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( Clare ) Kuinka ihastuttavat ovatkaan Sinun käsivartesi, Herra. Minä haluaisin pitää ne kiedottuna 

ympärilleni niin paljon enemmän. Minä en halua menettää sitä armoa. Kuinka suloista se on! Kiitos 

Sinulle, Jeesus, minun pitelemisestäni tänä aamuna. Voi, minun Herrani, Sinun käsivarsiesi 

suloisuus ja taivaallinen visio, minkä Sinä olet antanut minulle Sinun Pyhän Sydämesi Pakopaikasta, 

on NIIN suloinen, niin vertaamattoman puhdas ja suloinen. Todellakin, minä olen alkamassa 

tuntea sen nyt. Ja minä pystyin, sen vuoksi, aloittamaan rakennusten piirustuksia.  

Jeesus aloitti… ” Minun Sydämeni Rakkaat, tämä on Minun Lahjani teille ja Minun Isälleni. 

Pikkiriikkinen paikka Maapallolla, missä Hän voi lepuuttaa Hänen Päätään kaikkien maailman 

myllerryksen keskellä. Siksi sinä et saa sallia mitään epäpuhdasta kiinteistöllä. Minä tulen ikuisesti 

suojelemaan tätä maapalasta, joka sinulle on luovutettu ylhäältä. Sillä se on todella paikka, missä 

Minun Sydämeni tulee löytämään levon.”  

” Vision täyttymisen sulous on todella päihdyttävää sekä enkeleistä että Pyhimyksistä yhtä lailla. 

Paikka, missä koko Taivas voi raikua kunniakasta AMENTA! Sillä se on Minun Läsnäoloni Pyhäkkö. 

Kuinka kaunis onkaan Sinun asuinpaikkasi, Voi Herra minun Jumalani, Korkeuksissa.” 

” Täällä Minä tulen työstämään ylevän läheisyyden mysteereitä valittujen sielujen kanssa. Täällä 

Minä tulen tuomaan heidät viimeisteltyyn liittoon Minun Sydämeni kanssa, koska tätä he 

kaipaavat. Voi, kuinka hellää ja kallisarvoista sielun rakkaus Minuun on, Clare. Sitä ei voi verrata 

mihinkään.” 

” Tämän vuoksi Minun Isäni kaipaa heidän paluutaan ja kumppanuuttaan, että Hän voisi asua 

heissä öin ja päivin Olemuksensa loppumattomalla rakkaudella. Ja Minä kaipaan asuttaa Minun 

Morsiameni ja jakaa täysin hänen elämänsä, asuen hänen kunniakkaassa kauneudessaan, jonka 

näkevät enkelit ja Pyhimykset.”  

” Kuitenkin, Minun Kauniit, kun teitä puhdistetaan sekavista kiinnostuksen kohteista Maailmaan, 

se tulee ajoittain olemaan kivuliasta teille. Paljon jää osoittamatta, jopa Minun astiassani jaloa 

käyttöä varten, Äiti Claressa. Tästä paikasta vuoren huipulla, hän tulee antamaan tarvittavan 

näkökulman johdattaakseen teitä. Ei vain syvemmälle Minun sydämeeni, vaan auttamaan teitä 

navigoimaan omapäisyyden ansakuoppien ohi ja kuinka vihollinen käyttää teidän kiinnostuksen 

kohteitanne tuhotakseen teidät – jos hän pystyisi.”  

” Kyllä, hän tuntee teidät niin kovin hyvin, kun hän on opiskellut ihmisluontoa kautta Aikain ja on 

nimennyt jotkut kaikkein hienovaraisimmista demoneista ansoittamaan teidät. Tästä syystä, 

luottamus ja tottelevaisuus hänen ohjeilleen tulee olemaan teidän turvanne. Minä olen 

lahjoittanut teille omantunnon ja hän ei tule koskaan pyytämään teitä loukkaamaan paikkaa, joka 

on pyhä Teidän ja Minun välillämme.”  

