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(Clare) Siunatkoon Herra teidät tinkimättömällä sydämellä totuutta varten ja varustakoon Hän 

meidät, kun me torjumme asiat, jotka eivät ole pyhiä elämässämme… Amen. 

(Jeesus) ”Minun kallisarvoiset Sydänasukkaani, jotkut teistä ovat jättäneet tuottoisat asemat 

maailmassa tullakseen Sydänasukkaiksi. Minä olen odottanut teitä, muotoillen teitä vuosien 

varrella, tehdäkseni viimein tämän eron maailmasta.”  

”Mutta tämä elämä ei toimi samoilla periaatteilla, kuin mitä maailma toimii. Vielä tarvitsee 

tapahtua suurta hengellistä pehmenemistä. Maailmassa te olitte niin kuin vyötiäiset, erikoisen 

vahva haarniska ulkopuolella ja jatkuvasti edistyen hyvin agendoissanne. Nyt te olette omaksuneet 

Minun agendani ja te voitte jättää kovan kuoren taakse ja omaksua Minun Äitini pehmeyden ja 

sulouden.”  

”Maailman elämässä ylpeys, saavutus, kyvykkyys ja älyllinen voima ovat menestymistä haluavien 

etummaisia piirteitä. Niin ei ole Hengellisessä elämässä. Täällä niitä ovat ystävällisyys, nöyryys, 

pitkämielisyys, kärsivällisyys ja on kirjoitettu… ”Mutta ylhäältä tuleva viisaus on ensiksikin puhdas, 

sitten rauhaisa, lempeä, taipuisa, täynnä laupeutta ja hyviä hedelmiä, se ei epäile, ei teeskentele. 

Vanhurskauden (oikeamielisyyden) hedelmä kylvetään rauhassa rauhan tekijöille.” Jaakobin Kirje 

3:17.”  

”Missä ikinä on selkkausta ja erillisyyttä, siellä on maailman ja vihollisen vaikutusta. Kaikissa 

asioissa teidän täytyy ponnistella elääksenne veljellisessä rakkaudessa, näkemättä itseänne 

parempana, enemmän saavuttaneena, kyvykkäämpänä tekemään paremmin kuin muut 

ympärillänne, jopa kun näyttää räikeän ilmeiseltä. Ei pilkaten heitä, joilla on vähäisemmät taidot 

kyvyissään, vaan kunnioittaen heitä heidän nöyryydestään. Ihminen katsoo ulkoista olemusta; 

Minä katson sydämen asennetta.”  

”Monet, jotka näyttävät sopimattomilta, ovat kuitenkin Minun suosikki kumppaneitani ja 

palvelijoitani. Toiset tietävät, milloin te olette alentuvia heitä kohtaan, he tuntevat kipua 

pienuudestaan ja ovat häpeissään. He tietävät, milloin te olette välttelemässä heitä ja he voivat 

kuulla ärsyyntymisen äänessänne, kun he tavoittelevat teitä ja teidän täytyy pakottaa itsenne 

löytämään heille aikaa.”  

(Clare) Oi Herra, Minä tiedän, että minä olen käyttäytynyt tällä tavalla ja erityisesti, kun menen 

tiskin taakse. Pyydän, anna minulle anteeksi ja auta minua näkemään sieluni todellinen tila ja aina 

katsomaan ylös muihin. Ja milloin ikinä olen kiireessä tai yritän saada jotakin tehdyksi – Tiedäthän, 

kun palaan takaisin ammattimaiseen asenteeseen, joka minulla oli valokuvaajana… se on vain 

vastenmielistä, minä vihaan sitä. Herra vastasi ja sanoi… 

(Jeesus) ”Sinä olet hyvin edistymässä, Rakkaani, mutta vihollinen silti saa sinut ajoittain. Minä 

haluan teidän kaikkien opiskelevan hyveitä muissa, ja joita teillä ei ole ja lähestyvän heitä elämän 

alemmalta asemalta. Tämä tulee auttamaan korvaamaan maailmallisen ylpeyden, jota luonteenne 

on himoinnut ja vaalinut menneessä. Minä olen huolestunut sisäisestä käytöksestä, en ulkoisesta. 

Henkilöllä voi olla röyhkeä, ylpeä henki ulospäin, mutta sisältä olla syvästi nöyrä, jollainen on 

Presidenttinne (Trump) tapaus.”  



”Muistakaa myös, että Minä olen asianmukaisesti liittänyt teidät yhteen perheeksi täällä 

yhteisössä. Jokaisella teistä on ainutlaatuisia kykyjä ja ominaisuuksia. Minä tulen kutsumaan näitä 

eri aikoina, niin että kaikki saattavat saada osan siinä, mitä Minä olen tekemässä. On rankkaa 

karistaa ympäristön tavat, mistä olette tulleet, mutta tätä Minä pyydän teiltä nyt.”  

”Tämä yhteisö on otettu erillisyyden ja kuoleman kohteeksi, mutta jos jokainen kunnioittaa toisia 

ja lopettaa jokaisen yrityksen tuomita muita, tämä ei tule onnistumaan.”  

”Te tulette kestämään veljellisessä rakkaudessa, yksimielisesti ja kasvamaan aidossa pyhyydessä. 

Minä pyydän teitä olemaan tuomitsematta, koska te ette tiedä, millaisia lahjoja muille on annettu 

tai mitä heidän elämissään on tapahtunut, mikä on rampauttanut heidät. Sen vuoksi, teidän ei 

koskaan tule tuomita. Sen sijaan, nostakaa heidät ylös Minun luokseni voimistettavaksi.”  

”Jokaiselle teistä on nimitetty kriittisiä henkiä heikentämään veljellisen rakkauden sidettä. 

Nouskaa tämän yläpuolelle, rakkaat, ja tunnistakaa heidät sellaisina kuin he ovat… Vihollisen 

myrkyllisinä nuolina. Keksikää tekosyitä toinen toisillenne ja jos se ei kata sitä, syyttäkää itseänne 

kätketystä sydämen asenteestanne, joka on niin kuvottavaa Minusta.”  

”Ja lopulta, älkää olko alentuvia toisianne kohtaan tai vältelkö toisianne. Kun teillä on tällainen 

asenne, te ette aina oivalla, mitä on meneillään sydämessänne, mutta kun katsotte muita 

alentuvasti muita, te katsotte alentuvasti Minua. Tutkikaa omaatuntoanne ja tutkikaa 

keskusteluanne toinen toistenne kanssa. Tutkikaa motiivejanne ja pyytäkää Pyhää Henkeä 

paljastamaan mitkä tahansa jumalattomat tapanne luonteessanne, niin että te voisitte olla 

puhdistettuja ja vapautua kommunikoimaan täydessä vilpittömyydessä, ilman kaksinaamaisuutta 

asenteessanne tai motiivissanne. Tuntekaa itsenne, Minun Ihmiseni, tuntekaa itsenne.”  

”Minä olen nyt ojentamassa teille Minun Peilini. Minä pyydän teitä pitämään sitä ylhäällä 

kasvoillanne ja katsovan siihen. Odottakaa Minun paljastavan, mitä Minä näen. Ja sitten 

vilpittömästi katukaa ja korjatkaa vahinko, jonka olette tehneet toisille. Tämä on tie pyhyyteen, 

Minun valittuni, todelliseen pyhyyteen.” 


