747. Jeesus selittää…
Tottelevaisuus & Omapäisyys Hyvä Johtaja pystyy seuraamaan Minua
HYVÄ JOHTAJA PYSTYY SEURAAMAAN MINUA… TOTTELEVAISUUS & OMAPÄISYYS
Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 4. Tammikuuta, 2020.
( Clare ) Kiitos Sinulle, Herra Jeesus, Sinun näkökulmastasi ja viestistäsi. Todella, nämä asiat ovat
vaikeita minulle. No niin, minun suloiset Sydänasukkaani. Minä olen työskennellyt kallisarvoisten,
kallisarvoisten sielujen kanssa – he eivät aina tee niin kuin heitä pyydetään tekemään nopeasti. Ja
aina he eivät tee… ollenkaan! Siispä seuraukset ovat epämukavuuksia muille heidän ympärillään.
Ja minä en ole oikein tiennyt, kuinka osoittaa tämä. Siispä pyysin Herralta. On ollut hyvin ikävää
sanoa kolme kertaa, ennen kuin asia on muistettu tai tehty. Herra, pyydän, kerro minulle, kuinka
osoittaa tämä.
Jeesus aloitti… ”Tottelevaisuus… se on vastaus.”
”Minun hyvin rakkaat erämaa-asukkaat. Minä haluan puhua teidän sydämillenneTottelevaisuuden
kurinalaisuudesta; täsmällisestä tottelevaisuudesta. Minun täytyy aloittaa sanomalla, monet teistä
ovat paljon älykkäämpiä kuin Äiti Clare monilla alueilla. Hän näkee tämän selvästi ja valitsee
tukeutua teihin, kun Minä toivon, että hän ei tekisi niin.”
”Viime aikoina, koska tietyt henkilöt, jotka ovat älykkäämpiä, valitsivat tehdä asioita oman päänsä
mukaan, se on maksanut Yhteisölle aikaa, tunneperäistä stressiä ja menetyksiä. Minun täytyy
sanoa, tämä on hyvin huono esimerkki. Äidillä ei ehkä ole teidän kokemustanne tai
ajatteluprosesseja, mutta hänellä on Minut.”
”Kun te väittelette hänen kanssaan ja teette asiat oman päänne mukaan, ajatellen, että teidän
oikotienne ovat parempia kuin hänen pyyntönsä tehdä lisää toimia omaisuuden ja teidän
kallisarvoisten elämienne suojelemiseksi, on yksinkertaisesti julistettu: Ylpeys ja Omapäisyys. Minä
toin teidät tänne, että pääsisitte eroon niistä kahdesta vitsauksesta. Kuitenkin jotkut teistä
kiinnittyvät näihin, aivan kuin henkenne riippuisi niistä, valiten tehdä asiat omalla tavallanne - sen
jälkeen, kun teille on kerrottu, että tehdä se toisella tavalla.”
”Jotkut teistä, toisaalta, ovat oppineet ristiinnaulitsemaan ylpeytenne ja istuttamaan nauriit
ylösalaisin, aivan kuten Pyhä Franciscus pyysi noviiseja tekemään. Mikä paljasti sen, kuka oli niin
täynnä omapäisyyttä ja Ylpeyttä ja joista ei tulisi hyviä veljiä. Ja ne, jotka olivat hyvin nöyriä.”
”Minä pyydän teiltä jotakin hyvin yksinkertaista: teidän turvaanne. Että ette jäätyisi kuoliaaksi,
että teidän ei tarvitsisi kävellä mailikaupalla erämaassa apua saadaksenne, että ette vahingoittaisi
ruumiitanne ja sydämiänne. Teidän turvanne on Pyhä Tottelevaisuus.”
”On eri asia luopua omistuksistanne tullaksenne elämään luostarimaiseen ympäristöön. Mutta jos
te kannatte ovesta sisään mukananne omien mielipiteidenne ja tapojenne kokoelman, te
päihitätte tarkoituksen, jonka vuoksi Minä toin teidät tänne.”
