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(Clare) Herra siunaa teidät, suloinen perhe. Minä todella toivon, että te rukoilette minun 

puolestani. Jälleen kerran uteliaisuuteni sai minusta yliotteen ja katsoin Israelin uutisia suorana 

(Israeli News Live), ja sen mukana myös muita asioita. Steven Ben Noon toi esiin kauhean asian, 

mikä on tehty hänen perheelleen. Hän jakoi, kuinka Illuminati oli ottanut maalitaulukseen hänen 

perheensä kuolemaa varten, käyttäen epärehellistä lääkäriä, joka melkein tappoi hänen vaimonsa, 

ja onnistui tappamaan hänen vaimonsa isän… 

Kuinka pimeitä ja kauheita ovat ihmisten tavat. Herra päästä meidät pahasta. Minun virheellinen 

järkeilyni ja tekosyyn keksiminen olivat kertomassa minulle, että olin työskennellyt kovasti illalla ja 

ajattelin, että pieni  hengähdystauko olisi juuri oikea asia lopettamaan illan. Kuitenkin Jeesus sai 

aviomieheni huomion ja pyysi minua olemaan katsomatta enää lisää. Auts… se pistää, Herra. 

Jeesus, olen pahoillani. Aion yrittää kovasti sivuuttaa uutiset; en voi tehdä sitä yksin, pyydän, tee 

minut haluamaan olla tehdyksi haluamaan sitä, todella se, mitä minä kuuntelin, oli rumaa ja 

tiedän, että Sinä et halua kuulla sitä myöskään. Sinun on jo täytynyt elää se noiden tapahtumien 

kautta Stevenin perheen kanssa ja olet yhä korjaamassa verenvuodatusta sen ympärillä. Jeesus, 

mitä Sinulla on sydämelläsi? 

(Jeesus) ”Tiedätkö, kuinka paljon sielusi on pimentynyt tämän kaltaisten asioiden kautta?” 

(Clare) En vastannut Hänelle, mutta ei, en todella tiennyt. 

(Jeesus) ”Niiden pohtiminen, ajatteleminen vie sinut syvälle Saatanan hallintoon. Se on paikka, 

mistä Minä haluan sinun  olevan niin kaukana kuin voit. Jotkut ihmiset ruokkivat itseään pahoilla 

uutisilla ja pahuudella, mutta sinun, Minun Morsiameni, täytyy ruokkia itseäsi vain sillä, mikä on 

mieltä ylentävää ja hyvää. Tiedätkö miksi?” 

(Clare) ”No niin, tiedän, että nuo asiat masentavat Sinua, koska Sinun on täytynyt elää uhrien 

haavojen kanssa. Minä tiedän, että se tuhlaa aikaa, jonka voisin käyttää tekemällä jotakin 

tuottavaa… ylentää toisten mieliä, ja pahat ajatukset viipyilevät ja ovat hyvin masentavia. 

(Jeesus) ”Se on saastaa, lietettä, joka peukaloi vastaanottimiasi ja asiasisältö on raskasta ja 

lannistavaa. Parempi pitää itsensä pois tästä pimeydestä ja riemuita Minussa, jopa kun tekee 

kipeää. Sillä kaikille asioille on syy. Jos me katsomme taaksepäin aikalinjoja, me näemme, että 

näiden draamojen pelaajilla oli sukulaisia, jotka risteytyivät Stevenin perheen kanssa ja jättivät 

seuraukset jälkeensä. Monet ihmisryhmät, jotka ovat tekemisissä toistensa kanssa nyt, olivat 

sukulaisia menneisyydessä, ja on monia velkoja ja tapahtumia, jotka liittyvät toisiinsa sukupuissa.” 

