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(Jeesus) ”Minun rakkauteni sinua kohtaan ei koskaan pääse loppumaan, mutta Minä haluan sinun 

liikkuvan korkeammalle ja Minä tiedän, että tulet tuntemaan olosi paremmaksi sen suhteen myöskin. 

Sinä olit oikeassa oivaltaessasi täydenkuun ajan; sillä on vaikutusta kaikkeen. Mutta Minä silti haluan 

sinun edistyvän itsekieltätymisessä. Pyydän Clare, Minua varten, meitä varten, yritä.” 

(Clare) Kyllä Herra. 

(Jeesus) ”Asiat näyttävät pysähtyneiltä ja rauhallisilta, mutta ne ovat kaukana siitä. Sotasuunnitelmat 

jatkuvat kehittymistään ja ottavat muotoaan. Oi Clare, kuinka Minä kaipaan peruuttaa tämän kauhean 

ajanjakson koko maailmalta ja kaikilta siinä olevilta. Mutta Minä en voi. Sen täytyy tulla, niin että Minä 

voin ennallistaa puhtauden ja oikeudenmukaisuuden ihmiskunnalle.” 

”Tule lähemmäksi Minua rukouksessa ja erityisesti ylistyksessä. Salli itsesi näkevän ja kuulevan Minut 

selvemmin. Kata itsesi selvemmin. Älä salli paholaisten saada sinua tuntemaan syyllisyyden tunteita. 

Tee mitä voit, tiedä, että Minä olen sinun kanssasi, Minä ymmärrän, kun olet heikko. Älä salli itsesi 

tehdä lisä valmisteluja näitä heikkouksia varten, me haluamme siirtyä poispäin niistä, emme niitä kohti. 

Tämä tulee tekemään paljon auttamaan sinua yhdistymään Minun kanssani.” 

”Minä tiedän, että olet kivuissa, eikä ole paljon muuta, mitä me voimme tehdä lääkitäksemme sitä. 

Kanna sitä kuin rohkea sotilas etulinjoissa. Ei mikään, mikä tuo suurta kasvua pyhyydessä, ole helppoa 

tai mellyttävää. Minä olen kanssasi auttamassa, kun olet kivuissa. Minä olen tässä, elämässä 

sydämessäsi ja vierelläsi myöskin, ja Minä en halua nähdä sinun kärsivän. Mutta kärsimys on osa 

ristiäsi. Minä kaipaan sinua Clare, Minä todella kaipaan. Luuletko, että voisit nististää hieman aikaa 

Minulle?” 

(Clare) Oi Jeesus, olen niin nöyrtynyt Sinun huomautuksestasi. Minä unohdan, että Sinä myös olet 

haavoittuvainen laiminlyönnille. 

(Jeesus) ”Hyvin sanottu. Minä tiedän, että olet aika kiireinen yrittäessäsi miellyttää Minua, mutta olet 

laiminlyömässä ainoan asian, mikä miellyttää Minua eniten… Ilon sinun seurastasi. Rakkautesi 

suloisuus on suuri lohdutus Minulle. Tämä myös pätee yhteisön jäseniin. Miehiin ja naisiin, joilla on 

tapana pitkästyä viettämään aikaa toistensa kanssa, mutta MINÄ EN KOSKAAN pitkästy olemaan teidän 

läsnäolossanne ja juhlimaan rakkaudellanne.” 

”Kyllä, todella, Minä todella juhlin rakkaudella, jota Minun Morsiameni kantaa sydämessään Minua 

kohtaan. Tämä on kovin todellinen tarve Minulle, jopa vaikka olen Jumala, Minä riemuitsen 

rakkaudesta, jota Minun luotuni tuntee Minua kohtaan. Mitä puhtaampaa rakkautta, sen enemmän 

Minä riemuitsen. Todella, sielusi vihollinen tietää, kuinka paljon sinä menestyt Minun läsnäolossani ja 

siksi hän aina yrittää ohjata huomiostasi uudelleen itseesi.” 

”Jos voisit nähdä, kuinka Minä kaipaan sinua, olisit paljon huolellisempi viettämään aikaa Minun 

kanssani. Sinun ei tarvitse tehdä siitä yksityiskohtaista, vain yksinkertaisesti istu alas ja aseta sydämesi 

Minun läsnäolooni ja Minä jatkan siitä. Tietenkin vihollinen käyttää taktiikkaa työntääkseen sinut pois 

Minun luotani, erityisesti väärän syyllisyyden taktiikkaa. Kukista tämä tekemällä kaikki voitavasi ja 

käsittelemällä voimalla ajatusten harhauttamisen ja väärien syytösten demoneita.” 


