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(Clare) Herra, pyydän, mitä Sinulla on sydämelläsi? 

(Jeesus) ”Että te kaikki olette tulleet yhteen rukouksessa ja kiitoksen annossa, merkitsee kaikkea 

Minulle. Niin harvat palaavat kiittämään Minua.” 

”Kyllä, niin kovin harvat palaavat takaisin kiittämään Minua, ja se katkeroittaa Minun sydäntäni. 

Jos he vain tietäisivät, kuinka Minä kärsin heidän kiittämättömyydestään, he muuttuisivat. Minä 

haluan sinun tekevän sen tiettäväksi. Minun Isäni näkee kiittämättömyyden ja pidättelee 

kallisarvoisia ja suuresti tarvittuja armoja heiltä, koska he eivät ole kiittäneet siitä, mitä heille on jo 

välitetty.” 

”Esimerkiksi, tiedättekö kuinka paljon armoa tarvitaan pitämään sinut ja Ezekiel hengissä? Joka 

päivä noitapiiri on katsomassa keinoa lopettaa teidän molempien elämät tai saada teidät 

antamaan periksi. Siksi te olette kamppailemassa niin paljon; monia on kutsuttu teitä vastaan. 

Mutta se ei ole mitään, mitä Minä en voi voittaa Minun armollani.” 

(Clare) Oi Herra, pyydän, kerro minulle, kuinka voin vastaanottaa lisää armoa tehdäkseni tämän 

kivun ja äärimmäisen väsymyksen siedettävämmäksi? 

(Jeesus) ”Sinä olet jo löytänyt sen salaisuuden… Se on Kiitoksen Antaminen. Omistaudu 

kiitoksellisuudelle. Näin sinä tulet vastaanottamaan lisää armoa. Kiitä Minua siitä, mitä sinulle on 

annettu, ja sinulle tullaan lisäämään lisää, koska sinä tarvitset lisää, koska useampi ja useampi on 

sinua vastaan joka päivä. Olet jotensakin arvoitus vihollisillesi, koska sinä todella välität heistä, 

kuitenkin olet kykenevä kestämään heidän iskunsa ja toipumaan. Minä kerron sinulle totuuden, he 

ovat oppimassa paljon Minun rakkaudestani ja heidän huolehtimisestaan.” 

”Tämä tulee kääntämään asioiden kulun, koska on tulossa aika, kun heille kaikille tulee olemaan 

ilmeistä, että Saatanalla ei ole heidän parhaat etunsa mielessään, ja että hän ei ole 

hyväntahtoinen johtaja, jonka he kaikki luulivat hänen olevan. Hän on valehteleva lurjus, joka 

sanoo yhtä asiaa, mutta on todella suunnittelemassa jotakin hyvin erilaista. Kuinka te voitte 

verrata palatsia, kauniita vaimoja ja palvelijoita ja voimakkaita armeijoita - hiilihankoon vatsassa, 

koukkuihin selässänne, tulen ympäröimässä jalkojanne ja ihon olevan revittynä rinnastanne? 

Katsokaahan, hän lupaa yhtä asiaa, mutta on nauramassa hiljaa, kuinka lapsellisia hänen 

alamaisensa todella ovat.” 

”Kuitenkin Minä seison halukkaana antamaan anteeksi niille teistä, jotka ovat uhranneet viatonta 

verta ja kiduttaneet, piinanneet ja tehneet mitä kauheimpia henkilökohtaisia rikoksia niille, jotka 

ovat teidän vastuullanne.” 

”Rakastetut, Minä olen tarkkaan tietoinen teidän äärimmäisestä uupumuksestanne kaikesta siitä, 

mitä on sattunut, Minä olen tietoinen siitä, kuinka olette vuodattaneet itsenne juomauhrina 

syntisten puolesta, Minä olen seisomassa vierellä ja välittämässä armoja kaikille teille, kun te 

kuljette tämän todella pimeän kuoleman ja tuhon käytävän läpi.” 



