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(Clare) Herran siunaukset ovat päällämme, rakas perhe, tavoilla, joita emme edes voi kuvitella. 

Hän antoi minulle kauniin viestin kaikkia meitä varten tänään. Olin yksityisessä rukoushetkessäni ja 

Herra sanoi… 

(Jeesus) ”Minä haluan puhua sinulle.” 

(Clare) Tämä tarkoittaa… Tule istumaan tietokoneelle ja kuuntele. 

(Jeesus) ”Kiitos, kun selität Minun Sydämeni veljelle. Teitä kaikkia estää karski käsitys Minusta, niin 

että on mahtava armon työ vakiinnuttaa teidät Minun todellista huolenpitoani varten ja Minun 

huoltani teidän ponnistelujanne varten.” 

(Clare) Sinä tiedät, kuinka asia on – Sitä kasvaa vanhempien tai opettajien kanssa, jotka ovat 

ankaria ja vaativia, eikä koskaan voi miellyttää heitä. Meillä on katsantokanta Jumalasta, ja se on 

niin ihmisolentojen  käytöksellään saastuttama, että on vain todellinen armon työ päästä käsiksi 

siihen, kuka Hän todella ja aidosti on, ja (mikä on) Hänen olemuksensa puhtaus, erityisesti miten 

Hän tuntee meitä kohtaan… 

(Jeesus) ”Nämä ajat, jossa olette elämässä, ovat niin täynnä kuoppia ja ojia, teille langettaviksi 

niihin. Joka päivä te olette tekemisissä kymmenien ansojen kanssa, joita on laadittu erottamaan 

teidät Minusta. Vaatii todella suuren määrän työtä vakuuttaa teidät kaikki, että Minulla on vain 

teidän parhaat etunne mielessäni.” 

”Maailmassa te työskentelette niiden kanssa, joilla on oma agendansa, ja jos ette tuota, teidät 

erotetaan. Minun maailmassani, Minun Valtakunnassani, Minä en ruoski, enkä kiduta niitä, joilla 

on vaikeuksia tuottamisessa. Pikemminkin Minä kaipaan mennä heidän avukseen ja nostaa heidät 

pois olosuhteistaan. Teidän maailmassanne, kaiken täytyy näyttää hyvältä ulkopuolisille. Minun 

Valtakunnassani, Minä olen huolissani vain sisäisestä ihmisestä ja sielunne tilasta. Rakkaat, Minun 

ainoa huoleni on suhteemme ja läheisyytemme, sillä kun se on kunnossa, kaikki muu tulee lopulta 

loksahtamaan paikoilleen.” 

”Ei ole mitään syytä pelätä Minun luokseni tulemista, koska meillä molemmilla on samat 

mielenkiinnon kohteet… Teidän täyttymyksenne ja onnellisuutenne ikuisuutta varten. Minä tiedän, 

ettette voi tehdä sitä yksin, teidän täytyy saada palautetta, voimaa, armoa ja niin monia muita 

asioita, joita voidaan vastaanottaa vain itsenne ulkopuolelta. Siispä, kun lankeatte Saatanan 

valheisiin, että Minä olen karski orjapiiskuri, täynnä tuomitsemista, te laitatte oikosulkuun sen, 

minkä olisi pitänyt olla elämää antava suhde Minun kanssani, Jumalanne (kanssa).” 

”On totta, että joskus Minun täytyy odottaa teidän hyväksyvän itsenne. Minuutti minuutilta Minä 

olen täyttämässä teitä armolla, että haluatte astua Minun jumalalliseen suunnitelmaani teitä 

varten. Otetaanpa sinut esimerkiksi Clare… Olen hyvin tietoinen haasteista, joita ruumiillasi on 

sinulle joka päivä, ja Minä tiedän paremmin kuin sinä, juuri mitä sinä tarvitset kukistaaksesi nämä 

monet heikkoudet. Kuitenkin Minä tiedän myös sinun päätöksenteon heikkouden joillakin alueilla. 

Ajatteletko että Minä sivuutan sen joka päivä, Rakkaani? Oletpa siitä tietoinen tai et, Minä olen 

hitaasti täyttämässä sinua armolla olla kykenevä voittamaan nuo asiat, kunnes tulet tietoiseksi, 



että se on tehtävissä. Minä en kiirehdi sinua ja Minä odotan sinun yhteistyötäsi, jatkaen sinun 

vahvistamistasi samalla kun Minä odotan.” 

