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(Jeesus) ”Minun Lapseni, rakastakaa toisianne, niin kuin Minä olen rakastanut teitä. Rakkaus on 

kärsivällinen, rakkaus on lempeä, rakkaus huolehtii veljestään enemmän kuin omasta itsestään. 

Rakkaus taipuu muuttamaan vaatimuksia. Rakkaus on joustavaa ja tietää, kuinka laittaa 

tärkeysjärjestykseen kaikkein tärkeimmät ongelmat, joita Minä asetan sen eteen. Rakkaus ei valita 

tai keksi tekosyitä.”  

”Minun rakkaat, Minä olen toimittanut kaiken, mitä te tarvitsette toteuttaaksenne Minun pyhää 

tahtoani tässä turvapaikassa, mutta muistakaa, että te yhä olette harjoituksessa, te ette ole vielä 

saapuneet pyhyyden haluttuun maaliin ja se, kuinka te vastaatte veljenne ja sisarenne välittömiin 

tarpeisiin, heijastaa sitä, kuinka paljon te rakastatte heitä ja rakastatte Minua heidän kauttaan. Jos 

sielulla on kiireellinen tarve, josta teille on kerrottu ja te laitatte omat tarpeenne ja halunne 

heidän edelleen, te osoitatte itsekkyyttä ja vakavaa veljellisen rakkauden puutetta.”  

”Minä haluan teidän kuulevan toinen toisianne. Ei vain kuuntelevan ja vastaavan positiivisesti, 

vaan todella tuntien yhteenkuuluvuutta siitä, mikä sielua vaivaa ja tekemään siitä 

tärkeysjärjestyksenne ykkösen parhaan kykynne mukaan. Jotkut teistä tässä yhteisössä ovat vielä 

hyvin itsekkäitä. Te ette kuuntele sydämellänne; te kuuntelette älyllänne ja sitten laitatte sen 

tärkeysjärjestykseen oman halunne mukaan.”  

(Clare) Ja minä tunnustan, minä olen yksi noista ihmisistä.  

(Jeesus) ”Kun teet tämän, sinä vahingoitat, et vain tarpeessa olevaa, joka on kärsimässä, vaan koko 

yhteisöä ja lopulta itseäsi ja Minua. Kun yksi kärsii, kaikki kärsivät. Kuinka Minä sitten voin käyttää 

sinua palvelemaan ulkopuolista maailmaa, kun sinä et ole vielä oppinut pitämään huolta omistasi.”  

”Todellisuudessa, te olette liitto suhteessa toistenne kanssa. On sama kuin jos olisitte naimisissa, 

siis se laittaa vastuun teille jokaiselle huolehtia toisistanne, niin kuin itsestänne, eikä koskaan 

lykätä armeliaisuutta tai tottelevaisuutta, kun tarve ilmenee. Luovuttakaa elämänne ystävienne 

puolesta, rakkaat. Luovuttakaa se; halunne, tärkeysjärjestyksenne, mieluisat projektinne, 

paineenne tehdä sitä, mikä ikinä painaakin teitä. Olkaa veljenne vartija.”  

”Kun jokin on menetetty tai menee väärin, ja ajattelette itseksenne… ’Ei minun ongelmani, olen 

kiireinen omassa työssäni’ - ettekä tee elettä auttaaksenne, te olette epäonnistuneet veljellisessä 

rakkaudessa ja armeliaisuudessa. Mitä Minä tekisin? Minä lopettaisin erityisen tärkeän työn ja 

auttaisin sitä henkilöä löytämään kadotetun esineen tai voittamaan ongelman, johon heillä ei ole 

ratkaisua. Minä en kävelisi tunteettomasti pois mutisten itsekseni… ’No niin, he hukkasivat sen, 

niinpä he voivat mennä etsimään sen, se ei ole minun ongelmani’.”  

”Kun te ette osoita kunnioitusta niitä kohtaan, joille Minä olen uskonut teidän sielunne, te 

haavoitatte Minua ja asetatte itsenne alttiiksi lankeamiselle. Kun te ette kuuntele sydämellänne ja 

vastaa asianmukaisesti, tavalla, jolla Minä vastaisin, te murehdutatte Minua. Jotkut teistä ovat 

hyvin tietoisia siitä, mitä olette tekemässä, mutta te olette niin kuin poika, joka sanoi, että hän 

menisi työskentelemään isänsä pelloille, mutta hän meni ja työskenteli sen parissa, jota hän piti 

kiireellisempänä, jättäen isänsä tarpeet täyttämättä.”  



”Te tiedätte, että tähän vuodenaikaan, ennen toukokuun 1.päivää, vihollinen on kiroamassa ja 

nimittämässä demoneita ylitöihin, saadakseen aikaan erillisyyttä ja lankeamista, kaikki 

miellyttääkseen Saatanaa, joka ehdottomasti vihaa tätä yhteisöä. Niin kuin Äiti Clare on jo 

kertonut teille, täsmälleen 20 vuotta sitten näihin aikoihin, kun Ezekiel ja Clare erosivat ja Clare jäi 

vuoristoon. Minä erotin heidät, koska molemmilla oli vakavia vikoja voitettaviksi, ennen kuin he 

voisivat elää yhdessä rauhassa. Ja Minä olen kutsunut kaikki teidät elämään yhdessä rauhassa 

myöskin.”  

