642. MILTÄ MINUN KIRKKONI NÄYTTÄISI,
JOS ROOMA EI OLISI SEKAANTUNUT ASIAAN?
Jeesus sanoo… Miltä Kirkkoni näyttäisi, jos Rooma ei olisi sekaantunut asiaan
Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 4. Elokuuta, 2018
Clare aloitti… Herra Jeesus, auta meitä pitelemään lujasti kädestäsi, ja seuraamaan Sinua, jopa
ihmisten vastustuksen piikkipensaitten ja orjantappuroitten läpi. Olemme liian pieniä.
Tarvitsemme Sinun rakastavan kätesi otetta johdattaaksesi meitä. Amen.
Otin Rhema-ohjelausekortin… ” Laita luottamksesi Minuun. ”
Niinpä, Jeesus, Luotan Sinuun ja sanoit että haluat puhua meille joka päivä. Joten, tässä olen.
Viime viestiin on tullut paljon vastalauseita. Pyydän, johdata minut tämän läpi.
Jeesus aloitti… ” Onko kukaan koskaan ihmetellyt miltä Minun Kirkkoni näyttäisi ilman Rooman
sekaantumista asiaan? ”
( Clare ) Eikö Ortodokseilla ole se tilanne, Rooma ei sekaantunut heidän asioihin.
( Jeesus ) ” Clare, Joka tapauksessa, poliitikot valitsivat Kirkon. Kun ihmiset näkevät hyvän,
alkuperäisen asian, heidän luonteensa on tarttua siihen tiukasti hallitakseen sitä, tehdäkseen siitä
suuremman ja paremman. Lyhyesti, tehdäkseen siitä instituution. En koskaan tarkoittanut, että
niin kävisi. Minä tarkoitin aina, että pienet ryhmät palvelisivat lähellä asuvien kanssa. ”
” Kyllä, organisaatiolle oli tarvetta ja pitämään opetukset aitoina, mutta ihmiset aina tuovat
painolastinsa ja omahyväisyytensä yhtälöön, koska on synnynnäinen tarve kontrolloida ja suojella.
Tämän takia Minun täytyy tulla Maapallolle uudelleen ja oleskella Minun Ihmisteni seurassa; he
eivät koskaan saa oikaistuksi asioita ilman Minua. ”
” Kyllä, valvojia täytyy olla ( Piispa tarkoittaa valvoja, vartija ), mutta ei ylenpalttisuudessa eläviä,
se vain kylvää ahneutta, kilpailua ja häiriötekijöitä. Pikemminkin heidän täytyy olla nöyriä miehiä ja
naisia olemukseltaan, tavallisia rakennuksia, ei palatseja eikä teeskentelyä. Ei koskaan palatseja ja
teeskentelyä. ”
” Mitä Minun Kirkolleni tapahtui? Se oli traagista ja oli väistämätöntä. Yksi hyvä asia mikä siitä
seurasi, oli johdonmukaisuus. Mutta ilman Minun vaikutustani se toi kuvioon myös rahan, aseman
ja julkisuuden, ja ne tulivat mukaan ja ottivat kontrollin. Sen henkiin herättäminen, mitä Minä
annoin, vaatii paljon huolellista tutkimista. Sekä Pyhän Hengen toiminta aikojen kuluessa, että
ennallistetaan rakenne täydellisen täsmällisesti Minun toivomusteni mukaisesti. ”
” Evankelinen köyhyys ja yksinkertaisuus ovat ehdottomia rakennuspalikoita Minun Kirkkoni
papeille ja hänen ennalleen palauttamiselle. Jos Kirkosta vähennetään kuninkaalliset ja vauraat
muodot, seremoniat ja valtion ohjeet, silloin ollaan taas ensimmäisen vuosisadan Jerusalemissa.
Yksinkertaisuus havainnollistettuna. ”
” Muuten… Minä olen tässä. ”
( Clare ) Hän aina tietää, milloin epäilen, ” Onko tämä todella Herran ääni ? Minun täytyy tarkistaa
tämä toiseen kertaan… ”
( Jeesus ) ” Kun rakennetaan ylellinen rakennus, joka on viimeistelty luksuksella, se kutsuu sisään
sellaiset, joiden elämät ovat keskittyneet sellaisiin asioihin, ja samalla myös varastetaan lesken
ropo. Kun pidetään kaikki pienenä ja nöyränä, silloin kutsutaan sisään sellaiset, jotka ovat

enemmän keskittyneet Minuun ja Minun lampaisiini. Miksi luulet, että olen niin tiukka sinua
kohtaan? Miksi ajattelet, että talosi on niin pieni? Vaatetuksesi niin vähäistä ja köyhää? Tämän
haluan olevan esimerkkinä kaikille Minun Paimenilleni. En halua mitään maailmasta esille Minun
Kirkkooni. ”
” Kun Usko meni Roomaan, valtion poliittiset tavat alkoivat olla ylivoimaisempia kuin Minun
apostolieni yksinkertaisuus. Naiset torjuttiin papinviroista ja homoseksuaalisuus rehotti. ”
( Clare ) Rehottiko se ?
