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(Clare) Herra siunaa ja elvyttää teidät ja teidän sielunne, rakkaat Sydänasukkaat. Kiitos Sinulle, 

Jeesus, ihmeellisistä siunauksista ja suojeluksesta, jolla Sinä ympäröit meidät päivän jokaisena 

hetkenä. Pyydän, auta meitä reagoimaan niihin ja käyttämään ne täysin. 

(Jeesus) ”Minä olen väräyttämässä sinua musiikkiasi kohti, en vain siksi, miten se tulee 

palvelemaan, vaan myös kohottamaan henkiänne ja antamaan teille voimaa. Kaikki te, Minun 

uskolliseni, kaikilla teillä on lahjoja, joita Minä olen antanut teille käytettäväksi. Jopa niin kuin laulu 

sanoo… ’Kristuksella ei ole ruumista täällä maapallolla, paitsi teidän kätenne, teidän lahjanne ja 

kykynne rohkaista muita’.” 

”On tärkeää, että kukin teistä harjoittaa lahjojanne, kuin myös osallistuu yhteisön projekteihin.” 

”Minulle on kaunis asia nähdä, kun te kaikki keräännytte yhteen ja teette, mitä pitää tehdä. Se on 

esimerkki epäitsekkyydestänne maailmalle ja Minä tulen varmasti palkitsemaan teidät siitä. 

Tehkää aina ripeästi, kun aika on pimeä, pysykää aina kiireisinä siinä, minkä tiedätte Minun 

nimittäneen teille, ollaksenne kiireisiä sen kanssa.” 

”Minä löydän paljon lohtua tästä ahkeruudesta rukouksessa ja armon töissä. Tämä päivä oli hyvä 

esimerkki siitä. Kun te lähestyitte auttamaan toinen toisianne, sain iloa teistä kustakin. Rakkaat, 

hyvin pieni (asia) tuo joka päivä Minulle iloa tällä Maapallolla. Siispä, kun te teette asioita toinen 

toisillenne, Minä olen kovasti ylevöitynyt. Minä vuorostani tulen tekemään teille lisää.” 

”Minä haluan teidän tietävän, että rukouksenne ja kärsimyksenne Presidentti Trumpin puolesta 

ovat osumassa maaliin ja muuttamassa historiaan. Pyydän, älkää lopettako.” 

(Clare) Herra, olen kantamassa häntä sydämessäni, minulla on erityisen kovaa aikaa muodostaa 

ajatusrukous mielessäni, se vain on jotakin sydämessäni, jota olen kantamassa. Luetaanko se 

rukoukseksi?  

(Jeesus) ”Luetaan, erityisesti kun taakka on suuri ja koko maailma on siinä hänen kanssaan.” 

(Clare) Siispä, olen rukoilemassa hänen ja koko maailman puolesta, vain kantamalla sydämessäni 

sitä kipuna, ollen jatkuvasti tietoinen siitä. 

(Jeesus) ”On lukemattomia tapoja, joilla asiat tuodaan eteenpäin Isälle ja esitetään Hänelle 

sydämissänne. Kaikki tavat ovat hyväksyttäviä, mutta erityisesti kipu asianomaisen sydämessä. Se 

on, mitä Ezekielin ruumiissa on tapahtumassa juuri nyt, ja se on kovin rajua.” 

(Clare) Herra, miksi tunnen, että Sinä olet etäinen juuri nyt? 

(Jeesus) ”Maailmassa on niin paljon kärsimystä juuri nyt, Clare, niin kovin paljon, ja kuinka Minä 

voin salata sen sinulta? Minä en voi. Vain yhdistä itsesi Minuun kärsimyksissäsi ja me olemme 

lähempänä toisiamme. Muista, Minä kerroin sinulle, että Minä en hukkaa mitään, kun sinä tai kuka 

tahansa muu sielu on kärsimässä. Minä tunnen sen syvästi, uudelleen ja uudelleen, läpi koko 

maailman.” 



”Joskus, Minun kyyhkyni, ei ole sanoja ja tämä on sellainen aika. Siksi et voi muodostaa sanoja 

rukouksessa, sinä vain tunnet itsesi niin kovin raskaaksi sisältäsi. Sinä olet silti rukoilemassa, mutta 

se on enemmänkin rukouksen läheinen muoto – kärsimyksen huokaus – ei mitään erityistä, vain 

kaikkea… kivuliasta ja hämmentynyttä. Siksi Minä haluan sinun työstävän musiikkia, tämä on kovin 

kova paikka olla, enkä Minä halua sinun pysyvän täällä.” 

(Clare) Olin hiljaa hetken, ajatellen sitä, mitä Hän oli sanomassa, ja sitten näin Hänet hengessä, 

laittaen Hänen kätensä käsiini. 

(Jeesus) ”Minä olen kanssasi, lapsi, sinä olet tekemässä sen, mitä voit, olosuhteet huomioon 

ottaen. Kiitos sinulle.” 

(Clare) Ja se oli Hänen viestinsä loppu. Siispä, jatkakaa samalla tavalla rukousten kanssa, rakkaat, 

ne todella, todella toimivat ja eräs (kristillinen/kirkon) palvelija on ehdottanut, että me 

pidättäydymme ihanasta ruuasta tukeaksemme rukouksia Presidentti Trumpin ja tämän 

kansakunnan (Amerikka) puolesta. Herra siunaa teitä, rakkaat, ja kiittää teitä rukouksista 

yhteisömme puolesta, me arvostamme sitä enemmän kuin te tiedätte. 


