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(Clare) Kallisarvoinen Herra Jeesus, pyydän, voisitko jatkaa siitä viime viestissä olleesta 

itsemurhasta ja antaa neuvoa, kuinka ennallistaa elämämme, kun kaikki näyttää menetetyltä… 

Amen. Tämä on viesti, joka tulee itsemurha ja epätoivo - viestin jälkeen, antamaan toivoa ja mitä 

täsmälleen voidaan tehdä, kun olette siinä pisteessä elämässänne. Jeesus aloitti… 

(Jeesus) ”Te haluatte lopettaa elämänne, koska ette voi nähdä yli ongelmienne ja huolienne, jotka 

maailmassa ovat ympärillänne. Totuus on, ettette ole vielä edes alkaneet elämään elämää. Lahjat, 

joita Minä sisällytin teihin syntymässä, eivät ole alkaneet tulla käyttöön. On olemassa lahjojen 

kerroksia ja kerroksia ja kerroksia teidän hengissänne.”  

”Ilon, kestävyyden, saavutuksien lahjoja, Jumalallisia tapaamisia, avoimia ovia, sieluja, jotka olivat 

syntyneet olemaan aviokumppaneitanne, kaikki tämä ja enemmän kuin edes voitte kuvitella, 

odottavat teitä elämissänne, mutta se vaatii yhteistoimintaanne. Monia kertoja, Minä johdatan 

teitä oikeaan suuntaan, samaan aikaan, kun te olette ajattelemassa tiettyä lopputulosta, kuitenkin 

Minulla on lopputulos, joka on niin paljon parempi kuin teidän.”  

”Monet teistä ovat itsemurhaan taipuvaisia, koska te olette kuunnelleet musiikkia, jota Saatana loi 

pahaa-aavistamattomien artistien kautta, johdattamaan teitä itsemurhaan. Miksi he tekisivät sen? 

Koska tämä juuri nyt oleva sukupolvi on voideltu sukupolvi täynnä lahjoja, ja Saatana pelkää teidän 

kasvavan aikuisuuteen ja tulevan uhkaksi hänelle, ennallistamalla sieluja, jotka myös ovat 

luopuneet toivosta.”  

”Harkitkaa tätä, Minun lapseni, te olette valmiita heittämään pois elämänne, jonka Minä annoin 

teille. Jospa jättäisitte heittämättä pois oma tahtonne lopettaaksenne elämänne, ja sen sijaan 

antakaa se Minulle, järjestettäväkseni millä tavoin Minä haluan? Sen vuoksi, jos fyysinen kuolema 

on se, mitä tarvitsette, se tulee tapahtumaan, jos elokuvan teko tai kirjoittaminen on lahjanne, 

Minä tulen saamaan sen tapahtumaan. Jos elämänne rakkauden löytäminen on se, mikä tulee 

tekemän teistä onnellisen, Minä pidän huolen, että tulette tapaamaan ja tunnistamaan heidät, 

ketä he ovat.”  

”Se, mitä Minä olen sanomassa teille, on että te ette voi menettää luovuttamalla elämänne ja 

vapaan tahtonne Minulle, koska Minä tulen tekemään siitä kaikkein kauneimman elämän, jonka 

koskaan ajattelitte voivanne saada. Minä tulen parantamaan kaikki rikkonaiset paikat, Minä tulen 

ennallistamaan kaikki lahjat, Minä tulen lähettämään enkeleitä elämiinne auttamaan teitä. Minä 

tulen ohjeistamaan teitä perustaidoissa, jotka mahdollistavat teidän kukoistamisenne ja polkunne 

seuraamisen elämässä ilman luovuttamista. Syvät haavat sieluissanne tullaan parantamaan, kun 

tuotte ne Minulle, sillä Minulla on lääkettä, josta te ette tiedä.”  

”Ihmisiä alkaa tulemaan elämäänne, ihmisiä, jotka ovat hyviä ja avuliaita, ja Minä tulen jopa 

kitkemään pois pahat omenat, jotka eivät ymmärrä tätä elämää, jossa palvellaan Minua. Minä 

tulen paljastamaan kaikki valheet, joita teille on syötetty mediassa, kaikki valheet, joita teille on 

syötetty Minusta, jotka on luotu saamaan teidät luovuttamaan. Te tulette näkemään, kuinka teitä 

on jymäytetty uudenaikaisella kulttuurilla; naamio tullaan vetämään pois ja tulette näkemään 

kaikki edessänne odottamassa olevat mahdollisuudet.”  