( Jeesus ) ” Aivan oikein, kuulit Minut oikein, rehotti. Se oli kytketty poliittiseen valtaan, kun he,
jotka toivoivat säilyvänsä valta-asemissaan hallitsijoiden hoveissa, esittivät pinnallisen
kääntymyksen, mutta jatkoivat pimeitä käytäntöjään. He eivät halunneet menettää asemiaan,
joten he teeskentelivät tulevansa kristityiksi. ”
( Clare ) Ja entä Jerusalem, Herra ? Mitä siellä tapahtui ?
( Jeesus ) ” Kirkko oli kukoistanut, kulkien kodista kotiin, murrettiin leipää, laulettiin psalmeja,
pidettiin köyhistä huolta, jatkettiin opetuksia, kun Uuden Testamentin kirjoja kirjoitettiin. Kun
vainot alkoivat, vain syvästi omistautuneet ja uskolliset jäivät jäljelle. Pyhät mysteerit pidettiin
tahrattomina ja joka päivä apostolien ymmärryksen syvyys kasvoi siitä mitä olin jättänyt heille
heidän vahvistamisekseen. ”
” Äitini oli heille suureksi lohdutukseksi, kun hän jatkoi sen jakamista, mitä Minä olin hänelle
välittänyt kasvaessani miehuuteen. Ja kasvuaikani tarinoita. ”
( Clare ) Niin, mitä tarkoitat, Herra ?
( Jeesus ) ” Hän tiesi, että olin Messias, enkä ollenkaan sellainen, jota sen ajan uskonnolliset
ihmiset odottivat. Hän tiesi, että Minua vainottaisiin ja Minut tapettaisiin, Clare. Ei vain Simonin
sanat hänelle, vaan pyhien kirjoitusten tieto, joka välitettiin hänelle hänen nuoruudessaan
Temppelissä, oli se kallioperustus, jolle hän ymmärsi näiden asioiden tulevan, kuten ne totisesti
tulivat kuten oli kirjoitettu. ”
” Hän oli erikoislaatuinen hyvin varhaisesta iästä alkaen ja Minun Sanani menivät syvälle hänen
pieneen sieluunsa, jättäen lähtemättömän jäljen. Nämä ovat suuria mysteereitä, joita vain harva
ymmärtää. ”
” Hän ei ollut kuin kuka tahansa muu nainen. Hänet oli valittu syntymästänsä lähtien tuomaan
Minut maailmaan, ja yksi valmisteluista, mikä seurasi häntä tähän maailmaan, oli tahrattoman
veren etuoikeus. Toisin sanoin, Taivaallisesta Armosta hänelle myönnettiin kasteen sakramentti,
kun hänet hedelmöitettiin. Sen täytyi olla niin. Jos niin ei olisi ollut, Minä en olisi voinut kasvaa
hänen kohdussaan, jos hänen kehossaan olisi ollut synnin tahra. Muista, hänen sukujuurissaan oli
Rahab-portto. ”
” On jokapäiväisen ymmärryksen piirin ulkopuolella tietää, millainen nainen tarvittiin, että Minä
voisin asua hänen kehossaan ja ottaa siitä ravintoa. Valmistelut olivat huolelliset yksityiskohtia
myöten ja elämän mittaiset. Nämä erityiset etuoikeudet eivät olleet tarpeeksi, hänen piti myös
olla uskollinen niille koko elämänsä ajan. Korkea tietoisuus synnistä ohjasi hänen toimiaan, kun
hän käytti koko hänen lapsuutensa keskittyen Jumalan kunniaan ja puhtauteen. Tämä myös, oli
ihmeellinen armo. Hänellä ei ollut minkäänlaisia mielijohteita tehdä syntiä, joka tulee Aatamin
luonteen mukana. ”

” Veri on hyvin, hyvin voimakasta, Clare. Teidän tieteenne ei ole edes alkanut ymmärtämään sen
merkitystä. Vuosisatojen syntien tahrat täytyi poistaa Armon eleellä, että hän pystyi kantamaan
Minut kohdussaan. Ja sen mukana tuli kivuton synnytys, niin ylevä tapahtuma, että jopa enkelit
ällistyivät. ”
” Voi, on niin monia asioita, Minun Ihmiseni, joita ette tiedä. Niin monia asioita, joita otaksutte ja
oletatte! Mutta jonain päivänä kaikki paljastetaan ja oikaistaan mielissänne. ”
” Niinpä, näetkö, hänen lähtökohtansa olivat paljon erilaisemmat kuin parhaimmankaan
Hollywoodin kuvauksen. Teoksia teosten perään voitaisiin kirjoittaa hänen lapsuudestaan ja
äitiydestään, valmisteluna Minun ruumiillistumalleni. Ja Minun varhaisvuosistani, kun kasvoin. ”
” Mutta palaan siihen millainen Minun Kirkkoni oli, ennen kuin se ojennettiin Roomalaisille.
