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( Clare ) Kiitos Sinulle, Herra Jeesus, että selvennät mitä Sinun kutsusi pyhyyteen edellyttää. Näinä
aikoina niin monet etsivät muodostaakseen pyhiä ystävyyssuhteita ja yhteisöjä ja meidän
sydämemme voidaan helposti johtaa harhaan,romantisoimalla pukuun tai kaapuun pukeutumista
taiYhteisön osana olemista.
Mutta, kun näkee tämän kutsumuksen syvyyden ja jopa soveltaa sitä jokapäiväiseen elämään, kun
vielä elää maallisessa maailmassa, se on suuri aarre. Koska se on totta; kuka tahansa voi elää tätä
elämää siellä, missä on. Tämän kutsumuksen ytimen ymmärtäminen on avainasia. Minä rukoilen
heidän puolestaan, jotka kaipaavat pyhiä ystävyyssuhteita, että he viimein tulevat löytämään sen,
mitä ovat etsimässä… Amen.
Ja minun täytyy lisätä tämä… on todella vaikeaa elää ympäristössä, missä ihmiset ovat vihamielisiä
uskostasi. Se on NIIN vaikeata! Minä tiedän. Olen elänyt niin vuosia.
Jeesus aloitti… ”Minun kovasti Rakastetut, Yhteisö ei ole sitä, mitä monet ihmiset ajattelevat,
toisin sanoen paikka, missä teidän tarpeenne kohtaavat ja missä on seuraa. Yhteisöllä täytyy olla
ytimessään Minun tarkoitusperäni jokaiselle teistä. Niin monet ovat ottaneet tehtäväkseen
Yhteisön rakentamisen ilman oikeaa johtamista tai valtuutusta ja kaikista vääristä syistä. Näissä
tapauksissa, Yhteisöstä tulee entiteetti, jota kunnioitetaan, ei Minua.”
”Rakennuksia, tonttia, omistuksia, varusteita nähdään jonakin, mikä on menestyksekästä ja mitä
ihailla. Ei! Ei koskaan! Ne asiat ovat siellä vain, että niitä käytettäisiin Minun palveluksessani. Minä
olen teidän kaikkenne; kaikki loppu on vain roskaa.”
”Kun ihmiset alkavat ihailla tai ylistää Yhteisön perustajaa, he vaarantavat Evankeliumit, keksivät
tekosyitä sen henkilön huonolle käytökselle. Sitten Yhteisöstä tulee epäjumalanpalvontaa.
Johtajille pätevät samat normit kuin kenelle tahansa seuraajalle ja totta puhuen, te kaikki
seuraatte Minua. Te voitte tuntea sen, kun te olette Minun tahdossani. Te tulette tuntemaan
syvän rauhan ja varmuuden, että mitä hyvänsä tapahtuu, se kaikki on teidän pyhityksenne
suunnitelmassa.”
”Kaikilla on jotakin annettavaa. Mutta niin moni ei vielä tiedä, mikä se on. Siispä, tulee olemaan
koettelemuksen ja virheen ajanjaksoja. Ja Äiti Claren huomio on teidän valmistelemisessanne
menemään ulos maailmaan levittämään hyviä uutisia.”
”Kuitenkin tulee olemaan joitakin elämänikäisiä jäseniä, jotka Minä olen valinnut johtamaan ja
muotoilemaan sieluja. Jokainen henkilö on yhtälailla tärkeä, vasaraa heiluttavasta rukoilevaan; ja
Minulta viestejä vastaanottavaan. Jokainen teistä on ostettu Minun verelläni. Siksi teillä kaikilla on
sama hintalappu.”
”Minä olen täällä ohjaamassa niitä, jotka on valmisteltu palvelutoimeen, niin että heidät voidaan
synnyttää lahjoihinsa. Ei väliä, kuinka kätkettyjä ne saattavatkaan olla, ne lahjat tulevat
ilmenemään tässä ympäristössä ja niitä tukevat he, jotka palvelevat.”
”Äiti Clare on vain palvelija, kuitenkin Minä olen valinnut hänet hänen monien heikkouksiensa
vuoksi. Monet tulevat ohittamaan hänet pyhyydessä, mutta hän ei tule mustasukkaiseksi tai

käsittele heitä salakähmäisesti. Pikemminkin hän tulee auttamaan Minua kasvattamaan heitä
heidän kutsumuksiinsa.”
”Täällä on tilaa kaikkien lahjoille. Minä tarvitsen teidän kaikkien lahjojanne ja hengellistä
mustasukkaisuutta tullaan työstämään, kunnes te olette vapaat siitä. Kysykää Äiti Clarelta… Hän
voi kertoa kaiken siitä.”
( Clare ) Aivan… Me olemme keskustelleet tästä menneessä…
( Jeesus ) ”Minä haluan teidän tuntevan itsenne varmoiksi ja sen suunnan täyttäneiksi, minne Minä
teitä johdatan. Ja se on hänen juhlallinen vastuunsa… kulkea teidän vierellänne ja teidän
harjoittamisenne sillä tavalle, minne teidän pitäisi mennä, jos te poikkeatte oikealta polulta.
Yhteisössä te opitte hellyyden taidon ja toistenne arvostamisen ja ylivertaista kärsivällisyyttä, sen
lisäksi että teidän lahjojanne harjoitetaan.”