”Elämänne antaminen Minulle vapauttaa teidät korkeimman tason täyttymykseen, johon sielu on 

kykenevä elinaikanaan. Miksi? Koska Minun Isäni loi teidät ja vain ME tiedämme kohtalon, jota 

varten teidät luotiin. Kaikki elämissänne, mitä olette kokeneet, sekä paha että hyvä, sallittiin 

teidän valmistelemiseksenne missiotanne varten ja se tulee olemaan missio, jota te rakastatte. 

Jopa todella kivuliaat kokemukset, joita Minä en lähettänyt, vaan Saatana, tullaan kääntämään 

ympäri teidän hyväksenne ja ystävienne hyväksi, kuin myös niiden hyväksi, jotka löytävät itsensä 

aivan samoista tilanteista, joista te selvisitte, Minun seisoessa vierellänne, sulkien pahan ovet ja 

avaten ovet kaikkeen, mikä on hyvää ja tarpeellista elämässänne.”  

”Ja kuinka Minä tulen tekemään tämän? Minä tulen kommunikoimaan sydäntenne kautta, 

rakkaat. Te tulette tuntemaan hyvää joistakin mahdollisuuksista ja pahaa muista. Minä tulen 

antamaan teille viisautta huomata valheet ja tyhjät lupaukset, jotka tulevat petkuttamaan teiltä 

elämän ja varastamaan kohtalonne. Kyllä, Saatana tulee varastamaan kohtalonne. Mutta jos 

annatte elämänne Minulle ja pysytte Minun säännöissäni, hän ei tule onnistumaan ja te tulette 

ylittämään hänen ansansa ja temppunsa.”  

”Te kysytte, mitä Minä vaadin teiltä? Minun rakkaat, etsikää Minua rukouksessa, avatkaa 

sydämenne ja vuodattakaa se ulos Minulle, niin että voitte vastaanottaa hyvän neuvonpidon, jota 

Minä annan teille. Te voitte kirjoittaa tietokoneelle tai päiväkirjaan ylös sen, mikä on 

sydämellänne, niin kuin kirjeen läheiselle ystävälle ja kun olette valmiita, saatatte tuntea teille 

tulevan sanoja, jotka eivät ole teidän. Tyypillisesti, Minä tulen tavoittamaan teitä ja sanomaan 

jotakin, joka on hyvin selkeää mielessänne. Jos kirjoitatte sen ylös ja uskotte sen, Minä tulen 

jatkamaan ja ennen kuin tiedätte sen, teillä ja Minulla on todellinen työskentely suhde. Te 

synnyitte tätä varten, te synnyitte suurempia asioita varten… siispä älkää heittäkö elämäänne pois, 

antakaa se Minulle ja Minä tulen tekemään mahdolliseksi sen, minkä ajattelitte olevan 

mahdotonta.”  

”Tulette kuulemaan äänen sydämessänne… ”Tämä on tie, kulkekaa sitä” – ja te tulette tietämään, 

että se on Minun ääneni, koska Minä lupasin, että Minun lampaani tulevat kuulemaan Minun 

ääneni. Te tulette kulkemaan sitä tietä, eikä se aina tule olemaan helppoa, mutta Minä tulen 

opettamaan teitä, kuinka voittaa Saatanan raivo. Hän ei tule millään muotoa menestymään, jos te 

pidätte kiinni Minun teistäni.”  

”Kun olette pimeimmällä hetkellänne, tulette etsimään Minua ja löytämään Minut. Se saattaa 

aivan hyvin olla tällä kanavalla tai Sydänasukkaiden nettisivulla, jossa tulette oivaltamaan, että 

Minä olen puhumassa teille ja te olette saamassa vahvistuksen.” (Englanninkieliset linkit ovat 

videon alla kuvauksessa)  

”Teitä saattaa järkyttää se, että Minä olen aina tietoinen kaikesta, mitä olette käymässä läpi ja että 

Minulla on vastaus. ”  

”Minä haluan selittää teille rukousta. Yksinkertaisesti, jos te oivallatte, että Minä olen Jumala, 

tulkaa Minun luokseni nöyränä uskossa, uskoen että Minä välitän teistä ja teidän erityisistä 

ongelmistanne ja esteistä. Tulkaa Minun luokseni ja paljastakaa esteettä tietonne. Toisin sanoen, 

ei sievistelyä, ei mitään asiallisena olemista, vaan kakaiskaa se ulos ja kertokaa Minulle, miltä 

teistä tuntuu ja mikä teitä vaivaa. Minä saatan puhua teille juuri siinä ja silloin. Minä saatan laittaa 

sanan mieleenne tai te voitte saada Rhema-viestin.”  

