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(Clare) Kiitos Sinulle Herra, että kun me olemme heikkoja, Sinä olet vahva, työskennellen meidän 

kauttamme. Amen. 

Minun kallisarvoiseni, Herra on yhä puhumassa sodasta, eikä vain sotahuhuista. Koska olen hyvin 

tietoinen, että Taivaaseennosto tulee tapahtumaan tämän kauhean ydinase tapahtuman jälkeen 

hyvin pian, tunnen olevani kovasti kahden asian välillä rukouksessa.  

Osa minusta todella haluaa mennä kotiin (Täytän 77 vuotta muutaman kuukauden päästä), ja 

minulla on hyvin heikko ruumis tällä hetkellä fibromyalgian vuoksi ja on hetkiä, jolloin olen 

epätoivoinen uupumukseni kanssa, sekä fyysisen että mielellisen, ja kaipaan olla vapaa. Mutta 

sitten näen, että on vielä paljon tehtävää toisten puolesta, vanhuksien ja köyhien, kuin myös 

viestejä Kristuksen Ruumiille ja lauluja. Nämä ovat asioita, joita vain rakastan tehdä, mutta olen 

todella väsynyt, rakas perhe. 

Nyt tiedän, että kun olen heikko, Hän on vahva, työskennellen kauttani. Siispä, en ole 

epätoivoinen, vaan katson eteenpäin seuraavaan armon aaltoon, joka auttaa minut vaikean ajan 

läpi, mutta koska olen vain ihminen, ponnistelen tässä ristiriidassa. Toisaalta haluan rukoilla 

Presidentti Trumpin puolesta, nähden hänet virassa toisen kauden ajan ja saaden tämän 

kansakunnan kulkemaan positiiviseen suuntaan, kukistaen Pimeät. Toisaalta tiedän, että jos hänet 

salamurhataan, asiat tulevat kriittiseen pisteeseen hyvin nopeasti ja kansakuntamme toivo tulee 

hupenemaan, kun Pimeät ottavat yliotteen ja Taivaaseennosto tapahtuu paljon nopeammin.  

En voi kertoa kaikille teille, mitä tehdä, mutta minulle on omantunnon asia, että teen parhaani 

säilyttääkseni kansakuntamme rukouksen ja rohkaisun viestien kautta. Miten te voitte, rakkaat? 

Kuinka te käsittelette pahaenteisiä näkymiä ja sotien melskettä ja sotahuhuja? Kyllä Herra, tiedän, 

ettei enää ole kauan. Tiedän, että olemme kukkivan oliivipuun sukupolvi, mutta… Kuinka kauan, oi 

Herra, kuinka kauan? Jopa noidat toivovat pääsevänsä meistä eroon pian. 

Tässä minä olen, kirjoittamassa tätä hiljaisesti Herralle ja kuulen aviomieheni äänen toisesta 

huoneesta… ’Sain juuri Rhema-viestin… Teidän ei tarvitse pysyä täällä enää kauan.’ VAU, se oli 

ajantasaista. No niin, yksi mainitsemisen arvoinen asia on, että Herra tulee sallimaan meidän tulla 

takaisin kirkastetuissa ruumiissa avustamaan veljiämme ja sisariamme. Ezekiel uskoo, että ne, 

jotka on kutsuttu jäämään jäljelle ja auttamaan muita, tulevat saamaan uudistetut ja vahvistetut 

ruumiit, ja kaikkia taitoja, mukaan lukien hengellistä oivalluskykyä ja voimaantumista, mitä he 

tarvitsevat tehdäkseen tämän vaativan työn. On ilmeistä, että Herra tekisi sen niille, jotka on 

kutsuttu jäämään jäljelle ja johtamaan, koska monet heistä ovat heikentyneitä ja loppuunpalaneita 

myöskin. Suloinen Jeesus, tiedän että olen valittamassa, onko Sinulla mitään sanottavaa? 

(Jeesus) ”Olen odottanut taukoa keskustelussasi itsesi kanssa, Rakastettu. Olet vain hyvin, hyvin 

väsynyt, ja Minä olen ylpeä sinusta päätöksen tekemisestä, että teet oikean asian, vaikka se 

maksaa sinulle joka päivä. Minä lasken sinun varaasi, että jatkat oikean asian tekemistä, aina aivan 

siihen hetkeen asti, kun Minä sieppaan sinut sieltä vuorelta ja tuon sinut kotiin Minun luokseni.” 



”Sinun tunteesi ovat oikeassa, tuntiessasi olevasi keskitiellä palvelemisen ja kärsimisen tai 

lopettamisen ja kotiintulon välillä, mutta Minä en voi kertoa sinulle, kuinka mielissäni Minä olen, 

että olet halukas jatkamaan kunnes Minä otan sinut Taivaaseen kaikkien Minun Morsianteni 

kanssa. Tästä kaikesta on kyse rakkaudessa, uhraten aivan viimeisen energian pisaran Rakastetun 

puolesta. Tämän Minä tein sinun puolestasi, ja kuten tiedät, rakastajan täytyy muistuttaa 

Rakastettua.” 

(Clare) Olenko pääsemässä sinne, Herra? 

(Jeesus) ”Kyllä olet, ja on toiveikasta, mutta on vielä pieniä teitä kuljettavana. Minä en tuota 

sinulle pettymystä erilaisella aikataululla, kuin mikä oli ensimmäinen YouTube-kanavallasi annettu. 

Minä sanoin sinulle, että Minulla on yllätyksiä ja palkkioita niille, jotka uhraavat omat etunsa 

rukoillakseen, että Minun etuni ilmestyvät.” 

”Yksi asia, jonka opit koulutuksesi alussa… ’Et voi päihittää Herraa.’ Minulle on mahdotonta antaa 

enemmän, kuin mitä Minä annan sinulle. Ajassa voi olla eroavaisuutta, mutta sääntö silti pätee. 

Mikä on erityisen kallisarvoista Minulle, on puhdas sydän. Tällä Minä tarkoitan sydäntä, jolla ei ole 

mitään muuta kuin Minun toiveeni ja mielenkiinnon kohteeni sydämessään, jopa siihen pisteeseen 

asti, että unohtaa itsensä. Kuinka Minä pidänkään aarteina sellaisia sieluja.” 

(Clare) Ja se oli Hänen viestinsä loppu. Jumala siunaa teidät, rakkaat ja myöntäköön Jumala meille 

armon lopulliseen periksiantamattomuuteen ja itsen unohtamiseen… Amen! 


