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(Clare) ’Herra Jeesus, pyydän, auta meitä kääntymään Sinun puoleesi, kun elämä ei enää näytä 

elämisen arvoiselta… Amen.’  

(Jeesus) ”Minä rakastan sinua.”  

(Clare) ’On ihmeellistä, että Sinä pystyt, Herra. Tiedän, että kaikessa on kyse Sinusta ja Sinun 

suuresta rakkaudestasi, ei vain siitä, että olen rakastettava.’   

(Jeesus) ”Itsessäsi on asioita, joita et ymmärrä, mutta vain ollakseni selkeä, sinulla on lunastavia 

ominaisuuksia, joista et tiedä. Siispä, ole varma, että Minä olen kirjoittanut Minun rakkauskirjeeni 

sydämeesi ja sinä jaat sen maailman kanssa. Rakkaat Sydänasukkaat, älkää koskaan antako periksi. 

Istuttakaa syvälle sydämiinne, että Minä rakastan teitä, eikä mikään koskaan voisi saada Minua 

rakastamaan teitä vähemmän tai lakata rakastamasta teitä. Minun luontoni on tehnyt tätä työtä 

teissä, sen vuoksi, se ei koskaan mene pois. Vain Minulle selän kääntäminen ja Saatanan 

tekeminen Jumalaksenne voi muuttaa jotakin. Mutta silti, Minä tulen rakastamaan teitä.”  

(Clare) ’Pyydän Herra, älä koskaan anna minun tehdä sellaista asiaa.’  

(Jeesus) ”Minä olen vartioimassa teitä, päästääkseni teidät kaikista pahoista. Minä haluan sanoa, 

että kukaan ei ole turvassa Minun rakkaudessani, niinpä teidän kaikkien täytyy vartioida 

sydämiänne ja kieltää mahdollisuudet pahoihin ajatuksiin ja tekemisiin.”  

”Levätkää Minun Rakkaudessani, Sydänasukkaat. Vain levottomuus ja paha tulevat Saatanalta, 

joka jatkuvasti on katselemassa tapoja väräyttää teitä vihaan, kaunaan, tottelemattomuuteen ja 

laiskuuteen päivittäisessä kulussanne. Minun rakkauteni kyllästää sielunne. Kaikki, mitä teette, on 

kerätty yhteen ja tarjottu Isälle, niin että teillä tulee olemaan enemmän aikaa rukoilla ja ylistää 

Minua.”  

”Kun lepäätte Minun Rakkaudessani, jota tapahtuu monta kertaa ylistyksen aikana, Minun 

rakkauteni etsii sielujenne vahingoittuneita ja hedelmättömiä osia ja mitä hellimmin tihkuu sisään 

ja uudistaa sydämiänne. Siksi keskittymisen pitäminen Minussa on niin ehdottoman oleellista. Se 

on todella mysteeri, mutta Minun rakkauteni ja armoni etsii haavoittuneet ja heidän 

vahingoittuneet paikkansa, täysin ennallistaakseen Minun kauniin Morsiameni.”  

”Teidän ei tarvitse huolehtia, eikä hätäillä, kun tulette rukoukseen omien heikkouksienne ja 

maailman kolhimina ja myrskyn pyörittäminä. Minä huolehdin teistä, rohkaistakseni teitä 

tulemaan Minun luokseni, kun Minä korjaan teitä. Rakkaat, Minä olen NIIN teidän kanssanne 

päivän jokaisena tuntina, ja Minä kaipaan ohittaa noloutenne heikkouksistanne ja 

epäonnistumisistanne. Siispä, älkää pelätkö lähestyä Minua. Monta kertaa näitä heikkouksia 

sallitaan nöyryyden edistämiseksi sieluissanne. Te tulette näkemään tämän tulokset elämissänne 

ja tulette olemaan mykistyneitä, kun näette.”  

”Minä en ole Ihminen, että Minun pitäisi valehdella. Se, minkä Minä olen luvannut, sen Minä tulen 

varmasti tekemään, eikä kukaan voi estää sitä. Minä tulen viimeistelemään työn, jonka Minä olen 



aloittanut teissä. Se on Minun lupaukseni, siispä älkää hätäilkö puutteittenne ja 

epäonnistumistenne vuoksi. Ne on jo katettu Minun verelläni ja varustelullani.”  

