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(Clare) Herra siunaa teidät, rakas perhe. Mitä on Sinun Sydämelläsi tänään, Herra? 

(Jeesus) ”Yhteisön hengellinen terveys. Minun rakkaat, te olette jättäneet tämän maailman 

taaksenne. Se tarkoittaa, että egonne jätettiin ovelle, ennen kuin te tulitte sisään. Ymmärtäkää, 

että Saatana työskentelee teidän egojenne kautta, enemmän kuin millään muulla tavalla. Siksi 

Minä huomautin nimenomaan sanomalla, ”Siunattu on hän, joka ei loukkaannu, vaan nopeasti 

antaa anteeksi veljelleen sydämestä käsin, todella, eikä muodosta tuomioita häntä vastaan.” 

”Kaikilla teillä on ollut vahingoittavia taustoja. Tavalla tai toisella kulttuurinne ja kasvatuksenne 

ovat vääristäneet ja kierouttaneet kaikkia teitä. Siksi kun tulette palvelemaan Minua, kaikki nämä 

asiat täytyy kuoria pois teistä niin kuin vanha maali tuolista, joka on halkeillut, ja josta puuttuu 

palasia ja joka on täynnä säröjä. Kun Minä otan teidät Minun palvelukseeni, Minun täytyy poistaa 

kaikki tuo korruptio, tehdäkseni teistä valmiita vastaanottamaan ylevät hengelliset lahjat, joita 

Minulla on asetettuna sivuun teitä varten.” 

”Joskus Minä voin käyttää syövyttävää nestettä poistaakseni vanhan maalin, joskus Minun täytyy 

käyttää hiomakonetta, joskus kittiveistä ja vasaraa, joskus teräsvillaa. Kukin näistä perustekijöistä 

on täällä yhteisössä. Kukin teistä kuuluu tuohon kategoriaan – työkaluina Minä käytän jokaista 

jäsentä pintakäsittelemään ja hiomaan. Joskus te olette tuoli ja joskus te olette teräsvilla. Jokainen 

täällä, tässä yhteisössä, saa vuoronsa sekä kuoria että pintakäsitellä.” 

”Minä haluan teidän saavan selvän kuvan kuka olette ja kuka ette ole. Rakkaat lapset, teidän 

täytyy jättää kaikki menneisyyden painolastit ovelle ja tulla eteenpäin, halukkaina tulla 

paljastetuiksi ja kuorituiksi. Mutta kaiken tämän työn takana täytyy olla rakkautta, veljellistä 

rakkautta… yli kaikkien asioiden. Minä vaadin teitä rakastamaan ja antamaan anteeksi toinen 

toisillenne. Minä vaadin teitä jättämään menneisyyden painolastit luostarin ulkopuolelle ja 

tulemaan odottaen tulevanne muutetuiksi Minun kuvakseni.” 

”Ei ole yhtään tilaa puolustelevuudelle, tekosyille, loukkaantumiselle, vähätellyiksi tuntemiselle, 

ymmärrättekö. Me olemme sodassa ja tämä on alokasleiri. Te ette voi taistella hyvää taistelua, jos 

te yhä laitatte muureja egonne ympärille, suojellaksenne itseänne. Mitä Minä tarkoitan egolla? 

Hyvin yksinkertaisesti, ylpeyttä, tarvetta näyttää hyvältä, tarvetta vaikuttaa älykkäältä, 

kyvykkäältä, suojellaksenne itseänne. Kaiken tuon täytyy mennä, se on tiellä ja pidättelee teitä 

saavuttamasta pyhyyttä ja mitä helpommaksi te teette sen, tekemällä yhteistyötä, sen nopeampaa 

ja kivuttomampaa se tulee olemaan.” 

”Kuitenkin jos te vaalitte tiettyjä asioita, jotka eivät kuulu uskonnolliseen elämään, sellaisia kuten 

kuinka pukeutua, mitä syödä, uniaikataulunne, tapanne tehdä asioita, tarpeenne olla oikeassa ja 

näyttää jokaiselle, että te tiedätte parhaiten, toisin sanoen todistaaksenne olevanne ilman pilkkua, 

ryppyä tai tahraa, jos teillä on tämä tarve, te tulette epäonnistumaan surkeasti ja huomaamaan 

elämän täällä kovin vaikeaksi.” 

