ÄITINI MARIA & HÄNEN ROOLINSA KIRKOSSA JA KRISTITTYJEN ÄITINÄ
Jeesus selventää… Äitini Maria & Hänen Roolinsa kirkossa ja kristittyjen äitinä
Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 7. Elokuuta 2018
( Clare ) Kiitos Jeesus, kun avaat meille millaista oli elämä Alkuvaiheen Kirkossa. Todistakoon
sydämemme Sinun Sanasi… Amen.
Niinpä, aloitin rukoushetkeni. Ja sanoin… ” Jeesus, olen tässä. Pyydän, anna minulle anteeksi, että
annoin periksi halulleni kamppailussani violettien kukkien kanssa. ”
Jeesus vastasi… ” Sinulla on pitkä matka, että pääset vapaaksi tästä. Mutta ensiksi, annan sinulle
anteeksi. Toiseksi, älä jatka itsesi piiskaamista. Tiedä, että et ole täydellinen millään muotoa. Ja
pyydän, taivalla nöyrästi, Clare. Minä todella haluan sinun ylpeytesi vähentyvän olemattomiin. ”
” Sallin sinun päästä tästä ylitse tämän takia. Joten, kun joku sanoo… ” Se on sininen! ” Ja sinä
luulet, että se on punainen? Niin. Joten ole hyväntahtoinen ja anna asian olla. Sinun ei tarvitse
tapella tai perustella itseäsi. Anna vain asian mennä, Rakkani. On helppoa vain antaa asian mennä.
”
” Millään mitä ihmiset sinusta ajattelevat, ei ole merkitystä muutenkaan. Sinun ei tarvitse olla
oikeassa – se on lentänyt pois tuulen mukana kuin akanat puimalan lattialta. Mutta jos haluat
korjata muiden virheitä? Niin, silloin tulet sotkeutuneeksi omahyväisyyteen – mikä on haitallinen
tuoksu enkeleille ja pyhimyksille. ”
( Clare ) Olen todella pahoillani, Herra. Auta minua, pyydän, olen todella heikko.
( Jeesus ) ” Apu on tulossa. Minä rakastan sinua, Clare. Sinun hyvyytesi varjostaa ne asiat, joissa
sinulla on puutteita. Mutta siitä huolimatta, ole valpas ja vastusta vihollista. Kun annat periksi
yhden kerran, se heikentää sinua. Sitten seuraavalla kerralla sinulla on vähemmän mielenlujuutta
vastustaa – ja sitten siitä tulee kierre ja pian tapa. ”
” Se alkaa pienistä asioista. Taistele sitä vastaan alusta alkaen, tee henkilökohtainen vakaumus
tehdä se ja tulet vahvemmaksi ja terävämmäksi kun aikaa kuluu. Koska jos annat periksi
vähemmän täydelliselle mielipiteelle, pimeys saa sinussa jalansijan, koska tiesit, että olisi ollut
parempi tapa, mutta et valinnut sitä… rakkaudesta Minuun. Nämä ovat paikkoja, Minun
Morsiameni, missä voit nähdä mahdollisuuksia kasvaa ja näyttää, että rakkautesi Minuun on
suurempi kuin rakkautesi itseäsi kohtaan. ”
( Clare ) Kyllä, Herra. Minä ymmärrän sen. Mutta haluan jättää valituksen. Jeesus hymyili…
( Jesus ) Kuulin valituksesi, mutta toisten takia voit jakaa sen. ”
( Clare ) ” Herra, miksi teit siitä kukasta niin hauraan, niin herkän, niin täydellisen laventelin
sävyisen, niin vastustamattoman – ja juuri minun nenäni eteen, etten ohittaisi sitä ?
( Jeesus ) ” Haluatko todellakin Minun vastaavan tuohon kysymykseen – vai oletko vain
valittamassa oikeuttaaksesi itsesi? ”
( Clare ) Herra, sinun silmissäsi, kukaan ihminen ei ole oikeutettu.