”Minä olen katsonut, kuinka Äiti tuskailee niiden teistä puolestanne, jotka yhä pitävät kiinni
omasta tahdostaan, vaikka jotakin erilaista pyydettiin heiltä. Hän ei näe itseään parempana kuin
te, vaan vähäisempänä. Ja sen seurauksena, hänellä on taipumusta olla hiukan pehmeä ja helposti
ylipuhuttavissa, kun te etsitte omaa tahtoanne yli hänen tahtonsa. Kuitenkin, kun te kävelette ulos
ovesta, hänellä on surua sydämessään, että teille voi sattua jotakin, koska te ette totelleet. Ja tämä
suru on hyvin perusteltua.”

”Yksi veli melkein vietti yön -7 asteen (-7 astetta Fahrenheitia=-22 astetta Celsiusta) kylmyydessä,
jossa hänellä oli vähän suojaa itselleen, koska hän ei noudattanut ohjeita. Toisen veljen täytyi
kävellä 3 tuntia erämaassa, pimeässä, sillä aikaa, kun kaikki muut polvistuivat rukoilemaan hänen
puolestaan, koska hän ei vastannut puhelimeen. Sen seurauksena kahden Yhteisön ystävän täytyi
jättää kotinsa mukavuus hyvin myöhään illalla ja ajaa vuoristoon etsimään häntä. Etsintä ja
Pelastuspalvelu oli seuraava askel. Jos hän vain olisi taipunut Claren neuvonpitoon, hän olisi ollut
kotona turvassa.”
”Tämän tarinan surullinen osa on, että toinen veli oli myös hyvin vahva omissa mielipiteissään ja
teki aivan saman asian vain muutamaa päivää myöhemmin. Tämän veljen täytyi lopettaa ja tehdä
niin kuin Äiti oli pyytänyt, myöhemmin. Pimeässä. Syvässä lumessa päästäkseen ulos – ja silloinkin
vain vaivoin.”
”Clare ei ole vain elänyt siellä viisi vuotta kaikenlaisessa säässä, Hänellä on Minut. Elämässä ja
puhumassa hänen sisällään ja hänen kauttaan.”
( Clare ) Herra, Sinä tiedät, millainen minä olin lasteni kanssa.
( Jeesus ) ”Minä tiedän. Sinä olit hyvin huolellinen ajaessasi heidän etuaan. Ja siksi he ovat
hengissä tänään. Minä yritän käyttää sitä Yhteisön yhteydessä, mutta eräät ovat vakuuttuneet
tietävänsä paremmin.”
”Veljet, te ette tiedä paremmin kuin Minä, mitä te tulette kohtaamaan pitkällä lumisella tiellä
erämaassa, kun te lähdette. Ja kun Minä laitan Claren sydämeen pyytää, että te ja monet muut
säästyisivät epämukavuuksilta ja sydänsuruilta, hän aukaisee suunsa ja toistaa pyynnön teille.”
( Clare ) Herra, minä en aina tiedä, milloin se olet Sinä tai milloin se on vain minun oma äidillinen
mielipiteeni. Tai minun oma pyyntöni.
( Jeesus ) ”Sillä ei ole mitään merkitystä. On hyvin ruma asia, kun elää luostarillisen Äidin
alaisuudessa ja epäilee tai kiistelee hänen kanssaan, kun hän antaa ohjeita, jotka monta kertaa
eivät ole henkilökohtaisia mieltymyksiä, vaan ohjeita Minulta, suojaamaan teitä siltä, mitä
seuraavaksi tapahtuu. Teidän asianne ei ole erotella, onko Clare lihassaan vai Minun Hengessäni.
Mieluummin, teidän asianne on totella hänen toiveitaan, niin että hän ei kadu, kun te ette
totelleetkaan.”