”Kun etenette näihin myrskyisiin aikoihin, olkaa varuillanne katkeruutta ja 

anteeksiantamattomuutta vastaan. Yksi oikein hyvä tapa tehdä tämä on rukoilla heidän 

puolestaan, niin pian kuin oivallatte, että katkeruus nousee teissä. Jos te todella tietäisitte, kuinka 

petettyjä ja eksyksissä he ovat, te vain rakastaisitte heitä, rukoilisitte heidän puolestaan ja 

siunaisitte heitä, koska on niin surullinen asia nähdä elämiä tuhlattavan katkeruuteen, vain 

kuollakseen ja mennäkseen helvettiin, missä kidutukset ovat ikuisia. Tällä hetkellä moni kuolee 

tällä tavalla.”   

”Rukoilkaa, että he tulevat oivaltamaan Minun rakastavan läsnäoloni, luopumaan verikostoistaan 

ja pettymyksistään, ja omaksumaan Minut sielujensa ja sydäntensä syvimpiin osiin ja olemaan 

vastaanottavaisia Minun armolleni aivan ensimmäistä kertaa. Tällä tavalla matka täydellisyyteen 

alkaa ja he alkavat vuodattamaan monia kyyneleitä sen vuoksi, mikä toi heidät tähän tilaan.”  

”Muistakaa, että Minä riemuitsen kovimmista tapauksista, jotka eivät koskaan etsineet Minua ja 

olivat keskittyneitä ainoastaan elämän materiaalisiin puoliin. He ovat Minun suurimpia rakkauden 

voittojani. Nähdä heidän heräävän Minulle ja vastaanottavan Minut sydämiensä asumukseen, on 

yksi elämän suurimmista riemuista. Sinä olit kaikkein epätodennäköisimmin pelastuvien sielujen 

joukossa ja katso itseäsi nyt… se on armon työ. Siispä pyydän, avuttomat, määritelkää 

sydämissänne, että kuinka pahalta tahansa teistä tuntuu, te voitte tavoitella luottavaisuudessa, 

tietäen että Minä en koskaan tule hylkäämään sielua, joka kutsuu Minua.”  

”Monet teistä ovat pohdiskelleet itsemurhaa. Saanko Minä sanoa, se ei ole vastaus maailmallisiin 

murheisiin, koska tila, jossa tulette olemaan ilman ruumista, on paljon kivuliaampi kuin mitä 

koette nyt. Tie tämän kriisin läpi elämissänne, on Minun puoleeni kääntyminen. Minä yksin voin 

poistaa kivun ja epävarmuuden, jota tunnette. Minä yksin voin tuoda teidät ylös epätoivon 

kuopasta ja antaa teille uuden elämän ja toivon.”  

”Elämänne on kallisarvoinen Minulle, jopa surkeassa tilassanne. Minulla on kaikki vastaukset 

pulmiinne, joiden kanssa kamppailette. Minä tiedän milloin ja kuinka teidät tullaan nostamaan 

epätoivosta ja virkistämään tehdäksenne kaikkea, mitä Minä olen laittanut sydämiinne tehtäväksi. 

Kun ruumiinne kuolee, se ei ole loppu. Sielunne vapautetaan ruumiistanne, kuitenkin te kannatte 

ruumiinne ulkonäköä mukananne. Se on altis kivuille ja rangaistukselle aivan niin kuin maallinen 

ruumiinne oli.”  

”Kuitenkaan te ette voi kukistaa mielihalua, joka teillä on Minua kohtaan ja se tulee polttavaksi 

sielussanne. Sitten me työskentelemme yhdessä, te juotte Elämän Virrasta ja syötte puutarhan 

puitten hedelmiä ja hitaasti te saavutatte uudelleen mielihalunne elää ja jatkaa eteenpäin, siis jos 

olette vastaanottaneet Minut. Jos te kiellätte Minut ja johdonmukaisesti julistatte kuuliaisuutta 

Saatanalle, silloin Minä annan teidän mennä mestarinne luo, hänen, joka tulee kiduttamaan, 

piinaamaan ja käyttämään teitä hyväkseen ikuisesti.”  

”Siispä, Minä kerron teille, että on olemassa vain yksi tie pestä pois syntinne ja ennallistaa 

elämänne ja toivonne. Tulkaa Minun luokseni, Minä olen odottamassa teitä ja Minä lupaan teille, 

että Minulla on ratkaisu jokaiseen kipuun, joka teillä on.” 


