719. Jeesus sanoo… Tunnistakaa Saatanan Nuolet &
Olkaa Esimerkki Kunnioituksesta & Veljellisestä Rakkaudesta
TUNNISTAKAA SAATANAN NUOLET & OLKAA ESIMERKKI KUNNIOITUKSESTA &VELJELLISESTÄ
RAKKAUDESTA
Jeesuksen Sanoja Sisar Clarelle, 22. Heinäkuuta, 2019.
( Clare ) Kiitos Sinulle, Suloinen Jeesus, kun hälytät meitä edessä olevista vaaroista. Jos me vain
tulemme tottelemaan, me tulemme säästymään tuholta, joka vaanii Ylpeyden ja Olettamuksen
karikoilla.
Rakas Perhe, vaikka tämä oppitunti on aloittelevaa Vuoriston yhteisöä varten, te voitte soveltaa
sitä myös kirkkoon, työhön ja perheeseen. Ja olla sankari perheen pitämisessä rauhassa ja
yhdessä. Siunattuja todella ovat rauhantekijät. Siispä, minä kysyin Herralta tänään… ”Mitä on
Sinun mielessäsi?” Ja Hän vastasi…
( Jeesus ) ” Jatka juoksuasi Minun rakas Clare. Jatka sinnittelemistä. Minä en tule pettämään sinua,
energian ja älykkyyden antamisella tehdä oikeita asioita ja tehdä oikeita päätöksiä. Minä olen NIIN
sinun kanssasi, Minun Vaimo Kultaseni ja mikään ei voi pysäyttää työtä, johon sinä olet laittanut
kätesi.”
( Clare ) Tietenkin pääni taka-alalla minä ajattelin, ”Ei mikään paitsi synti – se on varmaa.” Hän
tulee auttamaan minua siinä.
( Jeesus ) ” Minä riemuitsen, koska sinä et salli vaikeuksien olla tielläsi; pikemminkin sinä kukistat
ne. Tällainen asenne teillä kaikilla täytyy olla. Te olette enemmän kuin kukistajia Minussa, teidän
Herrassanne. Minä kerron teille kaikille, että te olette Ylhäältä tulevalla voimalla imeytettyjä, kun
te tottelette Minua ja teette koko sydämistänne työtä, johon Minä olen teidän kätenne
asettanut.”
” Kukaan teistä ei ole tullut tänne Turvapaikkaan sattumalta. Jokaisen teistä Minä olen kutsunut ja
valmistellut vuosia; ei ole sattumaa. On testauksia, jotka tulevat näyttämään, että oletteko te
kutsun arvoisia, Minun Valittuni. Minä voin antaa teille armoa ja valmistella teidät – mutta sitten,
teidän täytyy läpäistä testit, joihin Minä teidät lähetän.”
” Toistaiseksi kaikki hyvin. Minä haluan kertoa teille, että negatiivisuus ja valittaminen enteilevät
lopun alkua teille täällä. On suuri etuoikeus tulla kutsutuksi – mutta sitten teidän täytyy vastata
päätöksellä ja pysyvällä voimalla. Mutta ennen kaikkea, Armeliaisuudella. Elämässä on taipumusta
puuttua kunnioitusta toisia kohtaan, kun te elätte niin lähellä. Mutta Minä olen antanut teille
armon ymmärtää juuri, kuinka voideltuja ja erityisiä kukin teistä on.”
” Kunnioitus ja toisen parempana pitäminen, ovat tämän yhteisön alun perustukset. Toisten
arvostamista itseä parempina – siitä pitää tulla teidän automaattinen reaktionne kiusauksille, joita
tullaan ampumaan teihin kuin myrkkynuolia viholliselta.”
” Äiti Clare on rakas Minulle, koska Minä näen, kuinka hän kärsii teidän puolestanne ja kaipaa
kaikkein parasta. Hänet Minä olen nimittänyt teidän hengelliseksi Äidiksenne, siispä Minä pyydän
teitä kaikkia – nuoria ja vanhoja, rikkaita ja köyhiä, koulutettuja ja koulunsa keskeyttäneitä,
kutsumaan häntä Äidiksi. Minä haluan teidän tietävän, että kun hän on teidän nimetty johtajanne,
hän on myös innokkaasti kiinnostunut siitä, mitä te ajattelette ja tunnette. Ei vain jokapäiväisestä
elämästä, vaan myös hengellisistä käytännöistä ja mitä te olette oppineet menneessä ja kuinka te
sovellatte niitä.”

