kysyin Häneltä mitä täällä juuri tapahtui… Yhdellä ihmisistämme oli epileptinen 

kohtaus ja toisella oli raskasta ja erittäin kivuliasta sortoa.   



(Jeesus) ”Sinä tiedät jo sen, et vain luota siihen, mitä kuulet. He lähettivät pahan ohjuksia 

häiritsemään rukouksianne, koska rukouksenne ovat erittäin tehokkaita. Pyydän, kuuntele sitä 

hiljaista pientä ääntä, ja lakkaa epäilemästä, Rakastettu. Sinun tulisi tietää se tähän mennessä, että 

kun näitä asioita tapahtuu, ne on lähetetty häiritsemään rukouksia ja vetämään teidät kaikki pois 

raiteelta.”  

(Clare) Ja ajattelen, että päädemoni, joka järjestelee kaikki nämä asiat, on ajatusten harhautusten 

henki. ’Kuinka kauan Sinä tulet sallimaan kaikki nämä asiat, Herra?’   

(Jeesus) ”Se ei ole oikea kysymys. Se, mitä sinun pitäisi kysyä, on ’Missä ovat kaikki reiät ja kuinka 

voit tukkia ne.’ Myös, mistä ruuasta voisit luopua – paasto uhrauksena. Ehkä voit jopa pyytää 

Minua harjoittamaan sinua käyttämään aseita, joita tarvitset estääksesi nämä asiat.”  

”Aina tulee olemaan toimeksiantoja teitä vastaan, kunnes maailma on puhdistettu pahasta. Nämä 

tekevät teistä vahvemman taistelemisessa, niin että voitte saavuttaa voiton hyökkääjistänne. 

Sinun mitä ehdottomammin täytyy lisätä strategioitasi ja erikoisosaamistasi aseittesi kanssa. 

Jokainen teistä näkee tai vaistoaa jotakin, olkoon se kirjoitettuna rukouksiinne ja lähestymiseenne 

pahaa kohtaan.”  

”On paljon parempi hyökätä, kuin olla helppo maali, joka on vedetty puolustavaan asentoon 

suojellaksenne itseänne. Teidän täytyy oppia lisää aseistanne ja kuinka käyttää niitä, kuinka 

valmistautua kohtaamiseen, niin ettei sitä tulla keskeyttämään. Asiat tulevat voimistumaan, teidän 

täytyy valmistautua etukäteen paastoamalla, rukouksella ja lahjojenne harjoittamisella. Ennen 

kaikkea, älkää salliko epäyhtenäisyyden tulla välillenne. Pysykää yhtenäisinä kokonaisuudessaan, 

tukien toinen toistanne, älkääkä koskaan salliko itsenne löytävän vikaa.”  

”Te olette Minun Armeijani sotilaita ja niin kuin kuka tahansa muu sotilas, teidän täytyy harjoitella 

ja hankkia taito olla valmistautunut siihen, mikä on tulossa. Minä tuon esille alueita, joita teidän 

täytyy vahvistaa, mutta joskus ajatuksenne ovat niin harhautuneet, olette velttoja, ettekä kiinnitä 

tarkkaa huomiota, ennen kuin taistelu iskee teitä suoraan kasvoihin. Siihen mennessä on aivan 

liian myöhäistä, siispä saatte vammoja. Minä haluan teidän oppivan sodankäynnin taitoa ja sitä, 

ettette koskaan salli vihollisen narratiivin, selostuksen, ottavan teitä haltuunne. Pikemminkin 

viekoitelkaa hänet takaisin maahan Helvettiin asti ja vaatikaa voittonne. Teillä on niin monia 

aseita, mutta olette hirvittävän puutteellisia, kuinka käyttää niitä.”  

”Tämä sen vuoksi, koska te ette ole kuuntelemassa hyvin huolellisesti ja kaipaatte Minun ohjeitani, 

kunnes vihollinen on kimpussanne. Teillä on keinot lannistaaksenne hänet, joten käyttäkää sitä, 

Minun Rakkaat.” 


