725. Jeesus sanoo… Teidän suurin Suojanne on Köyhyys, Siveys & Tottelevaisuus
TEIDÄN SUURIN SUOJANNE ON KÖYHYYS, SIVEYS & TOTTELEVAISUUS
Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 7. Elokuuta, 2019
Jeesus aloitti… ” Te olette Perhe. Kun yhteen koskee, kaikkiin koskee – ja lapsenomainen
tottelevaisuus on suuri suojaus teille kaikille. Vihollinen yrittää keitellä kokoon huolia toistenne
välille. Siispä, Minun Rakkaani, ole erittäin varovainen.”
” Se mitä Minulla on sydämelläni, on jännitys siitä, kun te kaikki tulette yhdessä ylistämään Minua.
Se on enemmän kuin jännittävää! Ja kuitenkin on syytä huoleen. Vihollinen tekee parhaansa
keskeyttääkseen ja erottaakseen; siksi Minä jatkan painottamasta nöyryyttä teille.”
( Clare ) Ja sivuhuomautuksena sanon, että minä sain NÖYRYYDEN monta kertaa Raamatun
Lupauksia-kirjan viestistä. Ja kaikki viestit olivat samasta asiasta, ja Pyhät Kirjoitukset Herran
nöyryydestä, ovat Paavalin Kirjeestä Filippiläisille 2:1-18… ”Jos siis on jotakin kehoitusta
Kristuksessa, jos jotakin rakkauden lohdutusta, jos jotakin Hengen yhteyttä, jos jotakin
sydämellisyyttä ja laupeutta, niin tehkää minun iloni täydelliseksi siten, että olette samaa mieltä,
että teillä on sama rakkaus, että olette sopuisat ja yksimieliset, ettekä tee mitään itsekkyydestä tai
turhan kunnian pyynnöstä, vaan että nöyryydessä pidätte toista parempana kuin itseänne ja että
katsotte kukin, ette vain omaanne, vaan toistenkin parasta.”
” Olkoon teillä se mieli, joka myös Kristuksella Jeesuksella oli, joka ei vaikka Hänellä olikin Jumalan
muoto, katsonut saaliiksensa olla Jumalan kaltainen, vaan tyhjensi itsensä ja otti orjan muodon,
tuli ihmisten kaltaiseksi ja Hänet havaittiin olennaltaan (=olemukseltaan) sellaiseksi kuin ihminen;
Hän nöyryytti itsensä ja oli kuuliainen kuolemaan asti, hamaan ristin kuolemaan asti. Sentähden
onkin Jumala Hänet korkealle korottanut ja antanut Hänelle nimen, kaikkia muita nimiä
korkeamman, niin että kaikkien polvien pitää Jeesuksen nimeen notkistuman, sekä niitten, jotka
maan päällä ovat ja niitten, jotka maan alla ovat, ja jokaisen kielen pitää tunnustaman Isän
Jumalan kunniaksi, että Jeesus Kristus on Herra.”
” Siis, rakkaani, samoin kuin aina olette olleet kuuliaiset, niin ahkeroikaa, ei ainoastaan niin kuin
silloin, kun minä olin teidän tykönänne, vaan paljoa enemmän nyt, kun olen poissa, pelolla ja
vavistuksella, että pelastuisitte; sillä Jumala on se, joka teissä vaikuttaa sen tahtomisen että
tekemisen, että hänen hyvä tahtonsa tapahtuisi. Tehkää kaikki nurisematta ja epäröimättä, että
olisitte moitteettomat ja puhtaat, olisitte tahrattomat Jumalan lapset kieron ja nurjan sukukunnan
keskellä, joiden joukossa te loistatte niin kuin tähdet maailmassa, tarjolla pitäessänne elämän
sanaa, ollen minulle kerskaukseksi Kristuksen päivänä siitä, etten ole turhaan juossut enkä turhaa
vaivaa nähnyt. Vaan jos minut uhrataankin tehdessäni teidän uskonne uhri- ja palvelustoimitusta,
niin minä kuitenkin iloitsen ja iloitsen kaikkien teidän kanssanne; samoin iloitkaa tekin ja iloitkaa
minun kanssani! (Paavalin Kirjeen Filippiläisille 2:1-18 loppu).
