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Epäitsekäs Asenteenne tulee kukistamaan Vihollisen kaikkein yleisimmän Aseen
EPÄITSEKÄS ASENTEENNE TULEE KUKISTAMAAN VIHOLLISEN KAIKKEIN YLEISIMMÄN ASEEN
Jeesuksen sanoa Sisar Clarelle, 23. Tammikuuta, 2020.
( Clare ) Kiitos Sinulle, Herra, meidän tuomisestamme yhteen. Kauniin, sopusointuisen ryhmän.
Varmastikaan en ole koskaan kokenut mitään niin suloista kuin ihmiset, jotka rakastavat Sinua.
Kiitos Sinulle niin paljon, Herra.
Ja todella, tämä on Yhteisön suloisin osa. Mutta kuten me kaikki tiedämme, aina ei ole tällaista.
Me kaikki väsymme ja tulemme joskus kärsimättömiksi ja lyhytpinnaisiksi toisiamme kohtaan. Ja
Saatana on aina valmiudessa valehtelevien demoniensa kanssa, tehdäkseen meidät riitaisiksi ja
närkästyneiksi toisiamme kohtaan. Mitä tapahtuu, kun joku sanoo tai jopa tuntee pahoin veljiensä
ja sisartensa seurassa?
Ensiksi, vihollinen yrittää erottaa meidät niin että menettäisimme toistemme seuran kallisarvoisen
lahjan. Toiseksi hän haluaa meidät tuomitsevan toisia ja ottavan katkeruuden siemenen
toisistamme sydämeemme. Tehän tiedätte, kun olemme kaikki samalla aaltopituudella ja
vihollinen tulee ja käyttää hyväkseen yhden tai toisen heikkoutta.”
Minun kallisarvoiseni, meidän täytyy olla ovelampia kuin Saatana ja meillä täytyy olla enemmän
itsekontrollia ja meidän täytyy olla täynnä veljellistä rakkautta. Jopa katsoa eteenpäin ja tietää,
mitä voisi tapahtua, joka häiritsisi asioita ja suunnitella se etukäteen. Me tiedämme nyt, että nämä
asiat on vihollinen tahallaan suunnitellut; ne eivät ole vain sattumia. Herra, onko Sinulla mitään
jaettavaa kanssamme?
Jeesus aloitti… ”Minun kallisarvoinen Yhteisöni. Teillä on monia, jotka vastustavat teitä, mutta
teillä on myös Minun armeliaisuuteni ja veljellinen rakkauteni suojelemassa teitä. Pysykää
veljellisen rakkauden suojassa ja teitä ei tulla häiritsemään. Se, minkä vihollinen tarkoitti olevan
pahaa, tulee sen sijaan olemaan tilaisuus ohjeistukseen ja hyvään muita varten.”
”Te ette ole täällä vain seuran ja hauskanpidon vuoksi. Te olette täällä valmisteltavina omia
missioitanne varten. Ja kun te katsotte Äiti Claren tekevän sekä hyviä että huonoja päätöksiä, te
opitte, mitä te voitte odottaa tapahtuvan myöhemmin missioissanne.”
Veljellistä rakkautta vastaan ei ole mitään asetta. Vihollinen on ymmällään mitä tehdä, kun
jokainen teistä rakastaa veljeään ja sisartaan enemmän, kuin mitä te rakastatte itseänne. Kun te
katsotte Yhteisön etua, te tulette huomaamaan heikkouden alueita, joita vihollinen saattaa
odottaa käyttääkseen niitä hyväkseen. Jos mielenne on itsessänne, omissa mukavuuksissanne,
omissa valinnoissanne, omissa etuoikeuksissanne, te voitte ohittaa heikon alueen ja tulla sen
uhriksi.”
”Mutta epäitsekäs asenteenne tulee kukistamaan vihollisen kaikkein yleisimmät aseet…
itsekkyyden ja oman edun tavoittelun, jotka ovat Ylpeyden merkkejä. Kun sydämenne on asetettu
siihen, mikä on oikein, eikä vain teidän nimenomaiseen agendaanne, on hyvin vähän sellaista, jota
voidaan käyttää kampeamaan teidät selkkaukseen. Koska kaikki teistä tulevat olemaan nopeita
joustamaan ja tekemään sen, mikä on muiden parhaaksi, jopa kaikkein pahimmissa tilanteissa.”
”Niille teistä, jotka on kutsuttu olemaan täällä Koettelemusten Ajan aikana, tämä on harjoitusta
teille. Minä tiedän vihollisen seuraavan liikkeen, mutta teidän tottelevaisuutenne Minun tiedetylle
tahdolleni, tulee saamaan teidät astumaan syrjään monista ansoista. Kun te lankeatte Ylpeyteen ja

oman edun tavoitteluun, silloin te olette pakotettuja lankeamaan. Siksi tottelevaisuus ja
irrottautuminen ovat niin kovin tärkeitä.”
”Minun Isäni viime viestissä, Hän puhui teille oikean asian tekemisestä ilman palkkiota, tai jopa
huolimatta uhrauksista, joita teidän täytyy tehdä. Hän myös kertoi teille, että te ette tule aina
tietämään, miksi Hän tekee asiat sillä tavalla, kuin Hän tekee tai mitä hedelmää voidaan koota
teidän uhrauksistanne.”
”Kun teidän sydämenne täysin ovat tyytyväisiä, tietäen, että olette tehneet Hänen tahtonsa, teitä
ei voida johdattaa pois raiteiltanne.”
Eläkää tehdäksenne Minun tahtoni, rakkaat. Tehkää siitä täysiaikainen keskittymisenne kohde ja
teillä tulee olemaan niin syvä rauha, että vihollinen ei kykene ottamaan teitä haltuun ja
tuhoamaan sitä, mitä Minulla on teitä varten. Löytäkää ilonne tästä, Kovin Rakastetut Morsiamet
ja te tulette kipuamaan korkeimmille vuorille pienin ponnistuksin.”
”Minä rakastan teitä. Minä olen kanssanne tässä ponnistuksessa. Olkaa voimakkaita! Hallitkaa
halua närkästyä tai tuomita. Poistakaa se itsestänne. Luopukaa siitä ja omaksukaa veljellinen
rakkaus, suihkuttamalla muut ymmärryksellänne ja kärsivällisyydellänne.”