”Clare, kuinka voit levittää valoa, kun paneudut pimeyteen? Kuten nimesi vihjaa, sinun tulee tuoda 

valoa tähän maailmaan, ja koska sinä asut Minun kanssani ja Minä sinun kanssasi, tulisi olla paljon 

valoa tuotavaksi eteenpäin. Aivan kuten vastaavuus rantapummiin, joka valitsee kauniita asioita 

poimittavaksi ja jättää jälkeen pimeät ja limaiset, niin on mielesi kanssa ja sen, mitä viihdytät 

mielessäsi. Minä toivon sinun, Minun Rakastettuni, olevan kokonaan valoa ja harvoin koskevan 

pimeään, paitsi rukouksessa. Jopa silloin, rukoukset nostavat tapahtumia pimeydestä.” 



”Näethän, Minä en halua pimeyden asuvan sinussa. Se on Minun syyni, Minun äärimmäinen 

päämääräni. Kuitenkin Minä tiedän, että sinun täytyy käsitellä pimeyttä, mutta salli valon sisälläsi 

kukistavan sen. Minä tiedän, että olet hyvin tietoinen sanonnasta, että kun henkilö mietiskelee, 

opiskelee tai käsittelee jotakin, esimerkiksi tyrannin käyttäytymistä, he alkavat muuttua heidän 

kaltaisikseen. Siksi Minä pyydän sinua meditoimaan Minun elämääni, niin että sinä tulet Minun 

kaltaisekseni.” 

”Jos keskityt valoon, mitä sinulle on annettu, Minä tulen lisäämään sitä. Tämä on avain asia, 

vuorovaikutussuhde, jota sinun tulee harkita, kun eteesi laitetaan vaihtoehtoja. Pyydän, harkitse 

tätä vakavasti, Rakastettu, maailma tarvitsee Minun valoani nyt enemmän kuin koskaan. Sinä 

tiedät ja rakastat tuota valoa, sinä ymmärrät paljon siitä valosta, ja monilla on tämän tiedon nälkä. 

Tee parhaasi, Clare, tuodaksesi heille valoa ja hylkää pimeyden tiet. He saavat sitä runsaasti 

mediasta, Minä haluan sinun tasapainottavan sitä sillä, mitä Minä annan sinulle.” 

”Rakastetut, kun te jätätte pimeyden taaksenne ja omaksutte enemmän ja enemmän valoa Minun 

sanoistani, Pyhistä Kirjoituksista ja niistä astioista, joita Minä lähetän teille, välttäen pimeitä 

paikkoja, juorua, herjausta, uutismedianne valheita ja manipulointeja, te itse alatte kukistamaan 

pimeyttä totuudella ja toivolla. Clare, on totta, sinun ei täydy piilottaa päätäsi hiekkaan, kun elämä 

ympärilläsi on rappeutumassa, sinut on kutsuttu olemaan vartiomies, mutta sinua tarvitaan 

tuomaan toivoa voitosta ja paremmasta elämästä niille, jotka ovat tämän pimeän sorron alla.” 

”Sen vuoksi, sinun täytyy tarjota Minun ihmisilleni niitä asioita, jotka tuovat toivoa ja uskoa 

Minuun. Ymmärrätkö tämän, Rakastettu?” 

(Clare) Kyllä Herra. Nyt näen sen selvemmin. 

(Jeesus) ”Hyvä, sitten Minä haluan sinun hallitsevan sen. Tuo esiin musiikkia ja rohkaisevia viestejä, 

vahvistamaan heitä matkalle, jolla te kaikki olette yhdessä.” 

(Clare) Se oli Hänen viestinsä loppu. Pyydän, rukoilkaa Minun puolestani, että minä voin pysyä 

poissa pimeydestä. Arvelen, että yksi syistä, että olen uutisten nälkäinen, on että olen 

odottamassa Herraa tulevaksi takaisin ja tiedän, että kun tietyt asiat tapahtuvat, Hän tulee 

takaisin, siispä olen katsomassa mitä tahansa merkkiä siitä tapahtuvaksi. Se ei ole mikään tekosyy, 

Hän ei halua minun tekevän sitä, siispä, minä todella tarvitsen rukouksianne pysyäkseni poissa 

siitä. 