Jeesus jatkoi… ” Nämä sanat ovat puhdasta kultaa ja elämää antavia, luoden perustan Yhteisön
elämälle. Ja jos sitä seurataan tarkasti, se tulee estämään vihollisen suunnitelmat. Katsohan, Clare,
hänellä on kansio jokaisesta henkilöstä ja sen kansion alussa on osa, jota kutsutaan ”Provosointi
Painikkeet.” Ja sitä käytetään nopeaan pääsyyn jokaisen yksilön kaikkein tehokkaimpiin
kompastuskiviin.”
” Minun Kauniit, tuntekaa itsenne läpikotaisin. Älkää peitelkö virheitänne ja vikojanne. Älkää
sivuuttako haluanne saada asiat menemään haluamallanne tavalla. Kukistakaa se, Rakkaat,
kukistakaa se. On vain YKSI tie – ja se on Minun tieni. Ja Minä haluan jokaisen teistä tunnustavan,

mitä teidän hymyjenne ja hyväntahtoisuutenne alla on, tietäen, että Saatana voi millä minuutilla
hyvänsä muuttaa sen Kaunaksi.”
” Mitä enemmän te irrottaudutte maailmasta ja mielipiteistänne ja mieltymyksistänne, sen
helpompi tulee matkanne Yhteisössä olemaan. Mitä enemmän mieltymyksiä teillä on, sen
vaikeampaa. Mitä älykkäämpi teidän lähestymistapanne asioihin on, sen vaarallisempia te olette
sen yksinkertaisuudelle, mitä Minä olen tekemässä tässä Yhteisössä. Minä haluan nähdä, että
Minun elämäni kuvastuu kaikessa, mitä teillä on ja mitä te teette.”
” Suurimmat suojat, millä te voitte aseistaa itsenne, ovat Köyhyys, Siveys ja Tottelevaisuus seurata
tapaa, jolla Minä elin ja tein asioita. Min en valinnut Herodeksen palatsia syntymäpaikakseni, vaan
kurjan, lannalta haisevan tallin.”
” Minä en valinnut kuninkaallista saattuetta hienosti vaatetettuine miehineen; pikemminkin,
Minun valintani oli sekalainen joukko kalastajia, jotka elivät karkeasti ja tavallista elämää – ja
haisivat pahalle myös.”
” Kuolemassani Minua ei seuranneet lääkärit ja hoitajat. Pikemminkin, Minua hakattiin
armottomasti. Minut kruunattiin orjantappuroilla, jotka lävistivät minun silmäni. Minut naulattiin
Ristin puuhun kahden varkaan väliin; syljettiin päälle ja herjattiin. Nämä olivat Minun Isäni
valintoja Minulle, jotka Minä mieluusti hyväksyin ilman väitteitä.”
” Alhaisin tie, rakkaat, on korkein. Viimeinen paikka on parhaimpana pidetty. Minun opetuslasteni
jalkojen peseminen oli Minulle kuninkaallinen kunnia. Minä tulin palvelemaan, en palveltavaksi.
Minä tulin tottelemaan, jopa häpeälliseen kuolemaan asti. Minä tulin antamaan, en
vastaanottamaan. Enkä tullut keräämään Maailman rikkauksia ja etuja. Minulla ei ollut mitään
tarvetta niille asioille. Ne olivat rasite ja ajatusten harhauttaja, ja ne veivät Minun mieleni pois
Minun Isästäni Taivaassa, vaikka vain millisekunniksi, se oli erittäin kivuliasta! Kaikki, mitä Minä
halusin, oli Hänen seuransa ja täyttää Hänen Jumalallinen Suunnitelmansa.”
” Näettekö te, Lapset? Käsitättekö te? Sen kaltainen Kristillisyys, mitä nykyään eletään, se ei
muistuta millään tavalla sitä, kuinka Minä elin. Paitsi maailman lähetyssaarnaajien keskuudessa.”
