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ANTAKAA MINUN ÄITINI MARIAN NEUVOA TEITÄ PYHYYDEN TAVOISSA 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 8. Huhtikuuta, 2019. 

Clare aloitti… Kiitos Sinulle, Herra Jeesus, että jaat kanssamme Sinun Äitisi, suunnattoman 

Aarteen, meidän kanssamme. Kuunnelkaamme aina hänen neuvoaan ja vedotkaamme häneen 

esirukousta saadaksemme… Amen. 

Rakas Perhe, me olemme katsoneet perusteita Pyhistä Kirjoituksista Meidän Äitimme monia 

rooleja ja koko hänen elämänsä on tullut pyhyyden malliksi meille. Hän, itse asiassa, oli kaikkein 

ensimmäinen uskova. Ja enemmän kuin se, myös Apostoli. Hän, joka on lähetetty tulemaan 

maailmaan ja valmistelemaan paikkaa kohdussaan Messiaalle, jonka Jumala lähetti hänen 

kohdustansa.  

Ja läpi elämänsä, tapahtumia sattui, jotka ovat yhdensuuntaisia omien elämiemme tapahtumien 

kanssa, monia koettelemuksia, joita meillä on, kun me seuraamme ja jaamme Jeesuksen maailman 

kanssa. Hän oli ensimmäinen, joka uskoi. Profetoida Hänen roolistaan kansakunnille. Ilmoittaa 

ihmisille. Lohduttaa ja ravita Häntä, jopa niin kuin meidät Morsiamet on kutsuttu tekemään. 

Ymmärtää Hänen roolinsa suuruus ihmiskunnalle. 

Sillä, kun hän palveli Temppelissä, hän oppi kaikista Pyhistä Kirjoituksista kaiken Messiaasta ja 

innokkaasti odotti Hänen tuloaan. Hänen matkansa serkkunsa Elizabethin luo ei ollut vain 

uteliaisuudesta tehty. Hän halusi olla paikalla, kun tämä suuri ennusmerkki syntyisi. Sillä nainen, 

joka oli ollut hedelmätön 50 vuotta, oli yllättäen siunattu lapsella, Messiaan enteellä, jota hän 

kantoi kohdussaan.  

( Jackie ) Tarinan Marian vierailusta Elizabethin luo voit lukea ”Jeesuksen Lapsuus ja Nuoruus”- 

tekstistä, kappaleesta 6. 

( Clare ) Maria tiesi, että häntä epäiltäisiin uskottomuudesta ja mahdollisesti kivitettäisiin. Mutta 

hän luotti Jumalaan, tietäen, että mitään ei voisi tapahtua hänelle ja hänen kohdussaan olevalle 

Messiaalle. Hän kesti loukkaukset ja herjaukset, joita lingottiin hänelle, kun hän palasi Nasaretiin ja 

jopa Ristin juurella, kun sotilaat pilkkasivat häntä äiti paraksi. Hän todisti ihmeistä koko nuoren 

elämänsä ajan.  

On sanottu, että Siunattu Äiti kylvetti Jeesus-vauvan ja antoi kylpyveden äidille, jonka lapsi sairasti 

lepraa, asuen luolassa. Kun hän kylvetti lastaan vedessä, lepra katosi täysin. Myöhemmin, Ristin 

juurella, sama vauva, josta oli kasvanut mies, ristiinnaulittiin Jeesuksen rinnalla. Ja hän oli hyvä 

varas, jolle Jeesus sanoi… ”Totisesti Minä sanon sinulle. Tänään sinä tulet olemaan Minun kanssani 

Paratiisissa.” 

Jeesuksen elämä oli vahvistettu tällaisilla ihmeillä, joita ei koskaan tallennettu, mutta Taivaassa 

tulee olemaan tallenne – ja minä en malta odottaa! Mutta vakavasti ottaen, rakas perhe. Jopa 

kuten on kirjoitettu… ”On paljon muutakin, mitä Jeesus teki; ja jos se kohta kohdalta 

kirjoitettaisiin, luulen, etteivät koko maailmaan mahtuisi ne kirjat, jotka pitäisi kirjoittaa.” 

Johanneksen Evankeliumi 21:25. 

Kuitenkin minä uskon, että kaikkien niiden asioiden ei tarvitse olla kirjoitettuna. Tarvetta on 

pelastukselle ja uskollisuudelle Herraamme kohtaan. Henkilökohtaiselle pyhyydelle. Ja sille, mistä 

on kirjoitettu enemmän kuin tarpeeksi.  



