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( Clare ) Rakkaat, meitä tarkkailevat ne, jotka eivät ymmärrä varhaisen kirkon yksinkertaisuutta,
siispä pyysin Herraa auttamaan meitä ymmärtämään, käsittelemään ja hyväksymään asia. Herra,
minä tiedän, että meitä vähätellään, että emme ole aitoja ja sääntöjen mukaisia, järjestäytyneiden
kirkkojen mukaisia, pyydän, auta meitä käsittämään Sinun näkökantasi tähän.
( Jeesus ) ”Minä en aina kutsu oikeamielisiä pyhiin tehtäviin, sanoen tätä huumorilla kuitenkin
vakavana, puhdassydämisellä ei ole muuta motiivia kuin Minun etsiminen, rakastaminen ja
palveleminen. Tätä eivät maailmallisen katsomuksen omaavat tunnusta. He etsivät ihmisten
vahvistamisia. He etsivät moitteettomuutta ja asemaa. Asema Taivaassa määritetään sydämen
puhtaudella.”
”Laittakaa mies tai nainen kuudeksi vuodeksi seminaariin ja millä hyvänsä sydämen puhtaudella he
aloittivat, se tulee hautautumaan tonnin poseeraamisen alle, että he pääsevät vihkimykseen.”
”Minä en työskentele sillä tavalla. Minä etsin puhdassydämisiä, viattomia, hartaita, jotka etsivät
Minua hengessä ja totuudessa. Joka etsii miellyttääkseen ihmistä, voi tuskin yltää siihen. Sellainen,
joka etsii vain Minua, sen Minä hyväksyn. Näistä sieluista hankkiudutaan eroon seminaareissa,
koska he muodostavat uhkan vapaamieliselle agendalle. He ovat vain liian omistautuneita Minun
sanoilleni, toimiakseen ”modernissa” maailmassa. ”
”Älkää katsoko ihmisen asemaan määrittääksenne heidän sopivuuttaan kutsumukseen. Katsokaa
vain sydämeen ja kuinka se on hallinnut sielua, joka elää vain Minua varten, eikä ollenkaan ihmisiä
tai asemaa varten. Clare, jotkut tulevat vihaamaan sinua ja kutsumaan harhaoppiseksi, mutta
toisaalta, niin Minuakin kohdeltiin. Sinulla ei ole mitään menetettävää Minun silmissäni ja kaikki
saavutettavana, kieltäytymällä kumartamasta ihmisten kunnianosoituksia.”
( Clare ) Minä ymmärrän Herra. Pyydän, vahvista minua.
( Jeesus ) ”Minä tulen vahvistamaan ja Minä vahvistan. Muita asioita on Minun sydämelläni juuri
nyt, kuten maasi rappeutuva kunto. Maassasi on monia taisteluita eri rintamilla. Koska vihollinen
on tehnyt syvät perustukset ja pohjatyöt siirtyä maailmanlaajuiseen hallintaan, nuorempi
sukupolvi edustaa uhkaa sille, mitä Minä haluan tehdä, he viimeistelevät opetuksia valmistella
heitä globaaliin, maailmanlaajuiseen hallintoon. Mutta Minä tulen koskettamaan heitä
uskonnollisen herätyksen kautta ja heidät tullaan vapauttamaan. Mutta ymmärrä Minun rakkaani,
asiat ovat selkkauksessa kaikilla rintamilla. Tulitaisteluita maan alla ja taisteluita valta-asemasta
Maapallolla, tänä aikana ne ovat hurjia. On paljon miestappioita, mutta Minun asiani menee läpi…
jopa kuten läpi elämän ja kuoleman ponnistelun. Rengassokat on poistettu.”
( Clare ) Tässä Hän viittaa globaaleihin johtajiin, jotka ovat korruptoineet meidän maamme.
( Jeesus ) ”Kirjaimellisesti, rengassokka on sokka, joka menee pyörän akselin läpi pitämään pyörää
paikallaan, mutta rengassokkaa voidaan käyttää tarkoittamaan tärkeää osaa mistä tahansa, joka
pitää kaiken kasassa. Jos jokin tai joku on korvaamaton, se on rengassokka. Ota pois rengassokka
ja kaikki hajoaa. Rengassokat on poistettu, kuitenkin on koulutettuja sijaisia valmiina siirtymään
noihin työpaikkoihin.”

”Minun ihmiseni, teidän rukouksenne ovat määrittämässä tämän kansakunnan kurssin. Kun
pudottaudutte polvillenne ja kutsutte tuskissanne vastuuseen sitä pahaa, joka menee niin syvälle
kansakuntaanne, kun te teette sen, Minun Isäni käsi siirtyy myöntämään teille lisää aikaa, lisää
armonaikaa, lisää armoa. Jatkakaa tätä rukouksella joka kerta, kun näette tai tulette tietoisiksi
Minun Pyhän Henkeni kautta, raivoavasta taistelusta, huutakaa apuun… ”Oi Isä, enemmän aikaa,
enemmän armonaikaa, enemmän armoa.” Hän kuuntelee anomuksenne ja vapauttaa armoja.”