” Ei kaikkia teistä ole kutsuttu tällaiseen köyhyyteen. Mutta Kuninkaat ja Kuningattaret ovat
laittaneet rikkautensa sivuun, elääkseen kuin Minä elin, asuintilojensa yksityisyydessä, koska he
ovat löytäneet Elämän tarkoituksen Minun seurassani. Jos teillä on koko maailma käytössänne,
mutta teillä ei ole Minua – te todella olette rutiköyhä.”
” Siispä, Minä annan teille mahdollisuuden elää hyvin samalla tavalla kuin Minä elin, niin että
teidän koko sydämenne voi keskittyä Minuun ja meidän suhteeseemme. Nämä rajoitukset eivät
ole kieltäymyksiä; ne ovat suojauksia. Asettakaa maailma ovenne ulkopuolelle, mutta tulkaa
Taivaaseen asumaan omassa pikkuriikkisessä asumuksessanne, koska me olemme yhdessä.”
” ”Luostari” tulee sanasta, joka merkitsee ”elää yksin”. Mutta te ette ole yksin. Te olette kahden
kesken Minun kanssani. Siispä, tämä on syy Evankeliseen köyhyyteen. Te elätte yksinomaan
Sallimuksesta ja teillä on se, minkä Minä määritän, että te tarvitsette. Jos Minä en tarjoa sitä,
sitten sen täytyy olla tarpeeton. Tämä on sellainen sydämen asenne, jonka varassa Minä toivon
teidän elävän.”
” Köyhyyttä sovelletaan myös asenteisiin ja ajatuksiin. Teidän omien ajatustenne kukkaro.
Esimerkiksi, Äiti Clare pitää tutkimisesta ja siitä, että saa parhaan, mitä hän tarvitsee. Mutta se ei
ole Minun tapani. Minä pidän parempana, että hän yksinkertainen ja ei niin opiskellut. Tämä

johtaa ylpeyteen, josta hän on aivan liian hyvin tietoinen itsessään. Kun te opiskelette, kuinka
tehdä asioita, älkää ylpeilkö viimeisimmällä teknologialla, koska se on maailmallisuuden toinen
muoto. Pikemminkin, valitkaa yksinkertaisuus ja vähäisyys, mieluummin kuin hienostunut
muotoilu ja runsaus.”
” Mitä Jeesus tekisi?” on aina hyvä kysymys kysyä itseltään. Poikkeuksena teidän ehdoton
tarpeenne varustaa taiteenne, olipa se kirjoittamista, musiikkia tai maalaus, teidän elämienne
tulisi muistuttaa siirtotyöläisen elämää.”
” Siveys on asianmukaista teidän elämäntilanteessanne. Jos te olette naimisissa, teillä on lasia –
ellette te päätä elää selibaatissa ja ole täydellisessä yhteisymmärryksessä. Mutta pitäkää
aviovuode puhtaana älkääkä häpäiskö sitä. Se tarkoittaa myös silmienne ja korvienne
suojaamisesta aistillisuudesta ja himosta. Ruumiinne verhoamista niin, ettei herätä muissa
ärsykkeitä, vaan ruumiinne vaatimattomasti suojaamista ja niin, että ei auta himokkaita
mielikuvia.”
” Ruokaa tulee myös ottaa kohtuudella – sekä määrällisesti että laadullisesti. Ja se sisältää myös
kohtuuden syömisessä ja ruuissa, joita tarjotaan. Toisin sanoen, Pihvi & Hummeri eivät ole
asiaankuuluvia, koska ne heijastavat varakkuuden mielikuvaa, maailmallista elämäntapaa, joka saa
tyydytyksensä nautintonsa herkuista.”
” Minä haluan teidän löytävän tarkoituksenne Minussa. Ja jos on tarpeellista, Minä tulen aina
tarjoamaan lohdutuksia asioiden kautta, mitä te käytätte maailmassa. Mutta te tulette
huomaamaan tämän kalliina ponnisteluna. Teillä kaikilla on mieltymyksiä, suosikkeja ja inhokkeja
ja te olette taipuvaisia haluamaan oman halunne mukaan. Mutta jos te haluatte enemmän Minua,
te tulette hylkäämään nämä tapanne ja tulette löytämään täydellistymisenne ainoastaan Minussa.
Ja se on lupaus.”