(Clare) Rhema on latinaa ja tarkoittaa ’valaistua sanaa’, valaistun tarkoituksen kera, joka puhuu 

teille teidän nimenomaisessa tilanteessanne.  



(Jeesus) ”Miltä Minun Ääneni kuulostaa? Se kuulostaa hyvin paljon omalta mieleltänne. Se on 

hyvin hiljainen, hiukan etäinen, melkein kuin kuiskaus. Mutta kun te saatte yhteyden sanan 

kanssa, ja jonka te epäilette olevan Minä, jatkakaa kuuntelemista ja kirjoittakaa ylös, mitä 

kuulette, kunnes se lakkaa. Sitten vastatkaa Minulle aivan omilla ajatuksillanne. Myöhemmin te 

tulette haluamaan erottaa, että onko ääni Minulta vai Saatanalta tai vain itseltänne. Äiti Clare on 

tehnyt viestejä, kuinka huomata valhe erottelulla. Kuunnelkaa niitä ja tulette pian oppimaan, 

kuinka oivaltaa matkiva ääni.”  

”Valehtelevan hengen tunnusmerkit ovat seuraavanlaisia… Tulette tuntemaan pahoin viestistä tai 

voitte tuntea itsenne ylpeäksi, että olette parempi kuin joku toinen. Saatatte jopa olla pelokas tai 

poissa tolaltanne viestin vuoksi, te laitatte syyn jollekin toiselle tai puhutte pahaa jostakin toisesta. 

Te tulette tuntemaan itsenne kiusaantuneeksi tarjotusta ratkaisusta, tulette tuomitsemaan tai 

paheksumaan muita, teitä yllytetään valehtelemaan, petkuttamaan tai tekemään jotakin väärin.”  

”Varoituksen sana… kun olette loukkaantunut johonkuhun tai johonkin, teillä on taipumusta torjua 

heidät, mustamaalata heitä, löytää vikaa ja juoruilla heistä. Ette tule tuntemaan armoa, ettekä 

hyviä hedelmiä, jotka tulevat Pyhältä Hengeltä. Saatatte jopa olla kiusattuja negatiivisilla 

ajatuksilla, jotka avaavat oven kiistoille ja selkkaukselle ympärillänne olevien kanssa.”  

”Kun kuulette Minun ääneni, tulette tuntemaan syvää rauhaa, kuin myös iloa, että Minä todella 

puhuin teille. Te tulette tuntemaan vapautusta taakastanne, joko kun saatte ongelman ratkaistua 

tai vain ojentamalla sen Minulle, jolla on ratkaisu. Ette tule tuntemaan itseänne kärsimättömiksi 

tai murskaavan hermostuneiksi, että teidän tarvitsisi yllyttää ympärillänne olevia. Olkaa hiljaa ja 

tietäkää, että Minä olen Jumala.”  

”Rakkaat, Minä olen puhunut teille koko elämienne ajan. Nyt te tulette tunnistamaan Minun 

ääneni ja se tulee antamaan teille uskon ja luottamuksen, että teitä todella rakastetaan, että te 

olette tärkeitä ja kauniita Minulle, koska Minä loin teidät kauniiksi ja että Minä olen vartioimassa 

teitä ja Minulla on vastaus jokaiseen pulmaanne elämässänne.” 

”Siispä, pyydän, tulkaa Minun luokseni, tulkaa Minun luokseni odottaen kuulevanne Minulta, 

lukekaa rivien välistä Pyhistä Kirjoituksista tai pyhästä kirjasta, katsokaa pyhiä merkkejä, niin kuin 

sydäntä – ehkäpä sydämen muotoinen kivi ilmestyy tai sydämen muotoinen lehti, tai ehkä 

leikkaatte tomaatin ja saatte mahtavan suuren sydämen. Etsikää jokaista pientä merkkiä, jonka 

Minä lähetän teille, todistaen, että se olen todella Minä, joka puhuu teille ja että Minä olen 

suunnitellut tien pois tästä pimeydestä ja valoon. Kaikki, mitä teidän tarvitsee tehdä, on antaa 

elämänne Minulle ja luottaa Minuun.” 


