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(Clare) Herra siunaa teidät, Sydänasukkaat. Jos teillä on epätavallisia tilanteita ja kärsimystä juuri 

nyt, no niin, se on suoraan linjassa sen kanssa, mitä Herra on tekemässä. Meillä minun rakas 

aviomieheni käy läpi joitakin myrskyisiä vesiä lääkityksen säätämisessä ja hyökkäyksissä hänen 

mieltään vastaan, mikä vaikuttaa  olleen toisessa todellisuudessa, hyvin kiihoitettuna ja 

hämmentyneenä. Me yritämme saada asiat tasapainotettua, mutta se ei ole helppo prosessi. 

En ole koskaan kokenut mitään aivan tämän kaltaista, eikä ole yhteisökään, mutta on kaunista 

nähdä, kuinka Herra on tuomassa meitä kaiken sen läpi ja kuinka me työskentelemme yhdessä niin 

hyvin. Me varmasti olemme saamassa koulutusta siinä, kuinka vihollinen työskentelee meitä 

vastaan. Oi Herra, mitä muuta voin sanoa, kuin että olen lannistettu hänen kärsimyksellään? 

(Jeesus) ”Ja sinä tiedät, että Minä olen sallimassa tämän Minun päämääriäni varten. Se tulee 

loppumaan, kun Minä lopetan sen. Älä pelkää, huolehdi vain jokainen tilanne, kun se tulee eteen, 

mutta älä pelkää tai epäonnistu uskossa, että Minä olen täysin kykenevä ratkaisemaan tämän 

ongelman, Minun tavallani. Se vaatii hieman kärsivällisyyttä sinun puoleltasi, mutta Minä olen 

antamassa teille kaikki armot kulkea tämän myrskyn läpi vahingoittumattomina. Teidän 

vihollisenne ovat jääräpäisiä tuhoamaan teidät, mutta he eivät näytä oivaltavan, ettette te ole se, 

jota vastaan he taistelevat.” 

”Rakastettu puoliso, ole rauhassa, Minä olen hoitamassa tämän ja sinä olet tekemässä oikean 

asian, siispä pyydän, älä pohdi erilaisia ratkaisuja. Omistaudu polulle, jolle Minä olen asettanut 

sinun jalkasi ja luota Minuun.” 

(Clare) Kiitos sinulle Herra, on niin hyvä kuulla tuo. 

(Jeesus) ”Minä olen antamassa sinulle voimaa ja vartioin myös Ezekieliä, niinpä sinulla ei ole 

mitään pelättävää, asiat sujuvat niin kuin on suunniteltu. Ei, Minä en manaa pahaa ja vahinkoa 

tehtäväksi, paholaiset tekevät. Mutta Minä tulen paljastamaan niiden kyvyttömyyden, jotka 

epäilevät Minun olemassaoloani. On pelottava asia langeta Elävän Jumalan käsiin, uskovatpa he 

Minun olevan elossa tai eivät. Pyydän, ole rauhassa ja luota niin paljon kuin voit, kun me kuljemme 

tämän tulen läpi yhdessä. Sinä edistyt. Seiso suorana ja kiellä kaikenlaiset epäilyt.” 

(Clare) Mitä muuta on Sinun sydämelläsi, Herra? 

(Jeesus) ”Pidän siitä, kun katsot sarjaa ’Chosen’ (=Valittu). Minun hahmoni on hyvin tarkasti 

esitetty ja se auttaa uskoasi. Sille sarjalle on suunnaton voitelu, ja se on hyvin ajankohtainen. Pidän 

siitä, kun sinä mainitset siitä ihmisille ja kiitos muuten heidän tukemisestaan. He ovat tekemässä 

suuria hyökkäyksiä uskonnollisuuteen, joka on kääntänyt ihmiset pois Minusta vuosisatojen ajan.” 

(Clare) Minä pidän tavasta, jolla he kuvaavat Mariaa. 

(Jeesus) ”Se myös on tarkoituksellista. Dallas (Dallas Jenkins, ’Chosen’-sarjan luoja ja johtaja) on 

rikkonut muotin, jota useimmat tuottajat ovat luoneet valitsemalla perinteisen Pietarin, Marian ja 

Juudaksen. Hän on puristanut ihmiset ulos stereotyypeistä, millä on tapana tehdä ikävystyttäviä 



hahmoja. Hänen hahmonsa ovat todella kolmiulotteisia, siepaten ihmiset yllättäen, he ovat 

tottuneet samoihin vanhoihin arkkityyppeihin, ja kutitellen heidän uteliaisuuttaan.” 

(Clare) Kyllä, huomasin sen. Kun esitellään henkilö, hän ei vaikuta olevan ’Maria’ tyyppi minusta, se 

todella saa minut pysähtymään ja ajattelemaan eri tavalla ja oivallan, että on paljon erilaisia 

asioita esitettynä ja nämä hahmot, joita ei koskaan aikaisemmin ollut esitetty. 

(Jeesus) ”Tässä sarjassa on monia ihmeellisiä ulottuvuuksia ja se on kuin jättiläismäinen 

puskutraktori, joka tuhoaa ihmisten betoniin valetut ennakkoon muodostetut käsitteet siitä, 

millaista niinä päivinä oli ja kuinka Minä todella suhtauduin ihmisiin rakkaudella ja suurella 

kiintymyksellä. Kyllä, Minä olen hyvin mielissäni, mutta älä tule petetyksi, heidän täytyi taistella 

monia hengellisiä taisteluita. Siispä se, mitä Minä olen sanomassa, on että Minä pidän siitä, kun 

katsot tätä sarjaa ja se on hyödyllistä jokaiselle.” 

”Clare, älä ole peloissasi – me tulemme valloittamaan tämän tilanteen menestyksellisesti. Luota 

Minuun, Rakastettu. Kaikkialla maailmassa juuri nyt Minä olen tavoittamassa Minun ihmisteni 

uskoa – särkemässä stereotyyppejä, tölkitettyä uskontoa ja vastauksia – olemaan vapaita 

liikkumaan Pyhän Hengen kanssa, tuoreella ja asiaankuuluvalla, uudella tavalla, mitä suuresti 

tarvitaan.” 

”Kaikki Minun ihmiseni on heitetty pois mukavuusalueiltaan tavoittamaan ja kasvamaan ja 

käsittelemään enemmän, kuin he ovat käsitelleet koskaan aikaisemmin. Se on hieman 

hermostuttavaa ja pelottavaa, mutta Minä olen teidän kunkin kanssa, rauhoittelemassa teille, että 

se OLEN Minä. Pyydän, luottakaa Minuun. Minä olen myös antamassa teille voimaa ja taitoja 

mennä tästä läpi, kaikille teille, siispä tulkaa vedetyiksi Minun luokseni enemmän ja enemmän. 

Älkää antako sekunninkaan tarpeen mennä ohitse kutsumatta Minua puuttumaan ja varustamaan 

se, mitä tarvitaan.” 

(Clare) Hän nosti leukaani juuri silloin ja sanoi hyvin hellästi… 

(Jeesus) ”Minä olen tässä, ja me olemme tekemässä tätä yhdessä, tulemme vedetyiksi lähemmäksi 

toisiamme tilanteissa, jotka voivat olla tuntemattomia sinulle. Tämä auttaa meitä toimimaan 

saumattomassa yhteistyössä Minun Henkeni kanssa. Älä peläkää, jatka, odota ihmettä.” 


