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( Clare ) Kiitos Sinulle, Herra, että minä en ole yksin. Että Sinä olet minun kanssani ja että Sinä olet
suojannut tämän. Amen.
Minä tulin tänä aamuna Herran luo rukouksessa, tuntien itseni niin pieneksi siihen, mitä Hän on
kutsunut meidät tekemään. Minä en tiedä, kuinka organisoida yhteisö. Minä tiedän vain, kuinka
Herra on johdattanut minut läheisyyteen Hänen kanssaan. Niinä hetkinä, minä huusin Häntä
apuun. Minä olin aika epävarma ja peloissani, koska niin monet kallisarvoiset Sydänasukkaat ovat
reagoineet. Minä ajattelin, ”Hyvänen aika! Mitä minun oletetaan tekevän? Pitäisikö tämän olla
jäsentynyttä? Luostarimaisesti? Vai onko sen tarkoitus olla löyhästi yhteen liittyneiden yhteisö?
Kuinka Sinä haluat tämän tehtävän, Herra?” Sen jälkeen, kun otin Herran vastaan, Jeesus sanoi…
( Jeesus ) ” Katso Minuun. Minä olen kanssasi tässä koko matkan. Minä en koskaan olisi antanut
sinulle tätä tehtävää, jos Minä olisin hetkenkään ajatellut, että sinä et pystyisi käsittelemään sitä
Minun kumppanuudessani. Me teemme tämän YHDESSÄ Minun Rakkaani, Minun Pikku Clare.
Rakasta veljeäsi niin kuin itseäsi kiteyttää sen kaiken. Minä en etsi luostarielämän tarkkaa, uutta
kopiota. Ei, tämä ei ole Minun tarkoitukseni. Sinä olet odottanut Minua kertomaan, mitä Minä
haluan, siispä Minä kerron nyt sinulle.”
” Ennen mitään muuta, Minä haluan sydämen vilpittömyyttä. Ei poseeraamista, ei poliittista
hyötyä, joka hyödyttää epäoikeudenmukaisuutta. Pikemminkin Minä haluan totuutta ja
yksinkertaisuutta edistettävän. Minä en halua suosikkijärjestelmää edistettävän, en hetkeäkään.
Pikemminkin, Minä haluan oikeudenmukaisuutta edistettävän. Tämä on Kirkon pienoismalli,
maailman pienoismalli… Tämä on Perhe, Jumalan Perhe. Ja mitä te opitte täällä, tullaan
soveltamaan koko Kirkkoon. Te tulette oppimaan oikeudenmukaisuuden tavat, kun te vältätte
suosikkijärjestelmän sudenkuopat. Te tulette oppimaan hallinnosta kuten Minun Valtakunnassani.
Te ette tule olemaan varakkaiden painostuksen kohteena. Pikemminkin, te tulette tukeutumaan
oikeudenmukaisuuden tapoihin rikkaille ja köyhille.”
” Te ette tule näkemään korruptiota, kuten sitä on maailmassa. Te tulette kitkemään sen, ennen
kuin sen ilkeä pää saa kontrollin. Sinä tulet opettamaan reiluutta lapsillesi, Clare. He tulevat
oppimaan, että maalliset tavat eivät päde täällä. Sinä et tule sallimaan juoruilua tai selän takana
puhumista. Tämä täytyy käsitellä sukkelaan ja päättäväisesti, jopa itsessäsi. Älä anna tunteittesi
määrätä päätöksiäsi.”
( Clare ) Joo… Minä tulen vihaiseksi. Ooops! Kenkinä jaloissanne alttius rauhan evankeliumille, vai
mitä? Aivan!
( Jeesus ) ” Pikemminkin pysykää erossa ryhmittymistä ja pitäkää huoli, että ne tehdään
vaarattomiksi. Tämä on hyvin hankala tehtävä, vaikka olisi valmistautunut tekemään vain sen,
mikä on oikein.”
( Clare ) Ja minä ajattelin mennyttä tapahtumaa, jonka kohtasin, ja jossa Mustasukkaisuus nousi
esiin. Minä en halua väärin perustein syyttää ketään, mutta näyttää siltä, että joku ajatteli, että
minä suosin jotakin toista. Ja minä ihmettelin, tiedättekö? Herra? Olenko minä liian karski
katsoessani tilannetta?

( Jeesus ) ” Sinä olet tekemisisää niiden kanssa, jotka eivät ymmärrä, mitä he ovat tekemässä. He
ovat yhä lapsia. He näkevät itsensä, mutta eivät kokonaiskuvaa, joten he ovat tuomittuja
kokemaan niitä tunteita. Sinä tulet opettamaan heille, kuinka uhrata mielipiteensä yhteisön
hyväksi. Mutta sinulla ei saa olla suosikkijärjestelmää. Sinä olit oikeudenmukainen ja tasapuolinen
lastesi kanssa, rakkain. Sinä pystyt tähän. Älä anna siitä tulla suurta huolenaihetta. Minä tulen
varoittamaan sinua, jos alat tehdä niin.”
” Teidän kaikkien päämäärä on, että ette halua mitään henkilökohtaisen edun vuoksi, vaan
pikemminkin haluatte sitä, mitä Minä haluan teille kullekin. Yhteisöelämä on monimutkaista ja
vihollinen tulee yrittämään kylvää mustasukkaisuutta kenelle tahansa, joka haluaa sitä.”
