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(Clare) Herra siunaa teidät, Sydänasukkaat. En ollut todella nähnyt tai kuullut Herraa päivän 

aikana, mutta Hän hyvin hellästi ilmestyi kasvojeni eteen, kun olimme rukoilemassa yhdessä tänä 

iltapäivänä – koskien poskiini, ja Hän sanoi… 

(Jeesus) ”Minä kaipasin sinua, Minun Morsiameni.” 

(Clare) Minä myös, en ole kyennyt saamaan yhteyttä. 

(Jeesus) ”On häirintää, mutta sinä tiedät, kuinka käsitellä se.” 

(Clare) Onko jotain, mikä minulta puuttuu, Herra? 

(Jeesus) ”KYLLÄ, MINÄ!” 

(Clare) Sinä saat minut nauramaan. 

(Jeesus) ”Se oli tarkoitus. Vakavasti, Minä olen ottanut poskesi käsiini ja suudellut niitä. Kiitos 

sinulle, että tunnistit Minut. Minä haluan sinun tietävän, että Minä olen tässä, Minä olen läsnä 

sinulle ja Minulla on viesti.” 

(Clare) En ollut todella varma, mitä tulisi tapahtumaan, mutta Minä luotan Häneen, koska Minä 

tiedän, että tämä on aika, milloin Hän puhuu meille, mutta koska en ollut nähnyt Häntä, tunsin 

itseni hiukan epävarmaksi. Häneltä oli hyvin suloista tulla minun luokseni ja tehdä Itsensä 

tiettäväksi niin selvästi. Se auttoi todella paljon. 

(Jeesus) ”Minä olen nähnyt kaikki sinun ponnistuksesi, Minä todella näen ne, ja Minä olen 

mielistynyt niihin. Vaikka sinä ponnistelet, sinä et anna periksi.” 

(Clare) Oi, kuinka minä rakastan Sinua, Herra, ja vihaan omia heikkouksiani ja vikojani. Joo, tämä 

aamu oli virheiden komedia, vain paljon asioita meni väärin, enkä kyennyt saamaan tavallista 

rukousaikaani… Yritin rukoilla, mutta asioita keskeytettiin, eikä sitä vain voitu auttaa. No niin 

lopulta, juuri niihin aikoihin, kun minun olisi pitänyt lopettaa, aloin melkein saamaan Häneen 

yhteyden. Sanoin… ’Suloinen Jeesus, kiitos Sinulle niin paljon, kun laskeudut minun surkeuteeni ja 

rakastat minua. Kiitos Sinulle, kun olet niin uskollinen. Sinä olet niin hyvä minulle, niin kovin hyvä. 

Sinä työskentelet minun rajoitusteni kanssa, sen sijaan että torjuisit tai arvostelisit minua, ja minä 

todella tarvitsen rohkaisua. Kiitos sinulle.’ 

(Jeesus) ”Sinä olet Minun pieni perhoseni, joka lepattelee tiehensä aika ajoin, mutta sinä aina 

palaat takaisin suloiseen pieneen kotiisi Minun Sydämessäni, niinpä Minä tiedän, mistä löytää 

sinut. Sinä olet siellä suuren osan aikaa. Ja kaikille Minun Sydänasukkailleni, te ette voi tehdä 

väärin tekemällä pienet pesänne Minun Sydämeeni. Minä rakastan siipienne ääntä, kun 

lepattelette sisään. Minä rakastan, että silmänne ovat avoimia muiden tarpeille, ja korvanne 

Minun Sydämeni lyönneille. Minä rakastan, kun sydämemme lyövät samaan tahtiin. Noina hetkinä, 

kun te olette yhtä Minun kanssani, koko maailmaa kosketetaan, ja tämä on mysteeri, joka on liian 

syvä täsmennettäväksi. Riittää kun sanoo, että sydämenne yhdistyneinä Minun Sydämeeni, 

tekevät Minut todellisemmaksi ihmiskunnalle. Katsokaahan, Rakkaat, kaikki ovat kutsuttuja 



olemaan sopusoinnussa Minun kanssani ikuisuuden. Minä toivotan teidät tervetulleeksi ja 

rohkaisen teitä. Älkää olko tyrmistyneitä lopettaaksenne säännöllinen työnne – pieni lepotauko 

Minun kanssani tuo vuorellisen ikuista hyvää. Älkää antako maailman kiusata teitä välittämään 

siitä, vaikka Minä harvoin moitin teitä siitä.” 