Kaikkea ohjasivat Minun käteni ja Pyhä Henki, kun apostolit johtivat Kirkkoa. Asiat tehtiin
yksinkertaisesti ilman suureellisia seremonioita. Ja siinä mielessä Hollywood on osunut oikeaan
kuvatessaan Viimeistä Ehtoollista. Me istuimme lattialla matoilla. Huone oli tilava, mutta siellä ei
ollut hitustakaan luksusta. ”
” Clare, tähän haluan Minun Kirkkoni palaavan. Ei istumaan lattialle, vaan äärimmäiseen
yksinkertaisuuteen. Ja jos lattialla istuminen on tapana jollakin alueella, se on Minulle täysin
hyväksyttävää. En halua jälkeäkään etuoikeuksista tai prameudesta. ”
( Clare ) Niin, Herra, kuinka voimme valmistella sielujen satoa, joka tulee kirkosta ?
( Jeesus ) ” Ensinnäkin, haluan tehdä kaikille selväksi, että tämä kirkko on Minun Kirkkoni sen
perustamisesta lähtien. En kutsunut poliitikkoja, valtaa ja rahaa Minun Kirkkooni – se oli ihmisen
keksintö ja Saatanan harkittu suunnitelma. Hän tiesi, että valta ja maine pyyhkäisisivät Kirkon läpi
ja muuttaisivat sen maalliseksi instituutioksi, tehden tilaa kaikenlaiselle pahalle. ”
” Valitsin apostolit, jotka olisivat perusta. Esittelin apuja eli sakramentit, jotka antaisivat
ihmiskunnalle voimaa päästä synneistä yli. Ja Minun Pyhä Henkeni laskeutui ylempään
huoneeseen Helluntaina. Se oli ylhäältä annettu voimaannuttaminen, joka sai liikkeelle ” Tien ” tai
Minun Kirkkoni, joka kulki monella nimellä. Minun Kirkkoni oli se, joka meni Roomaan ja sotkeutui
ihmisten tapoihin, jota nyt puran – eikä sitä koskaan enää herätetä henkiin. ”
” Minun Kirkkoni ei ole mahtavien juhlasaleissa; se on niiden pienten sydämissä, jotka ovat
ottaneet Minut vastaan ja elävät Minulle. Nämä ovat Minun eläviä kiviäni ja he tulevat jälleen
kerran olemaan Minun Kirkkoni ja he tulevat vielä kerran olemaan Minun Kirkkoni rakenne. ”
” Ja kuten lupasin, Helvetin portit eivät ole laajalle levinneet heitä varten. ”
” Minun rakkaat Sydänasukkaani, teidän täytyy tarttua lujasti ja pitää kallisarvoisena kaikkea, mikä
on Jumalasta, ja hylätä kaikki, mikä on ihmisestä. Hyvin harvat teistä, mukaan lukien Clare,
ymmärtävät, kuinka suuret ja pitkälle ulottuvat ovat Minun Henkeni toimet heissä, jotka ovat
eläneet aikaisemmin ja kuinka he ovat antaneet panoksensa hengelliseen rakennukseen ja Uskon
selville saamiseen. Uskon, jota Minä opetin. ”
” Monet teistä ovat pimennossa, koska teidät on pidetty pimennossa. Uskonnollisuus ja
uskonnolliset henget ovat muovanneet valtaosan harhaanjohdetuista mielistä. Monien ihmisten
totuudesta erkaantuminen, kun he ovat etsineet mahdollisuutta perustaa oma kirkko, on tuonut
esiin virheitä ja virheellistä tietoa kirkkoihin, joita he aloittivat. Tämä on saanut aikaan, että
suurimmalta osalta, ellei peräti kaikilta puuttuu vakava perusta, jonka perustin Jerusalemissa. ”

” Ja monet teistä ovat pieniä sopeutumattomia, jotka ovat ponnahdelleet ympäriinsä,