”Clare, luonnos, jonka teit meistä kulkemassa kuolleitten ruumiitten halki, on tulossa 

tapahtumaan. Putinia ei voida pidätellä enää kauan ja se, mitä hän on suunnitellut, on kauheaa. 

Onnellisia ovat ne, jotka ovat menneet kotiin olemaan Minun kanssani, heidän ei tarvitse elää tätä 

kokemusta, mikä on vertaansa vailla voimakkuudessa ja kärsimyksessä, suurempi kuin mitä 

maailma on ikinä tiennyt.” 

(Clare) Meidän Sunnuntai tapaamisemme yleensä menevät hieman eri tavalla, mutta tänään 

tunsin, että Hän halusi puhua meille. 

(Jeesus) ”Kiitos sinulle, että rikot käytännön, tämä todella oli Minun tahtoni. Kestäkää Minua vain 

vähän kauemmin, Minun uskolliset rakkaani, pyydän, älkää laskeko ristiänne alas, sitä tarvitaan nyt 

enemmän kuin koskaan ennen. Oi, kiitos teille, ettette käänny poispäin, ette juokse pois. Katsokaa 

Minuun.” 

(Clare) Sain hyvin selvän kuvan Hänen kasvoistaan ja Hän sanoi… 

(Jeesus) ”Lakkaa alentamasta itseäsi, lakkaa ajattelemasta, että Minä olen vihainen sinulle tai että 

olet arvoton Minulle. Se, mitä teet, jopa pienimmilläkin asioilla, joita teet, on paljon suurempi 

vaikutus, kuin mitä näet. Sinä olet ohjannut muualle monia tragedioita rukouksillasi, siispä kyllä, 

Saatana tulee yrittämään vähätellä astiaa ja sanoja, joita sinä puhut Minusta.” 

”Mutta Minä haluan sinun tietävän, että he ovat olleet hyvin täsmällisiä ja Minä olen puhumassa 

kauttasi. Minun Henkeni ohjaa sinua. Sinä et ole yksin; Minun Henkeni ohjaa täällä myös monia. 

Siispä, he vahvistavat sen, mitä Minä annan sinulle.” 

(Clare) Pyydän, Herra, kerro minulle totuus, miksi Minä olen niin kovin väsynyt? 

(Jeesus) ”Monia, monia toimeksiantoja, kiedottuina huoliin ja valheisiin, jotka ovat epätosia. Ja 

kyllä, säteily on voima, joka koskettaa sinua, mutta pääasiassa se tulee noitapiireistä, jotka 

kiroavat sinua. He paastoavat voittaakseen sinut, Rakastettu. Minä tarvitsen lisää rukouksia sinun 

puolestasi, koska he haluavat poistaa sinut, johtajan, pelistä. He erheellisesti ajattelevat, että se 

tulee murenemaan ilman sinua, mutta he ovat väärässä. Sydänasukkaat tulevat jatkuvasti 

lisäämään rakentumistaan Minun Armoni varteenotettavaksi armeijaksi.” 

”Päät ylös, me olemme selviämässä tästä, sinä et ole lopussa, et vielä. Minä aion nostaa sinut 

tuottavuuteen, aivan viimeiseen hetkeen saakka, siispä pyydän, luovu kuolemista koskevista 

ajatuksista. Se EI ole Minun suunnitelmani. Itse asiassa, aivan päinvastoin.” 

(Clare) Herra, milloin Minä tulen tuntemaan tämän Minun ruumiissani, joka, niin kuin Sinä tiedät, 

on hyvin heikko? 

(Jeesus) ”Hankkiudu eroon kirouksista ja sorrosta ja tulet purjehtimaan tuulen mukana. Leuka ylös, 

Rakastettu, lepotauko on tulossa, Minä lupaan sinulle. Ei kuolema, vaan henkiin herääminen, 

voima pitää sinut menossa mukana. Mutta nämä alavireiset ajat ovat myös hyvin hyödyllisiä ja 

opettavaisia, siispä älä vähättele niitä.” 