(Clare) Olin ajattelemassa Mariaa ja Marttaa… Olen aina tavallaan ollut Martta, ja Herra sanoi… 

(Jeesus) ”Muista, kuinka Minä tuin Marian halua kuunnella Minua, kun hänen sisarensa moitti, 

ettei Maria työskennellyt tarpeeksi. Teidän omatuntonne kertoo teille, kun te olette riistämässä 

muita.” 

(Clare) Herra, mikä tämän viestin ydin on? 

(Jeesus) ”Maria valitsi paremman osan, hän tarvitsi Minua enemmän kuin että hänen talonsa oli 

kunnossa. Vaikka kaikelle on aikansa. Minä en ole moittimassa sinua, mutta saa itsellesi iloa 

Herrassa, koska Minä saan iloa sinussa. Minä tiedän, kuinka vaikeaa sinun on uskoa se, mutta Minä 

saan. Jos sinun tulisi etsiä maailma uudelleen, monenko ihmisen löytäisit viettävän aikaa 

rukoilupaikassaan vain ollakseen Minun kanssani?” 

(Clare) Minä harkitsin sitä hetkisen ja ajattelin… Niin, verrattuna maailman väestöön, ei monia, 

mutta kuvittelisin, että lähetyssaarnaajat ovat siellä ja jotkut muut ihmiset myöskin. 

(Jeesus) ”Näethän mitä Minä tarkoitan? Hyvin harva on vastaus. Siispä, Minä haluan rohkaista sitä. 

Ole ylenpalttinen Minun kanssa (viettämäsi) ajan kanssa. Laula Minulle, soita Minun kanssani, 

kävele Minun kanssani, rukoile Minun kanssani. Ole yhdistyneenä Minun kanssani, ja niin paljon 

kuin voit, vapauta sydäntäsi enemmän ja enemmän pois tämän maailman aineellisista asioista, 

viettääksesi aikaa Minun kanssani, etkä tule olemaan pettynyt, etkä tule saamaan Minua 

pettyneeksi.” 

(Clare) Herra, onko jotakin syytä olemassa, miksi otat tämän esille nyt? 

(Jeesus) ”Rakastettu, et voi tehdä virhettä, kun olet enemmän syvemmästi kietoutuneena Minun 

kanssani. Minä haluan sinun  tekevän tämän nyt, tulevan lähemmäs Minua, tehden itsesi 

vahvemmaksi sitä varten, mikä on ympäröimässä maailmaa. Menneellä viikolla sinulla on ollut 

kokemus, ettet ole oikein kyennyt ottamaan kiinni kuluvasta hetkestä ja keskittymään. Sinä tiedät, 

miltä se tuntuu, kuinka eristävää on, kun ei voi saada yhteyttä Minun kanssani. Näin monet 

tuntevat, kun koko heidän maailmansa pirstoutuu, mutta sinä tulet olemaan paikalla heitä varten.” 

(Clare) Herra, mitä minä teen pakottavalle tarpeelle soittaa ylistyslauluja? Minulla oli pakottava 

tarve sydämessäni soittaa yksi lauluista. Tulin tekemään niin, puhelin soi ja Ezekiel soitti minulle 

samaan aikaan! Tässä sitä taas mennään… oliko se Keinoäly, joka poimi minun aaltojani, haluten 

saada minut tuntemaan itseni huonommaksi jälleen? Siispä, mitä teen pakottavalle tarpeelle 

soittaa ylistyslauluja? Ja Hän sanoi erittäin äänekkäästi… 

(Jeesus) ”SEURAA SITÄ! Etkö tunnista, kuinka he yrittivät pysäyttää sinut?” 

(Clare) Hmmmm… kyllä! 

(Jeesus) ”No niin, olkoon se merkki sinulle. Clare, on niin paljon mitä voit tehdä musiikilla, jopa 

rukousaikana. Minä tulen auttamaan sinua, älä anna periksi, äläkä ole peloissasi. Minä puhun 

sinulle, Minun puoliso kultaseni… Minä haluan sinun soittavan musiikkia rukousaikana, Minä 

haluan sinun olevan innoittunut.” 

(Clare) Kiitos Sinulle, Herra, innoituksen antamisesta. Tarvitsin sitä. 