” Hänen sydämensä mukaista ei ole nujertaa teitä, vaan pitää teidät raiteilla. Minä yksin tiedän,
mihin tietyt raiteet tulevat johtamaan ja Minä varoitan häntä niistä etukäteen. Te voitte havaita
tämän hänen henkilökohtaiseksi mielipiteekseen, mutta se ei ole sitä. Pikemminkin se on
tietynlainen varoitus systeemi, jonka Minä olen asettanut hänen omaantuntoonsa estääkseni
tuhoisan lopputuloksen.”
( Clare ) Herra, voinko minä sanoa jotakin?
( Jeesus ) ” Kyllä, Rakkain, puhu sydämestäsi.”
( Clare ) Minun rakkaat, minun toiveeni ja unelmani teille jokaiselle, on nähdä teidän elämienne
täyttyvän Kristuksessa. Minä kaipaan nähdä Hänen tahtonsa teille kukoistavan ja toteutuvan
jokaiselle teille ainutlaatuisena yksilönä. Minulla ei ole mitään mielenkiintoa stereotyyppeihin tai
samasta muotista valettuihin kristittyihin, koska minä opin jo kauan aikaa sitten: te jokainen olette
hyvin ainutlaatuisia ja teillä on erityinen polku seurattavaksenne Herrassa. Minä tulen tekemään
virheitä ja tulemaan luoksenne anteeksiantoa varten, mutta pyydän, älkää epäilkö, etteikö minulla
olisi Herran edut sydämessäni teitä varten.
Jos me olemme eri mieltä teidän polustanne teidän tulevaisuudessanne, minä tulen kertomaan
teille, että minulla on tarkistusmerkki polustanne hengessäni. Mutta minä en yritä pakottaa teitä
pois siitä. Pikemminkin, minä tulen kunnioittamaan teidän suhdettanne sen kanssa, mitä te
uskotte, että Herra on kertonut teille ja minä tulen pysymään vaiti. Sitten minä menen Hänen
luokseen ja etsin Hänen tahtoaan teitä varten. Jos te olette oikeassa, te tulette kuulemaan
minulta… ”Te olitte oikeassa, Jumala on valinnut tämän teille.” Mutta jos minun erottelukykyni
sanoma vahvistetaan, että se ei ole Hänen tahtonsa, minä en sano sen enempää. Ja minun
hiljaisuudestani te tulette tietämään, että Herra ei ole vahvistanut teidän polkuanne minulle.
Minä olen avoin korjaukselle ja ehdotukselle, koska minä katson jokaista teitä teidän kauniiden
ominaisuuksienne vuoksi, aarteiden, joita Jumala on sijoittanut teihin. Mutta minä tiedän myös,
että vaatii kokemusta ja kypsyyttä täydellistää ne elämissänne ja minä olen valmiina tukemaan
teitä. Mutta minun sydämeni mukaista on, että teidät vahvistetaan erottelukyvyllä ja Jumalan
äänen tietämisellä.
( Jeesus ) ” Äiti Clare on kestänyt paljon torjuntaa ja tuomitsemista elämässään, jopa enemmän
kuin useimmat, koska hänellä on taipumusta olla hieman erilainen kuin mitä normi on. Hän on
käynyt läpi suuren tarkastelun ja tietää täsmälleen, miltä tuntuu, kun ihmiset eivät usko hänen
visioonsa tai valittuun polkuunsa. Tämän takia, hän tukee erittäin paljon polkuja, joita Minä
valitsen Minun astioilleni, ja ne näyttävät erilaisilta muille ja hän tulee olemaan lojaali siinä, mitä
hän uskoo olevan Minun tahtoni teille.”
” Kuitenkin te elätte yhdessä Perheenä. Pitäkää hänet sydämissänne teidän hengellisenä
suojelijananne. Ja kiinnittäkää erityistä huomiota hänen voiteluunsa Äitinä ja piispana, sillä
tosiasiassa hän on valvoja. Älkää kadottako sitä näkyä silmistänne.”
( Clare ) Ja minä haluan vain sanoa tässä välissä… ”Herra, on minun sydämeni mukaista, että
jokainen tietää, että minä olen avoin heille, en etäinen, tai kylmä luin jotkut johtajat. Minä todella
haluan, että minua lähestytään Äitinä, eikä auktoriteetti hahmona. Kuitenkin ajoittain, minun
täytyy olla luja. Minä en koskaan halua, että he pelkäävät minua.”
( Jeesus ) ” Clare, Minun rakkain. Minä tulen opettamaan sinulle tasapainoa, jota sinä olet yrittänyt
saavuttaa pitkän, pitkän ajan. Minä haluan, että sydämesi on sellainen tai muuten he eivät tule
uskoutumaan sinulle. Ja siitä Minä pääsen erittäin tärkeään seikkaan, rakkaat.”