”Tulenko Minä kärsimättömäksi sinun kanssasi? Ei, En koskaan, koska Minä ymmärrän ja rakastan 

sinua syvästi. Minä haluan sinun yhteistyösi olevan täysin luonnonmukaista, sydämestäsi, 

rakkaudestasi Minuun ja mielihalustasi miellyttää Minua.” 

(Clare) Ja tuossa vaiheessa Minun vain täytyi sanoa jotain… Oi Herra, häpeän niin itseäni, mitä 

tulee asioihin kuten ruoka, koska en ole vielä halukas luopumaan tietyistä asioista. 

(Jeesus) ”Kyllä, mutta olet luopunut muista asioista ja siihen Minä olen mielistynyt. On vain ajan 

kysymys, kun haluat siirtyä eteenpäin hitaasti toiseen uhraukseen. Minä olen ohjaamassa sinua, 

mutta en sellaisella tavalla, että huomaisit sen. Pyydän, Rakastettu, jos sinä ja toiset 

Sydänasukkaat vain hoksaisivat yhden asian tästä viestistä, olkoon se tämä… Minulla ei ole 

kätkettyjä motiiveja, kun Minä haluan sinun välittävän Minun toiveeni, koska nuo toiveet ovat 

elämienne ja onnellisuutenne täyttymys. Minä tiedän, mikä tulee tuomaan teille onnellisuutta, 

Minä tiedän, mikä tulee tuomaan teille suurta iloa ja Minä tiedän, että tie tuohon iloon on jyrkkä ja 

kivulias kulkea, mutta Minä lupaan, että Minä olen auttamassa teitä joka päivä edistymään 

tasaisesti. Minä en ole luopunut ollenkaan teistä, siispä pyydän, älkää tekään luopuko Minusta.” 

”Sillä välin, teidän täytyy mukautua epätäydellisyyksiinne ja tulla puhumaan Minun kanssani, 

huolimatta siitä, kuinka huonoiksi arvioitte suorituksenne. Älkää pidätelkö aikaanne Minun 

kanssani häpeän johdosta. Se on täsmälleen, mitä Saatana toivoo, että tunnette itsenne niin 

huonontuneeksi, ettette edes yritä. Te loukkaatte Minua, kun nielaisette valheet, ettette ole 

arvollisia, etten Minä välitä, koska Minua inhottaa teidän suorituksenne. Teidän tulisi tietää 

paremmin, teidän tulisi tuntea Minut paremmin. Minä olen aina seisomassa käsivarret avoimina, 

odottaen saapumistanne, täydellisten pisteitten kanssa tai ilman.” 

”Siispä, se mitä Minä olen jälleen sanomassa teille, on tämä: Älkää perustako päätöstänne viettää 

aikaa Minun kanssani siihen, ansaitsetteko sen vai ette. Tulkaa Minun luokseni, koska Minä 

ansaitsen sen ja tietäkää että mikään ei tee Minua onnellisemmaksi kuin luottamuksenne Minun 

armooni ja ehdottomaan rakkauteen, mikä on aina valmiina omaksumaan teidät, ei väliä, missä 

tilassa tulette Minun luokseni. Muistakaa että Minä tiedän kaiken, mitä te olette ajatelleet ja 

tehneet, enkä Minä siltikään piilottele itseäni teiltä.” 

”Jos ette tee mitään muuta kuin tulette Minun luokseni ja tunnustatte kaiken, mikä on 

sydämellänne ja mielessänne, Minä tulen olemaan mielissäni teihin ja välitän teille armoja sinne 

missä olette ja tulette saamaan takaisin tasapainonne ja syvän suhteenne Minun kanssani. Se 

perustuu luottamukseen, Rakastetut, luottamukseen että Minä todella rakastan ja ymmärrän 

teitä. Minä haluan tätä teille enemmän kuin tiedätte. Jos ei mitään muuta, niin vähintään älkää 

riistäkö Minulta iloa, jota Minä saan kun te tulette Minun luokseni täysin rehellisinä itsestänne. 

Jopa kun olette lukemassa näitä sanoja, Minä olen alkamassa sulattamaan pois jäätä, niin että 

voitte omaksua Minut.” 