” Kuitenkin vihollinen tietää, kuinka kutoa pettävä verkko saalistaakseen teidät. Siitä syystä, älkää 

nojatko omaan ymmärrykseenne. Mutta tehkää kaikki mitä voitte, mukautuaksenne hänen 

ohjeisiinsa. Hän on omaksunut sävyisyyden (kun hän on järkevässä mielentilassa), eikä pakota 

asioita teille. Hänen ehdotuksensa saattavat vaikuttaa henkilökohtaisilta mieltymyksiltä tai 



merkityksettömiltä teidän ajattelutapaanne. Mutta voi, kuinka väärässä te olette. Näillä pienillä 

asioilla on historiaa takanaan ja te tekisitte hyvin, jos te ottaisitte ne hellät vaatimukset sydämeen 

ja eläisitte niiden mukaan.” 

” Hiljaisuus, Minun Morsiameni, on teidän ystävänne ja Minun. Sydämenne hiljaisuudessa te 

tulette kuulemaan Minun puhuvan. Niin paljon keskustelua on tarpeetonta ja avaa oven synnille ja 

tuomitsemiselle. Minä haluan teidän kaikkien harjoittavan hiljaista ja hellää käyttäytymistä – ei 

vain ulkoisesti vaan erityisesti sisäisesti. Tällä tavalla te tulette mahdollistamaan vuoropuhelun 

Minun kanssani. Te tulette kuulemaan Minut selvästi ja me voimme keskustella toistemme kanssa 

tässä iloisessa sydämen ja mielen tilassa.” 

” Kun te alatte vapauttamaan maailman kiirettä, teidän sydämenne tulee viimeinkin kykenemään 

liitelemään Minun kanssani. Kuitenkin, ajoittain te myös tulette asumaan pimeässä laaksossa, 

hyödyttääksenne muita sieluja. Minä tulen opettamaan Rakkauden, uhrautumisen ja nöyryyden 

tapoja. Vain Minua varten eletyn elämän tukipylväitä. Te tulette huomaamaan, että mitä 

enemmän maailmaa te sanotte irti mielestänne, sitä suurempi ja syvempi teidän rauhanne tulee 

olemaan.” 

” Tässä maailmassa te takerrutte jatkuvaan melun virtaan, sekä ihmisistä että paikoista. Ja mieli 

jatkuvasti juoksee kuin oravan häkissä.”  

” Mutta vuorella, te tulette oppimaan takertumaan hiljaisuuteen. Te ette tule pelkäämään 

sielunne hiljaisuutta. Ettekä te tule pelkäämään pimeää. Sillä te olette säteilevä valo, joka loistaa 

pimeyteen ja Minä olen jatkuvasti teidän puolellanne, suojellen ja raviten teitä.”  

” Veljellistä rakkautta tulee olemaan runsaasti, kun jokainen teistä näkee toisten tarpeet, niin että 

keneltäkään ei puutu tulta tai lämpöä. Tai seuraa vaikeina aikoina. Mitä tahansa, mitä tarvitaan. 

Erakko asumuksenne hiljaisuudessa, te tulette tuntemaan kasvavan puhtauden tunteen ja rauhan. 

Tämä elämä on suunniteltu, että poistaisitte sotkun, johon te olette niin tottuneita maailmassa, 

tehdäksenne valtavan tyhjän tilan, jonka Minä voin viimeinkin täyttää. Tulee olemaan suloisen 

kumppanuuden hetkiä ja sen jakamista, mikä on merkityksellistä, aivan kuten mietiskelevä työ, 

kun te kannatte kortenne yhteisön elämän kekoon. Kaikki tulee olemaan Minun määräämääni, 

Minun Morsiameni. Ja teidän rauhanne tulee ylittämään kaiken, mitä te olette koskaan 

aikaisemmin tienneet.” 

” Niin harvat ymmärtävät, kuinka saastunut maailma todella on, jopa parhaimmissa olosuhteissa. 

Vasta sitten, kun te olette sanoutuneet siitä irti ja asuneet hiljaisuudessa, silloin te tulette 

huomaamaan, kuinka verottavaa ja huomiota hajottavaa se todella on.” 