” Sillä hetkellä, kun te alatte löytämään vikaa tai tuomitsemaan toinen toisianne, erityisesti Äitiä,
te olette juuri liittäneet kätenne Saatanan kanssa, hänen yrityksessään erottaa Perhe. Se alkaa
pienillä erimielisyyksillä ja kasvaa pieneksi paheksunnaksi – joka vuorostaan, tulee katkeraksi ja
siemeniksi teidän sydämiinne. Pian myrkylliset katkeruuden viinipuut kasvavat ylisuuriksi, jos te
löydätte vikaa toinen toisistanne, mutta erityisesti teidän johdostanne.”
” Jos teistä kenelläkään on ongelma, joka pitää ratkaista, menkää hänen luokseen välittömästi ja
ratkaiskaa se hänen kanssaan. Älkää hautoko sitä mielessänne. Mielessä hautominen on Saatanan
lietsoma synti. Tuomitseminen ja paheksuminen ovat syntejä. Selän takana puhuminen on synti.”
” Ottakaa höyhentyyny ja repikää se auki korkealla parvekkeella. Antakaa sen lentää. Katsokaa,
kuinka höyhenet lentävät. Nyt menkää alakertaan ja kerätkää ne. Niin juoru toimii. Te ette voi
koskaan korjata vahinkoa, kun se on päästetty vapaaksi. Te ette koskaan tule löytämään kaikkia
niitä höyheniä.”
” Minun Lapseni, te olette saapuneet paikkaan, missä te tulette taistelemaan elämänne suurimmat
taistelut. Saatana tulee löytämään vikaa jokaisesta ympärillänne olevasta. Hän on syyttäjä –
kokenut aiheuttamaan huolia, erottamaan perheitä, yhteisöjä ja kansakuntia. Se on hänen
toimensa… jaa ja valloita.”
” Hän tulee pommittamaan teitä ajatuksilla, kuten… ”Katsokaa häntä, hän ei työskentele yhtä
ahkerasti kuin te! Se ei ole reilua.” OK, katsokaamme sitä. Tämä ehdotus, joka voi perusteellisesti
perustua tosiasiaan, mikä on teidän reaktionne siihen? Vakavasti, kuinka te reagoitte siihen? Clare,
sinä olet taistellut tämän kanssa vuosia. Kuinka sinä käsittelet sitä?”
( Clare ) No niin, perhe, minä todella olen kamppaillut tämän kanssa omassa ympäristössäni.
Ympärilläni on niitä, jotka näkevät minut pakonomaisena, riippuvaisena henkilönä. Minun täytyy
myöntää; minä rakastan tehdä työtä. Rakastan kirjoittaa, opettaa, laulaa, maalata, hoitaa
puutarhaa, jne. Eikä minulla ole paljon halua vapaa-aikaan. Minulla oli tapana olla hyvin
tuomitseva niitä kohtaan, jotka eivät työskentele kovasti ja käytä itseään, ainakaan MINUN
ajattelumaailmassani.
Kunnes minä kuulin vanhan luostari kertomuksen kahdesta munkista kanootissa. Takana oleva
munkki työskenteli kovasti meloen kanoottia, sillä aikaa kun edessä oleva söi rusinakakkuja ja uitti
sormiaan vedessä, leikkien kalojen kanssa.
Tarinan moraali on, että jotkut on kutsuttu työskentelemään kovasti melomalla. Ja jotkut on
kutsuttu leikkimään ja ilahduttamaan itseään rusinakakuilla. Jokainen, joka palvelee Jumalaa, on
kutsuttu erilaiseen rooliin. Jotkut ovat Marioita ja jotkut ovat Marttoja. Maria nautti työstään
Herralle. Ja niin teki Marttakin, vaikka hän valitti. Asian ydin on, että jotkut nauttivat työstään.
Jotkut ovat mietiskelevämpiä ja leikkisämpiä ja heillä on osansa toisten sielujen puolesta
rukoilemisessa. Ja joskus kärsimisessä tai jopa viettäen tuntikausia heidän neuvomisessaan ja
vieraillessaan heidän luonaan. Kun sillä aikaa, Martta nauttii rusinakakkujen leipomisen taiteesta ja
keittiön siivoamisesta.
Minä olen muuttanut uskomuksiani, että jokainen meistä onvarustettu eri tavalla, mutta me
palvelemme samaa Jumalaa. Hän tietää, mikä meidän on parasta tehdäja asettaa jokaisen päivän
pitääkseen meidät kiireisinä Hänen asioillaan. Jollekin se voi olla, että on vuoteenoma. Toiselle
vuoteenomien palvelemista. Ja vielä toiselle, taiteen luomista, ja se kohottaa sänkyyn sidottujen
sydämiä.