( Jeesus ) ” Se on totta, Minun silmissäni, kukaan ei ole oikeutettu. Mutta Minun pikku Morsiameni
ei koskaan lakkaa yrittämästä! Lakkaatko? ”

( Clare ) Tein sen ! Mutta siinä kohdassa minun piti vaihtaa puheenaihetta ja sanoin… Herra, me
kaikki haluamme innokkaasti kuulla Alkuaikojen Kirkon vaiheista. Pyydän, jaa ne meidän
kanssamme.
( Jeesus ) ” Voi, on NIIN paljon jaettavaa ! Ja kaikki se on Pyhissä Kirjoituksissa, jos luette TODELLA
tarkkaan. Esimerkiksi maininta, jonka tein eilen, kuinka äitini oli hedelmöitetty – kun kerroin hänen
erivapaudestaan Aatamin synnin tahrasta ja synnin luonteesta. ”
” Kuten 1. Mooseksen Kirjassa on kirjoitettu 3:16… Naiselle hän sanoi, teen sinun raskauden ajan
kipusi suuriksi ja kivuliaalla synnytyksellä sinä synnytät lapsia. ”
” Näetkö? Hän oli vapautettu kivuliaan synnytyksen kirouksesta. ”
” Ennen kuin Siion kipuja tuntee, hän synnyttää; ennen kuin hänelle tuskat tulevat, hän saa
poikalapsen. Kuka on sellaista kuullut, kuka senkaltaista nähnyt?” ( Jesaja 66:7-8 )
” Ymmärrätkö? Kristitty Kansakunta syntyi hänen kohdustaan. Kyllä, on olemassa muita
teoreettisia tulkintoja, kuten myös Pyhien Kirjoitusten toisia puolia, jakeella on enemmän kuin yksi
merkitys. ”
” Mutta ota myös huomioon se, että vahvistin sen kunnian hänelle olla Kristittyjen äiti, kun luotin
hänet Johannekselle omaksi äidiksi ja luotin Johanneksen hänelle hänen omaksi pojakseen.
Johannes symboloi kahtatoista apostolia, täten Marian kruunussa on kaksitoista tähteä, kun hän
on ilmestynyt sinulle tai muille. ”
” Ja miksi siellä ei ole kolmattatoista tähteä Minulle? Koska asun hänen sydämessään. ”
” Arvostan todella paljon Ortodoksien perinnettä hänestä, Theotokos… ” Jumalan Kantaja ”. Ja sitä
asiaa, että he eivät koskaan kuvaa häntä ilman Minua hänen käsivarsillaan tai kohdussaan. Tämä
on muinainen perinne, ajalta paljon ennen Roomaa. Apostoleilla oli perheenomainen suhde
häneen ja he vierailivat hänen seurassaan saadakseen neuvoja ja yksityiskohtia Minun
Ruumiillistumastani. ”
” Heille hän todellakin oli myös heidän äitinsä. Enkö sanonutkin… ” Ja hän ojensi kätensä
opetuslastensa puoleen ja sanoi: ” Katso, Minun äitini ja veljeni!. Sillä jokainen, joka tekee Minun
Taivaallisen Isäni tahdon, on Minun veljeni ja sisareni ja äitini.” Matteus 12:49-50.