”Jonkin ajan kuluttua, kun he molemmat olivat nähneet itsensä paljon selvemmin ja katuivat, Minä 

toin heidät yhteen jälleen. Ei ole Minun haluni erottaa ketään teistä yhteisöstä, mutta Minä tulen 

tekemään sen, jos se on välttämätöntä, sovittaakseni teidät kaikki toistenne kannalle. Te olette 

nähneet Minun tekevän tämän aikaisemmin, toisten sielujen kanssa, jotka ovat lähteneet 

yhteisöstä. Yhteisö ei voi olla olemassa ilman tämän kaltaista armeliaisuutta ja veljellistä 

rakkautta. Filadelfian kirkolle Minä lupasin pahasta päästämisen. Miksi? Koska he olivat täynnä 

rakkautta ja huolenpitoa toinen toisistaan.”  

(Clare) Ja sivuhuomautuksena… Ilmestyskirjassa Jeesus kirjoittaa kriittisiä kirjeitä jokaiselle kirkolle, 

mutta veljellisen rakkauden kirkolle, jota Filadelfia tarkoittaa, Hän lupasi pahasta päästämisen 

Taivaaseennostossa.  

(Jeesus) ”Minä haluan teidän ymmärtävän, että te olette luomassa omat paineenne ja 

jännityksenne, te otatte syötin, te lankeatte samaan jekkuun joka päivä. Ja mikä se saattaisi olla? 

Se on ’täytyy-saada-tehdyksi’ demoni, joka ohjelmoi teitä niin kuin Pavlovin koiraa hyppäämään, 

juoksemaan ja viimeistelemään tehtävälistaanne.”  

(Clare) Ja minulla oli tapana olla tällainen aivan oikeasti. Olin niin päämäärä tietoinen, että minä 

laiminlöin lapsiani ja heidän paljon tärkeämpiä tarpeitaan.  

(Jeesus) ”Sinun mieltäsi on helppo liikuttaa, Taivaasta näyttää siltä, kuin olisit nälkäinenkoira ja 

joku juuri heitti sinulle luun ja niin sitä mennään. Enkä Minä liioittele. Se on yksinkertaisesti 

maailmallisen elämäsi harjaannuttama reaktio, joka automaattisesti hyppää ja juoksee. Sinun 

liikkeesi eivät ole Pyhän Hengen harkitsemia, ne ovat elämänkuvioittesi harjoittamia. Nyt on aika 

muuttaa se. Minä tarjoan sinulle armoa.”  

”Kukaan ei seiso päälläsi kuin orjapiiskuri ja paukauta piiskaa. Kyllä, aikataulussasi tulee olemaan 

muutoksia hetkestä hetkeen ja kyllä se on koettelevaa, mutta Minä olen harjoittamassa sinua 

Jumalalliseen tottelevaisuuteen, irrottautumiseen omasta agendastasi, itsekontrolliin ja 

joustavuuteen; Jumalalliseen joustavuuteen.”  

”Minä olen luonut nuo muutokset joko kypsyytesi hyväksi tai salliakseni sinun harjoittaa Pyhää 

Tottelevaisuutta ja irrottautumista omista tavoistasi. Jos jatkat itsepäisenä olemista ja yrität saada 

sen omalla tavallasi ja olla ristiriidassa niiden kanssa, jotka työskentelevät sinun sielusi puolesta, 

sinä viivytät hengellistä kasvuasi. Jopa Minun täytyy olla valmiina, kun Isä kertoo Minulle, että 

mennä hakemaan Minun Morsiameni; jopa Minun täytyy olla valmiina lopettamaan se, mitä Minä 

olen tekemässä ja totella Häntä. Tulisiko sinun olla yhtään erilaisempi?”  

”Kaikki asiat, jotka on paljastettu tänään, ovat syy teidän hidastuneeseen kasvuunne, ne ovat 

suurempien siunausten tiellä ja saavat aikaan selkkausta elämissänne monien vuosien ajan. Siispä 

pyydän, ottakaa Minun viestini sydämeenne ja ymmärtäkää, että Clare on erityisesti valittu 

auttamaan teidän pyhyytenneprosessissa. Kun te sanoudutte irti hänen pyynnöistään, pitäen niitä 



vähemmän tärkeinä kuin omaa järkeilyänne, te sanoudutte irti Minusta, ETTE hänestä. Ja mikä on 

sen syy? Röyhkeys ja Ylpeys.”  

”Min olen pidentämässä nöyryyden valtikkaa teille nyt, kun te kuulette nämä sanat; Minä annan 

teille armon. Pyydän, katukaa entisiä tapojanne ja vastaanottakaa tämä armo. Ne, joita Herra 

rakastaa, niitä Hän ojentaa ja vain koska Hän rakastaa heitä kovasti. Minä todella rakastan teitä 

kovasti, enemmän kuin mitä maallisella mielellänne on kykyä käsittää. Siispä, rakastakaa Minua 

myöskin.” 