”Minä kasvatan Minun sydämeni lapsia palvelemaan alttarilla. Heidän sydämensä ja
sitoutumisensa Minuun pätevöittää heidät.”
( Clare ) Herra, Sinä jatkat Taivaaseennosto varoitusten antamista meille?
( Jeesus ) ”Minä olen kertonut teille Minun aika kehykseni. Pidä kuitenkin mielessä, että Minä en
ole tietoinen päivästä tai tunnista, vain Minun Isäni pitää sitä tietoa niin lähellä Hänen Sydäntään.
Hän on antanut Minulle jotakin tietoa, mutta itse päivä ja tunti pysyvät salattuina Minulta, Minun
Morsiameni. Oletko innostunut?
( Clare ) Kyllä, mutta minä haluan viimeistellä minun työni.
( Jeesus ) ”Jatka työskentelemistä Clare, ja pidä vahtia, sillä kukaan ihminen ei tiedä hetkeä, mutta
jos te tottelette Minua ja pidätte vahtia, te tuette olemaan valmiita. Minun Clare kultaseni, Minä
kaipaan saada sinut tänne Taivaaseen Minun kanssani ja sinä kaipaat viimeistellä nimetyn kurssisi,
mutta Minä haluan sinun muistavan, kaikki, mitä Isä tekee, tehdään täydellisesti ja se sisältää
ajoituksen. Sinä olet niin tietämätön siitä myllerryksestä, missä maailma on tällä hetkellä.”
”Tasapaino jatkaa järkkymistään, yhtenä hetkenä vaaka osoittaa tuomiolla rangaistavaan
pimeyteen, toisena se osoittaa armoa. Kuinka sinä voisit tietää nämä asiat? Pysyttele lähellä
Minua, läheisesti yhdistyneenä Minun Sydämeeni ja sinä tulet olemaan valmis.”
”Ole valmis ja halukas minä hetkenä hyvänsä jättämään tämä paikka ja olemaan Minun kanssani.
Jos pidät sitä sydämessäsi, ei tule olemaan epäröintiä. Sinä et voi olla täällä yli täytetyn ajan. Sinun
ei tule jäädä Koettelemusten Ajaksi, pikemminkin sinun tulee olla Minun kanssani. Kuitenkin sinä
teet pohjatöitä niitä varten, jotka tulevat sinun jälkeesija tulee olemaan suuri sielujen armeija,
jotka ylistävät ja elävät Minun Armoani joka päivä. Heillä on tarvittavaa sydäntä sitä varten, että
Minun Kirkkoni säilyy hengissä. Opetuksilla, joita olen luottanut sinulle, tulee olemaan suuri
vaikutus heidän menestykseensä.”
”Minä olen, voi, niin kyllästynyt instituutioihin, politiikkaan, rikkauksiin ja kaikkeen korruptioon,
mitä on meneillään.”
”Minä olen niin valmis perustamaan Minun Kirkkoni kuin perheen, äidin ja isän kanssa,
yksinkertaisuudessa, sielujen kanssa, jotka kaipaavat asua Minun sydämessäni ja joilla ei ole muuta
motiivia, kuin elää Minua varten. Ihmiset ja heidän agendansa tulevat tämän tielle, siksi heidän
valtakuntansa on kaatumassa. Mutta Minun kirkkoni ei koskaan tule kaatumaan, jäännös on heitä,
jotka rakastavat Minua koko sydämestään ja he ovat oppineet erottamaan kallisarvoisen
kehnosta.”
”Minä riemuitsen päivänä, jolloin me voimme olla yhdessä jälleen kerran, jopa kuten oli Taivaassa,
olla yhdistyneenä yhteen puhtaaseen asiaan, palvellen Isää ja kasvattaen sieluja Pyhään elämään,
jota Minä tarkoitin heille. Minä kaipaan koko Minun Sydämestäni nähdä näiden puhtaiden sielujen
kasvavan yhtenä suurena armeijana ja ennallistavan Minun Valtakuntani puhtauden ja pyhyyden
Maapallolle.”

”Minä lähetän sinulle sieluja, joilla on sama visio, ota heidät avosylin vastaan äidillisellä
rakkaudellasi ja johdata heidät todellisen suhteen vapauteenMinun kanssani, se on täysin vailla
ihmisnäkökohtia ja nämä tulevat olemaan Minun eläviä kiviäni, joilla minä rakennan Minun
Kirkkoni Minun Sydämestäni, sen perustuksena. Minä siunaan teidät nyt, voimalla ja rohkeudella
seurata nimettyä kurssianne, kun odotatte Minun tulemistani.”