”Mutta jos te tulette tietäen, ettette tiedä kaikkea, tehden asioita tavalla, jolla teitä on pyydetty 

tekemään ne, pysyen elämämme säännöissä pukeutumisessa ja koruissa ja syömisessä ja muissa 



sellaisissa asioissa ja innokkaalla sydämellä tulla puhdistetuksi, te tulette rakastamaan tätä 

elämää. Jos tulette ilman tarvetta olla oikeassa tai puolustaa itseänne tai saada asiat sujumaan 

omalla tavallanne, tai tulla kunnioitetuiksi mieltymyksissänne, jos tulette sillä tavalla, tulette 

edistymään sukkelasti tässä elämässä ja löytämään suuren suosion Minun kanssani, kaikkien 

enkelten ja pyhimysten ja Minun Isäni kanssa. Se on teidän valintanne.” 

”Valitkaa tänä päivänä, ketä palvelette, itseänne vai Minua ja sitten sallikaa itsenne olla uudelleen 

opetettavia ja uudelleen muotoiltavia, valmisteluna Taivasta varten. Hän joka pitää elämänsä, 

tulee todella menettämään sen, mutta hän, joka halukkaasti luopuu itse-elämästään Minun 

vuokseni, tulee löytämään itsensä elämästä suurimman aarteen elämää, mitä mikään sielu voi tällä 

Maapallolla elää.” 

”Jotta tämä yhteisö menestyisi ja säilyisi hengissä, täytyy olla niitä, jotka ohjaavat liikennettä ja 

auttavat kattamaan jokaisen tarpeet. Eikä kukaan teistä ole täydellinen, siispä on suuri 

kärsivällisyyden tarve toinen toistenne kanssa. Siksi kun näette ongelman, te rukoilette; te 

rukoilette heidän puolestaan ja sitten Minä työskentelen heidän kanssaan oikaistakseni sen. Te 

kutsuisitte tällaisia johtajiksi, Minä kutsun heitä jalkoja peseviksi palvelijoiksi, koska heidän täytyy 

jatkuvasti pitää kaikki liikkumassa oikeaan suuntaan, tehden sen, mikä tarvitaan, silloin kun se 

tarvitaan ja ennen kaikkea, rakastaen toinen toisianne, löytämättä vikaa tai vastustamatta niitä, 

joiden täytyy ohjata liikennettä.” 

”Uskokaa Minua, heidän työnsä on tarpeeksi hankala, ilman teidän vastalauseitanne ja 

tuomioitanne ja loukkaantumisianne. Lisäksi heidän täytyy myös vastata Minulle teidän 

hyvinvoinnistanne. Heidät on kuorittu kuten myös teidät, heitä opetetaan kuin myös teitä, heitä 

uudistetaan heidän piintyneissä elämäntavoissaan myös. Siispä, kaikkien muiden osaksi lankeaa 

rakastaa ja tukea heitä, heidän työnsä ei ole helppo, rakastakaa ja tukekaa heitä kaikilla 

kuviteltavissa olevilla tavoilla, älkääkä näyttäkö hapanta asennetta tai tehkö sitä heille vaikeaksi. 

Minä lupaan teille; Minä tiedän täsmälleen, mitkä heidän vikansa ovat, ja kuinka korjata ne, eikä 

Minulta jää mitään huomaamatta. Mutta Minulla on tapa tehdä asioita, kerros kerrokselta, 

tuodakseni teidät kaikki pyhyyden tilaan, ja jos te yritätte tehdä Minun työni ja auttaa Minua, te 

tulette vain olemaan tiellä.” 

”Jos te pidätte kiinni kätketyistä kaunoista, koska teitä pyydetään tekemään asioita, joita ette 

hyväksy, te tulette vain haavoittamaan itseänne ja yhteisöä, siispä yrittäkää menettää elämänne 

Minun vuokseni ja sallikaa itseänne muotoiltavan sellaiseksi, mitä Minä olen teidät kutsunut 

olemaan ja olkaa armollisia niiden kanssa, joille on annettu työ olla vastuussa tavasta, jolla asioita 

hoidetaan. Rukoilkaa heidän puolestaan, tukekaa heitä, ja pyydän älkää torjuko, koska he tulevat 

Minun luokseni itkien, koska eivät voi tehdä työtään hyvin, yhden tai kahden itsepäisen sielun 

vuoksi.” 

”Pyydän, älkää olko yksi tai kaksi näitä itsepäisiä sieluja. Pikemminkin olkaa sielu, joka on tullut, 

valmiina tulemaan kuorituksi, eikä hänellä ole mitään mieltymyksiä ja hän vain haluaa tehdä 

yhteistyötä ja nähdä terveen yhteisön kasvavan. Tulette olemaan hyvin mielissänne tuloksiin, kun 

kaikki otetaan huomioon.” 