Mitä ikinä me teemmekin, me teemme sen kuin Herralle. Jos joku hyväksikäyttää tiimiä olemalla
itsekäs, Jumala tulee pitämään huolen siitä, että heitä oikaistaan. Mutta siispä me emme saa
katkeruuden siementä siitä, meidän täytyy oivaltaa, että me tulemme saamaan
palkkiommeJumalalta, Joka tietää kaiken ja on loppumattoman mielissään, kun me kieltäydymme
tuomitsemasta sitä, vaan pehmitämme sydämemme rukoilemaan heidän puolestaan.
Jos veli tekee syntiä ja on laiska, rukoilkaa heidän puolestaan, että Jumala antaa heille halun
työskennellä ja ehkä kutsuu heidät auttamaan teitä saamaan motivoiduksi heidät. Tai torumaan
heitä hellästi… ”Veli, voitko sinä ihan OK?” Tai ”Veli, nukuitko sinä hyvin viime yönä?” Mutta älkää
tuomitko niin sanottua laiskaa, koska hänen ruumiissaan voi olla kestämättömiä kipuja, joista te
ette tiedä mitään. Ja hän voi tarjota sen kivun rukouksen ja anomisen hengessä, näennäisesti
näyttäen olevan tekemättä mitään. Vain Jumala on pätevä tuomitsemaan, rakkaat. Hän yksin
tietää sielun rajoitukset ja ongelmat, kun he näyttävät olevan joutilaista.
Minä lupaan teille; Saatana tulee hyödyntämään joka ikisen teidän herkistä kohdistanne ja
heikkouksistanne. Ehkä kaksi ihmistä näyttää viettävän enemmän aikaa yhdessä ja paholainen
innoittaa teitä olemaan mustasukkainen. ”Hän pitää hänestä enemmän kuin minusta. Katsokaa
kuinka ystävällisiä he ovat yhdessä.” Se ajatus oli Mustasukkaisuuden Hengeltä. Ja kutsu saada
teidät halventamaan itseänne. Ja kylvämään Erillisyyden henkeä puolustamalla sitä, mikä vaikuttaa
olevan suosivaa kohtelua, joltakin sellaiselta, jonka lähellä te haluatte olla.
Saatana pelaa teidän herkkyydellänne tulla torjutuksi, saadakseen teidät tuntemaan itsenne
loukkaantuneeksi ja torjutuksi. Jos lankeatte siihen, ongelmia tulee olemaan jokaisen kanssa hyvin
lyhyen ajan sisällä. Mustasukkaisuus leviää kuin rutto. Mutta jos te tunnistatte sen, siksi mikä se
on, tulinen nuoli viholliselta sydämeenne ja te moititte sen välittömästi. Ja tietenkin kadutte, jos
annoitte sille yhtään ajatusta. Te olette säästäneet yhteisön potentiaalisesti vakavan erillisyyden
alkamiselta.
Älkää ajatelko hetkeäkään, että teidän sydämenne salaiset ajatukset ovat kätkettyjä muilta. Te
kaikki olette hyvin herkkiä kuulemaan Herraa, niinpä te myös kuulette muita, tunnistittepa te sitä
tai ette. Olkaa varmoja, että te kuulette Jumalaa, ettekä demoneita, jotka lavastavat teidät
loukkaamaan Perhettä. Taivaassa kaikki ajatukset ovat paljastettuja. Eläkää Maapallolla niin kuin
te tulette elämään Taivaassa.
( Jeesus ) ” Tämä on neuvonantoa Itse Minun Hengeltäni ja Minun syvimmät haluni, että teidän
tulisi elää veljellisessä rakkaudessa, ihaillen toinen toisianne. Tunnistaen hyveen, jonka te näette
toisessa ja itsenne tekemisen hyvin, hyvin pieneksi ja helläksi. Ei uhaten sanomattomilla
paheksunnan pyykkilistoilla toinen toisistanne – jotka lähetetään kovaan ääneen, ajattelittepa te
niin tai ette. Olkaa esimerkillinen ehdottoman rakkauden ja anteeksiannon sielu. Älkää antako
valtaa Saatanan syytöksille edes sekunniksikaan. Oppikaa tunnistamaan nuo nuolet ja jakamaan ne
toistenne kanssa. Te tulette olemaan hyvin hämmästyneitä kuulemaan heidän sanovan…
”Tiesittekö? Minulla juuri oli sama ajatus minuutti sitten!”
” Tekemällä tämän, Minun lapseni, te tulette pilaamaan Saatanan suunnitelmat tuhota tämä
yhteisö räjäyttämällä, ennen kuin se ehtii aloittaa toiminnan. Minä rakastan teitä. Minä siunaan
teitä. Minä olen teidän kanssanne, puhuen rakkautta teidän sydämiinne ja mieliinne jatkuvasti. Ja
voi, kuinka iloinen Minä olen, kun Minä kuulen teidän toistavan niitä toinen toisillenne!”