( Clare ) Herra, auta minua. Minulla on yhä vaikeaa Kärsivällisyyden kanssa. Voi pojat…
( Jeesus ) ”Täällä ei ole sellaista asiaa kuin kilpailu, koska oikeudenmukaisuutta hengitetään itse
ilmaan, jota te hengitätte, koska Minun Henkeni asuu niissä, jotka ovat yhteisymmärryksessä ja
jokaista sielua kunnioitetaan parempana kuin itseä. Tällä tavalla te olette vapaita rakentamaan
sieluja, pikemminkin kuin repimään heitä alemmalle tasolle, koska te olette mustasukkaisia ja
katsotte heidän vikojaan halventaaksenne heitä.”
”Tämä ei ole maailma, Minun kallisarvoiseni. Tämä on valmistelua Taivasta varten. Ja kun te olette
saaneet nämä maalliset tapanne kumartamaan henkeänne, ja olette mananneet ne elämästänne,
te tulette löytämään suurta rauhaa ja onnea ja te tulette olemaan valmiita opettamaan muita.”
”Mutta Minun rakkaat sieluni, ymmärtäkää, että synti ja väärät asenteet tulevat paljastumaan. Ne
saattavat olla hyvin kivuliaita asioita, joita te ette koskaan tienneet, että teillä oli niitä tai ne ovat
asioita, joita te salaatte, ettekä ole halunneet käsitellä. Mutta Minun Henkeni tulee paljastamaan
ne, että teistä tehtäisiin kokonainen.”
”Minun rakkaat, jos te ette ole valmistautuneet kukistamaan itseänne, työskentelemään kovasti,
kärsimään puutetta ajoittain – jopa kylmää, olemaan ilman suihkuja, syömään sitä, mitä tarjotaan
ja elämään ilman ulkopuolista viihdettä. Jos te ette ole valmiita hylkäämään omaa tahtoanne ja
omaksumaan Minun tahtoni, tämä ei ole paikka teille. Ne, jotka eivät muutu paremmiksi ja tule
toimeen toistenne kanssa vilpittömästi, tulevat lähtemään.”
”Todella tämä on testauskenttä Jumalan Armeijalle ja valmistelua johdattamaan Minun ihmiseni
ennennäkemättömään koettelemusten ja kaaoksen aikaan. Täällä te tulette kohtaamaan valinnat
itsenne palvelemiseksi – tai kuolemaan itsellenne palvellaksenne toisia – joka ikinen päivä.”
”Mutta jos te huomaatte, että on yli teidän halunne tulla muovatuksi Minun kuvakseni, pyydän,
etsikää toinen paikka. Sellainen missä ollaan suvaitsevaisempia ja missä kuolemista itsellenne ja
omille mielipiteillenne ei vaadita teiltä. Ja Minä tulen olemaan kanssanne, johdattamaan teitä
ylöspäin pyhään päämääräänne Minun Armossani.”
”Minä siunaan teidät nyt näkemyksellä omista todellisista motiiveistanne, rakkaat, että te tekisitte
hyvän valinnan.”
”Viimeisenä asiana Minä haluan kertoa teille, Minun Ihmiseni, että tämä paikka on suloinen.
Veljellistä rakkautta on runsaastija ehkäpä kerran elämässänne te tulette löytämään ryhmän
ihmisiä, jotka tukevat teitä ja uskovat teihin ja tähän visioon. Minä tiedän, että te kaikki olette

kärsineet vainoa sukulaistenne taholta, sen vuoksi, mitä tällä Kanavalla on opetettu. Mutta tämä
on vapauden paikka keskustella siitä, mikä vaikutus Minun viesteilläni on ollut teidän elämiinne. Ja
Alkuaikojen Kirkon ennallistaminen, joka on syvästi kirjoitettu Minun Sydämeeni. Sillä Minä olen
antanut teille apuja Taivaaseen, jotka on riistetty teidän elämästänne. Ja tämä surettaa Minua
syvästi.”
”Nämä avut on kirjoitettu Pyhiin Kirjoituksiin, mutta niin monet eivät ota aikaa erottaakseen niitä.
Pikemminkin he seuraavat ihmisten perinteitä, uskontokuntansa perinteitä. Ja he eivät
kyseenalaista yhtään syvällisesti niitä perinteitä, että ovatko ne Pyhissä Kirjoituksissa vai eivät,
niiden harjoittamisen perusteena. Ja tämä Yhteisö on ylittänyt rajoja. Rajoja yli uskonnollisten
henkien. Rajoja yli uskontokuntien ja tunnustuksettomien uskontokuntien. Se on ylittänyt
paikkaan, joka on Minun perustamani Kirkon alkuperäisessä puhtaudessa. Ja tässä paikassa te
tulette löytämään vapauden tutkia ja keskustella asioista, joista on kirjoitettu Pyhissä
Kirjoituksissa, uudessa valossa.”
”Minä siunaan teidät nyt Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimessä. Ja Minä rukoilen suurempaa Minun
Henkeni välittämistä teidän sydämiinne. Ja teidän mielenne aukeamista vastaanottamaan Totuus
syvemmällä tasolla. Ja te voitte odottaa, että Minä olen teidän kanssanne. Ja Minä haluan antaa
teille Minun hienoimpia lahjojani.”