kyllästyneinä tekopyhyyteen ja torjutuksi tulemiseen, hämmentyneinä, piinattuina ja
alivarustettuina elämään tätä Saatanan aikaa, näitä lopun aikoja. Haluaisin nähdä sen
ennallistettuna teitä varten, mutta näen, että moni tulee tälle kanavalle opettamaan ja
korjaamaan. Te korjaatte muita virheellisellä tiedolla, eikä teillä itsellänne ole koko Totuutta. ”
” Eikä Clarellakaan ole. Mutta Minä haluaisin käyttää tätä kanavaa oikaistakseni joitakin
rampauttavia väärinkäsityksiä siitä, kuinka perustin Minun Kirkkoni ja mitä kerroin apostoleille – ja
mitä Pyhä Henki on jatkanut Minun Kirkkoni elävissä kivissä. ”
” Mutta te ette opi mitään, jos olette asettautuneet korjaamaan ja ohjaamaan ihmisiä tällä
kanavalla. Itse asiassa, lähdette katkeroituneina, että teitä ei otettu vastaan voideltuna
opettajana. Haluaisin avata sydämenne ja mielenne Minun totuuksilleni, mutta ihmisten
mielipiteet läimäyttävät ne kiinni. Ette löydä rauhaa ja ymmärtämystä täältä, ellette tunne Minun
ääntäni. Ei vanhempienne ääntä, pappinne tai mahtavien teologien – vaan Minun ääntäni. Olette
tervetulleita jäämään ja oppimaan, mutta ette ole tervetulleita opettamaan. ”
” Tällä kanavalla on heitä, joiden sydän on puhdasta kultaa, ja he tietävät Minun ääneni ihmisten
äänistä. Tulevat viikot tulevat suuresti rikastuttamaan teitä, ja yhdessä me nousemme
henkilökohtaisten esteiden yli pyhyyteen. Esteiden, jotka ovat olleet tiellänne koko elämänne. ”
” Monet teistä ovat kaivanneet läheisyyttä Minun kanssani. Teille annetaan työkaluja teidän
mennä paljon pidemmälle kuin mitä toivoitte. Minä valmistelen erikoisia ihmisiä Itselleni. Ihmisiä,
jotka elävät Minun sydämessäni, tuntevat Minun ääneni, ja rakastavat Minun lampaitani. Ihmisiä,
jotka ovat kaivaneet esille uskonnollisen hengen sydämistään ja mielistään, ja jotka eivät ole
omahyväisiä niin kuin Fariseukset, jotka tuomitsevat niin kuin ihmiset tuomitsevat. ”
” Ja näiden ihmisten kanssa Minä ennallistan Minun Kirkkoni vuodelta 33 j.Kr. Jerusalemista,
yhdessä sen kanssa, mitä Minun Henkeni on tehnyt viimeiset 2000 vuotta. ”
” Teille tullaan nauramaan, teitä tullaan halveksimaan, syyttämään harha-oppisuudesta ja teidät
laitetaan ulos valtavirran kirkoista, jotka niin ankarasti pitävät kiinni ihmisten opetuksista ja
traditioista. Mutta te tulette muistuttamaan heitä, jotka todella uskoivat Minuun, huolimatta siitä,
että heidät eristivät Minun aikani uskonnolliset toimitsijat. Te tulette olemaan kuin pienet, jotka
pitivät Minulle seuraa Minun pappismatkoillani. Te tulette olemaan kuin miehet ja naiset, jotka
menivät erämaahan elämään puhdasta ja tahratonta elämää. Ja te tulette olemaan onnellisia,
ylivertaisen onnellisia. Tietäen pelastuksestanne, eläen Minulle ja vain Minulle, kun huolehditte
haavoittuneista ja tämän maailman syrjäytyneistä ja kadotetuista.”
” Minun lampaani kuulkaa Minun ääneni. Pysykää kanssani. Minulla on teille paljon opetettavaa. ”