( Clare ) Ja minä todella halusin hetkisen sanoakseni, että Sääntömme Tottelevaisuudesta on, että
meidän todella tulee totella. Ellei se ole jotain, joka on omaatuntoanne vastaan tai Evankeliumeita
vastaan. Ja silloin me emme ole koskaan sidottuja tottelemaan. Ja me emme käytä
tottelevaisuutta kuin ruoskaa. Me käytämme sitä enemmän kuin ehdotusta. Mutta joissakin
tapauksissa, kuten… Pari ihmistä oli aina jäätymäisillään, sormia poltteli, koska heillä ei ollut
hanskoja. Siispä, minä laitoin heidät Pyhän Tottelevaisuuden alaisuuteen, että heidän täytyy pitää
hanskansa takin taskussa aina. Ja arvatkaa mitä? Heillä ei enää ole jäätyviä sormia! Siispä, siinä
yhteydessä me käytämme sitä.
( Jeesus ) ”Te voitte ajatella, että tämä karski viesti on hänen lihansa jälleen – mutta Minä voin
vakuuttaa teille, se ei ole. Erämaassa on paljon enemmän vaaroja kuin, mihin te olette
varautuneet ja Minä näen ne selvästi. Minä näen sen, mitä te ette näe. Ja kun te olette
innoittuneita tekemään asian omalla tavallanne, huolimatta Claren pyynnöistä, Minä näen teidän
pelaavan suoraan vihollisen pussiin.”

”Veljet ja siskot, tämä on harjoitusalusta. Claren totteleminen on harjoitusta Minun
tottelemiseeni. Jos te luulette, että hän lisää omaa tahtoaan, Minä haluan teidän rukoilevan hänen
puolestaan – ja siitä huolimatta tekevän, kuin teitä on pyydetty tekemään. Te tulette
huomaamaan, että on ollut monia kertoja, jolloin hän on perääntynyt pyynnöstä, koska hän tunsi
Minun hillinnän hengessään ja oli tottelevainen. Kuitenkin on toisia kertoja, kun hän perääntyi
Minun pyynnöstäni, tietäen, että te olette omillanne. Ja että teidän täytyisi saada se selville
kantapään kautta.”
”Hänet on nimetty ja hän on vastuussa teidän hyvinvoinnistanne. Pyydän, älkää suistako Minun
suunnitelmiani teille raiteiltaan, valitsemalla tehdä oman tahtonne mukaan. Oppikaa antamaan
periksi. Kun te olette viisaampia, oppikaa antamaan periksi. Kun te olette kokeneempia, oppikaa
antamaan periksi. Ja kun te vain TIEDÄTTE ilman epäilyksen häivääkään, että te olette oikeassa ja
hän väärässä, oppikaa antamaan periksi. Tällä tavalla, Minä tulen suojelemaan teitä. Ja jos Clare
tarvitsee ojennusta, Minä tiedotan häntä.”
”Sillä aikaa, nöyryytenne ja tottelevaisuutenne vuoksi, te tulette kasvamaan hyveessä ja koossa
Minun silmissäni, kuin myöskin te tulette olemaan vaikeuksilta suojattuja. Tämä on kaikkein suurin
ja kaikkein vaikein oppitunti luostari Yhteisön elämässä ja Ylpeys on romuttanut monia
suunnitelmia, mitä Minulla oli hyvien kristittyjen pyhittämiselle ja heidän nostamiselleen
suurempaan merkitykseen.”
”Te olette valmiita johdattamaan muita, ei silloin kun te olette viisaampia; ei kun olette
kokeneempia; ei kun tiedätte olevanne valmiita. Vaan te olette valmiita johdattamaan muita, kun
te olette oppineet seuraamaan Minua. Ja Clare on nimitetyllä paikalla ja seuraa Minua parhaan
kykynsä mukaan, ja samalla huolehtii teidän hyvinvoinnistanne.”
”Tämä on harjoituskenttä. Minulla on monia asioita teille tulevaisuuteen, asioita, joita te ette
koskaan tule näkemään, jos te jatkatte Ylpeyden ja Omapäisyyden tiellä. Siispä pyydän. Oppikaa
taipumaan tahtoon. Ei vain suullanne, vaan sydämellänne myös. Minä olen teidän kanssanne tässä
ja Minä huolehdin teistä. Teillä ei ole mitään pelättävää, kun te tottelette.”