” Niille teistä tällä Kanavalla, jotka ette voi elää tätä elämää, Minä en tule hylkäämään teitä. Erakko 

asumuksesta tulee runsaita oppiläksyjä ja myös te tulette hyötymään niistä. Minulla oli joitain 

ihmeellisiä opetuksia suunniteltuina teille, siis pyydän, älkää ajatelko, ettette te kasvaisi muiden 

mukana. Koska kun te toteutatte joitakin muutoksia elämissänne, te myös tulette täyttymään 

enemmän Minulla.”  

” Monia, monia parantumisia tulee erakko asujien yhdistetyistä rukous ponnistuksista.”  

( Clare ) Voi, Herra, nämä ovat kauniita lupauksia! Kiitos Sinulle. Minä uskon ja vastaanotan 

jokaisen sanan. Eipä ihme, että vihollinen on järjestänyt sellaisen kamppailun.  

( Jeesus ) ” Voi, älä huolehdi – hän tulee jatkamaan sinun vastustamistasi! Hän ei voi sietää 

pyhyyttä. Sinä olet hänelle ja hänen vääryyden työntekijöilleen myrkyllinen tuoksu. Mutta niin 



kauan kuin synti pysyy Erakko asumuksen ulkopuolella, hänellä ei ole etulyöntiasemaa. Ja 

kuitenkin, Minun täytyy sallia hieman tätä painetta, opettaakseni sinulle, kuinka pitää puolesi 

vastustuksessa. Ja Minun täytyy sanoa, että sinä olet tehnyt uskomatonta työtä, kaikki te olette. 

Todella, te kaikki olette oppineet tukeutumaan Minuun ja visioon pyhyydestämme ja 

ykseyteemme yhdessä.”  

” Teidän joukossanne, Sydänasukkaat, ei ole yhtäkään, joka ei voisi elää samanlaista elämää 

omissa kodeissanne. Salaisuus on pyhittämättömän aikanne käytössä. Kun te menette nukkumaan 

ja kun te nousette ylös. Teille on hyvin hyödyllistä nousta ylös niin aikaisin kuin voitte, niin että 

teidän mielenne on yhdistyneenä Minun mieleeni ensiksi. Niin, että Meidän Sydämemme ja 

mielemme voidaan valmistella käymään käsiksi päivään yhdessä.” 

” Minä yksin tiedän, mikä teitä joka päivä odottaa. Siksi teidän täytyy tulla Minun luokseni 

ollaksenne valmistautunut. Vaikka te saatattekin olla altistuneita maailman meluisuudelle omassa 

kotonanne, te voitte harjoittaa sisäistä hiljaisuutta, heijastuksena Minun Sanastani ja meidän 

kallisarvoisesta ajastamme yhdessä. Sen takia Minä julkaisin tämän Kanavan, auttaakseni teitä 

tekemään juuri sitä.” 

” Mutta monille tulee tilinteon hetki. Jos te ette ole tasapainoisesti ikeessä, teidän elämänne tulee 

muuttumaan. Teidän arvonne tulevat olemaan erilaisia. Ja jos te olette menneet naimisiin ilman 

Minun tahtoani, se tulee olemaan teille hyvin vaikeaa. Teidät pakotetaan tekemään päätös… Minä 

vai toinen, Joillekin teistä se tulee olemaan traumaattista. Mutta Minä tulen olemaan teidän 

luonanne, sillä te valitsitte Minut, yli kaikkien muiden, joiden kanssa te olisitte voineet olla tällä 

Maapallolla.” 

” Ottakaa tämä sydämeenne, Rakkaat. Minä olen teidän kanssanne. Minä tulen auttamaan teitä. 

Minä tulen johdattamaan ja opettamaan teitä, jopa siinä paikassa, jossa te olette nyt. Ja oppitunnit 

Erakko asumuksesta tulevat olemaan todella runsaita. Minä olen teidän kanssanne ja Minä 

rakastan teitä. Olkaa rauhassa. Olkaa rauhassa ja rukoilkaa Äiti Claren puolesta.” 