( Clare ) Ja se oli se, mitä minä näin, tiedättekö, kun tämä henkilö ajatteli, että minä pidin yllä
suosikkijärjestelmää. Ja minä en pitänyt. Minä olin vain työskentelemässä tämän toisen henkilön
kanssa, koska he olivat minun hallinnollinen oikea käteni. Ja niinpä, päivänselvästi, minä tulen
viettämään enemmän aikaa heidän kanssaan, koska heillä on enemmän työtä tehtävänä minulle.
Ja se oli loukkaus jollekin. Heidän tunteitaan loukattiin. Ja tässä Herra sanoi, että yhteisöelämä on
monimutkaista ja vihollinen kylväisi mustasukkaisuutta kuka vain haluaa sitä.
( Jeesus ) ” Sinun täytyy käsitellä se välittömästi, kun se nostaa rumaa päätään.”
” Näiden asioiden opettaminen heille tulisi olla sinun ensimmäinen toimeksiantosi. Tulee olemaan
muutamia, jotka eivät tule hyväksymään ohjeita, mutta tukeudu heidän omiin tunteisiinsa. He
tulevat kitkemään itsensä ulos, joten anna heidän mennä. Kypsymättömien ja tarvitsevien kanssa
sinulla ei voi olla rauhaa. He tulevat näkemään kaiken loukkauksena itseään kohtaan. Nämä ovat
ihmisluonnon aakkoset. Sinä et voi palvella erakkoasumuksen ulkopuolella olevia tarvitsevia, jos
sinut jatkuvasti imetään kuiviin sisäpuolella.”
” Clare, kokoa kanapojat yhteen ja levitä rakastavat siipesi heidän ylleen. Sitten opeta heille,
kuinka Saatana tulee yrittämään saada aikaan vaikeuksia. Heidän pitää oppia tämä ensin; muuten
he eivät tule selviämään ensimmäisestä kuukaudesta. Opeta heille tuntemaan itsensä yhtä hyvin
kuin Saatana tuntee heidät. Heidän pitäisi aloittaa päivänsä pelastuksen kypärällä, Jumalan
täydellä haarniskalla ja Rukouksella. Heidän tulisi vastaanottaa Minut päivittäin Herran
Ehtoollisella ja ottaa tarvitsemansa voima Ehtoollisesta (Leipä & Viini), julistaen, kun he
vastaanottavat Minut… ”Herra, Minä vastaanotan kaiken tarvitsemani voiman, jota minä tarvitsen
tänään, palvellakseni Sinua”. Tällä tavalla, heillä tulee olemaan tarvittava voima. Ja tietenkin, sinä
tulet olemaan siellä auttamassa ja opastamassa.”
” Mutta älä salli kenenkään yhden henkilön hallita aikaasi. Sinä työskentelet Minulle ja me
työskentelemme yhdessä. Ja Minun pitäisi hallita sinun aikaasi, enemmän kuin kenenkään toisen.”
” Minä tulen olemaan teistä jokaisen kanssa. Minä tulen vartioimaan teitä ja varoittamaan joka
ikistä teistä, kun te olette astumassa vaaralliselle maaperälle, kun te olette aikeissa juoruta. Kun
teillä on sekavia tunteita. Minä tulen varoittamaan teitä teidän sydämissänne… ”Jokin ei ole oikein
tässä. Seis! Tulkaa Minun luokseni ja laittakaa tämä syrjään.”
” Minä tulen parantamaan sielujen haavoittuvaisuuden ja Minä tulen myös tuomaan heille suurta
iloa toteuttamalla Minun tahtoani Turvapaikassa. Minä olen joka ikisen luona. Ja mitä enemmän
he antavat ja ovat antaneet, sitä enemmän he tulevat vastaanottamaan Minulta. Mitä enemmän
he tyhjentävät itseään ja luopuvat tämän maailman asioista, sitä enemmän Minä tulen kaatamaan
heihin. Suurempia lahjoja.”

” Mutta ennen kaikkea heillä täytyy olla Rakkautta, toivoa ja Uskoa. Ja tarttua visioon. Ja
työskennellä visiota kohti, eikä musertua vastustuksen alla. Vaan mennä vastustuksen läpi,
työskennellä sen läpi. Eikä antaa periksi. Jos he tekevät näitä asioita, he tulevat menestymään. Ja
heidän hengellinen elämänsä tulee kehittymään paljon yli sen, kuin mitä he ajattelivat edes olevan
mahdollista. Koska Minä tulen olemaan heidän kanssaan ja Minä tulen palkitsemaan ne, jotka
ahkerasti etsivät ja palvelevat Minua.”
( Clare ) Kiitos Sinulle, Herra. Kiitos Sinulle niin paljon Sinun lupauksen sanoistasi. Ja niihin me
tukeudumme tänä aikana. Ja kiitos Sinulle niistä sieluista, joita Sinä olet lähettänyt. Ja
oppitunneista, joita me tulemme oppimaan! Minä pidän oppimisesta – erityisesti, kun se tuo
rauhaa ja iloa. Herra siunaa teitä, Sydänasukkaat.