” Jotkut ymmärtävät tämän lausuman tarkoittavan, että äitini oli ruumiillistunut, pyytäen nähdä
Minut, ja muut naiset olivat läsnä henkenä. Tämä on kunnianloukkaus hänen sydämensä
puhtautta kohtaan. Hänen seurassaan oli heitä, jotka tarvitsivat asenteiden tarkistusta, koska he
olivat ruumiillistuneita. ”
” Mutta hän ei koskaan epäillyt Minun Tehtävääni. Hän pikemminkin vahvisti sen tarjoamalla
elämänsä rakkaimman asian Minun Isälleni, kun Minut ristiinnaulittiin. Ja miekka lävisti hänen
sydämensä, aivan kuten Simon ennusti, kun keihäs lävisti Minun Sydämeni. ”
” Tämä sitoo yhteen sen, Minun Ihmiseni, että meidän sydämemme olivat yhtä tehtävässäni, jota
varten Minut lähetettiin Maapallolle. Kyllä, todellakin, miekka lävisti hänen sydämensä, ja siitä
päivästä alkaen, hänellä oli sydänongelmia. Se oli merkki tuskasta, jota hän kärsi nähdessään
Messiaansa torjutun, ei ainoastaan poikansa. ”
” Ja uudelleen, Minä vahvistin tämän Ristin juurella, kun sanoin Johannekselle : ” Katso äitisi. ” Jos
muut apostolit olisivat olleet paikalla, olisin vahvistanut sen myös heille. Mutta se on riittävää, että
vahvistin sen Johanneksen kautta, koska hän edusti heitä läsnäolollaan. Ja ollakseni selkeä, kyllä,

äidilläni ja Johanneksella oli erityislaatuinen suhde. Mutta se ei koskaan kieltänyt äidillistä
suhdetta muihin Minun apostoleihini. ”
” Ja siksi sanon, että ellette lue todella tarkkaan, ette löydä yksityiskohtia, jotka kuvaavat ja
vahvistavat hänen roolinsa Kirkossa. Ette tunnista jakeista, kuten Ilmestyskirjasta tai Jesajan
kirjasta, ellei teidän mielenne ole avoin Minun Pyhän Henkeni vaikutukselle, joka ohjaa teitä kohti
koko totuutta. ”
” Jos mielenne on lokeroitunut uskonnollisen hengen vaikutuksesta, ja se on ennalta määritellyt
Pyhien Kirjoitusten merkityksen ja sen rajoitukset, ette huomaa näitä viittauksia, kun ne
nivoutuvat toisiinsa. Mitään mitä Minä tein Pyhissä Kirjoituksissa. MITÄÄN. Ei tehty ilman syytä, tai
jätetty sattuman varaan. Kaikkeen liittyy syvempi merkitys. ”
” Ja niinpä monia asioita ei kuitenkaan vielä ole löydetty. Ilmestyskirjassa ” Ja hän synnytti
poikalapsen, joka on kaitseva kaikkia pakanakansoja rautaisella valtikalla; ja hänen lapsensa
temmattiin Jumalan tykö ja Hänen valtaistuimensa tykö. ” Ilmestyskirja 12:5.
( Clare ) Mutta Herra, aikaisemmin sanotaan myös… ” Ja näkyi suuri merkki taivaassa: vaimo,
vaatetettu auringolla, ja kuu hänen jalkojensa alla, ja hänen päässään seppeleenä kaksitoista
tähteä. Hän oli raskaana ja huusi synnytyskivuissaan, ja hänen oli vaikea synnyttää. ” ( Ilmestyskirja
12:1-2 )
( Jeesus ) Clare, jos katsot 1. Mooseksen kirjaa uudelleen, eikö siellä sanotakin, että Minä suuresti
lisään, ankarasti lisään sinun synnytyskipujasi. Se viittaa siihen, että jonkinlaisia kipuja oli, mutta ei
mitään sellaista mitä sinä, tai muut naiset käyvät läpi, kun synnyttävät lapsiaan. Siksi olen sanonut
sinulle, että lue erittäin huolellisesti, äläkä lukaise pintapuolisesti pienten yksityiskohtien yli
hyppien, koska ne ovat avaimia ymmärtää arvoituksia, jotka on paljastettu Pyhissä Kirjoituksissa. ”
” Haluaisin siirtyä seuraavaan aiheeseen, seuraavaan uuteen opiskeltavaan aiheeseen Alkuaikojen
Kirkossa. Nimittäin – Täsmälleen mitä tarkoitin, kun sanoin, ” Tämä on Minun Ruumiini, teidän
puolestanne annettu. Ja tämä on Minun Vereni, uuden ja ikuisesti kestävän Liiton Veri. ” Mutta on
jo myöhäinen. Joten huomenna tulee lisää. ”
” Rakastan teitä, Minun Rakkaat Ihmiseni. Pyytäkää Minun Henkeäni puhdistamaan mielenne,
puhdistamaan seitit, kahleet ja rajoitukset, jotka toiset ihmiset ovat teille antaneet ja oman ne,
joita oman uskontokuntanne perinteet ja Pyhien Kirjoitusten rajoitukset ovat teille antaneet. Ja jos
olette halukkaita, Hän totisesti tekee sen. ”