( Jackie ) Vain informaationa heille, jotka eivät vielä tiedä Johanneksen Suurta Evankeliumia, jonka 

Jeesus paljasti Jacob Lorberin kautta… Herra itse saneli 10 Osaa täynnä Hänen Töitään ja 

Ihmeitään Jeesuksena Maan päällä…  

Kärsimystään edeltävänä iltana, Hän pesi Apostolien jalat oppiläksynä heille, että heidän pitäisi 

mennä ja tehdä samoin; pesten toisten jalkoja. Hän jatkuvasti puhui kielikuvilla ja esimerkeillä 

havainnollistaen totuutta. Kun Hän puhui Johannekselle Ristiltä, uskon, että Hänen sanoillaan oli 

syvempi merkitys, kun miltä ne vaikuttavat pinnalta käsin… ”Ja kun Jeesus näki äitinsä ja sen 

opetuslapsen, jota Hän rakasti, seisovan siinä vieressä, sanoi Hän äidillensä: ”Vaimo, katso 

poikasi!” Sitten Hän sanoi opetuslapselle: ”Katso, äitisi!” Ja siitä hetkestä opetuslapsi otti hänet 

kotiinsa.” Johanneksen Evankeliumi 19:26-27.  

( Jackie ) Herra selittää tämän säkeen syvempää merkitystä Pyhien Kirjoitusten Selityksissä, 

kappaleessa 32 ”Jeesus Kristuksen Perintö”.  

Jeesus aloitti… ” Minun Kyyhkyni, sinä olet yhdistellyt pisteet ja löytänyt suuren aarteen, joka on 

kätketty röyhkeiltä ja oppineilta. Tämä köyhä, kolmannen maailman kylän tyttö on todistanut 

kaikille, että ei ole muita vaatimuksia pyhyydelle kuin tottelevaisuus elämänsä olotilaa kohti. Hän 

oli Maapallolle lähetetty kuningatar, mutta pienen tuntemattoman valepuvussa. ” 

” Kuitenkin papit tunnistivat hänen sielussaan jonkin hyvin tärkeän, Jumalan ennalta määräämän 

tehtävän. Hän ei ansainnut tätä tunnustusta erinomaisuutensa takia, vaan hänen pienuutensa ja 

lojaaliutensa velvollisuuksilleen Temppelissä ja kotona. Hänessä ei ollut mitään katseltavaa, Clare, 

elleivät hengelliset silmät olleet auki. Ja silloin hänen kauneutensa oli tyrmäävän ilmeistä. 

Tahrattoman hedelmöittymisensä vuoksi hän ei kamppaillut samojen kiusausten kanssa, jotka 

helposti kietovat pauloihinsa kastamattoman sielun. Mutta älä luule hetkeäkään, etteikö häntä 

koeteltu hyveissä. ” 

” Hänen elämänsä oli jatkuvaa uhrausta, itselleen kuolemista. Vaikka hänen halunsa eivät 

poikenneet Minusta, pahat armottomasti houkuttelivat häntä. Kuitenkin hänen rikkomaton 

yhteytensä Isän kanssa kannatteli häntä hänen koettelemuksissaan. Hän tiesi, että hänen 

elämänsä oli tehtävä Maapallolla kaikkia sukupolvia ja kaikkia ihmisiä varten. Ja se oli hänelle 

kaikki kaikessa, jopa niin pitkälle, että hänen henkilökohtaiset mieltymyksensä eivät merkinneet 

hänen jokapäiväisessä elämässään. Hän ryhtyi tekemään kaikesta sydämestään aina sitä, mitä Isä 

tarkoitti hänelle.” 

” Nyt hän on teidän esimerkkinne, Minun ihmiseni. Ja te voitte olettaa hänen esimerkkinsä 

perusteella, että Taivaassa teille tullaan antamaan suurempi tehtävä täyttääksenne Maapallolla, 

jos te olette uskollisia sille, minkä Minä olen määrännyt teille nyt. Minä haluan teidän arvostavan 

häntä. Minä haluan teidän tekevän niin kuin hän. Minä haluan teidän elävän niin kuin teidän 

henkenne on ikuisesti yhdistyneenä Isään, koska se todella on. Se varustaa teidät loppumattomalla 

armon toimituksella päivän jokaisena hetkenä.” 

” Ja siispä, Minun rakkaat, kuka kohtaa ensimmäistä kertaa Minun todellisen äitini, Minä toivon 

hänen laittavan syrjään kaikki hupsut valheet, joita ovat syöttäneet eri ihmiset, tehdäkseen niistä 

kirkon oppeja, jotka eivät ole Minun omiani. Laittakaa pois nämä valheet ja toivottakaa hänet 

tervetulleeksi kotiinne. Sillä todellakin, hän on teidän äitinne myös ja hän tulee ohjaamaan ja 

opastamaan teitä pyhyyden tavoissa, kun te kuuntelette hänen ääntään hyvin tarkkaan. Aivan kuin 

Minun syntymäni aikaan, hänet on lähetetty tuomaan teidät lähemmäs Minua. Koska tämä todella 

on perhesuhde ja hän todella on Morsiamen äiti.” 



” Minun rakkaat, Minä syöksyin tämän Isän valitseman, kallisarvoisen kohtuun. Teillä ei pitäisi olla 

mitään hävettävää syöksyä hänen ovestaan, tullaksenne Minun luokseni. Tällä tavalla te 

havainnollistatte Minun nöyryyttäni, kun tulette hänen luokseen.” 


