
759. Jeesus sanoo… Kadottakaa Itseriittoisuutenne &  

Omaksukaa Minun Köyhyyteni ja Nöyryyteni 

KADOTTAKAA ITSERIITTOISUUTENNE & OMAKSUKAA MINUN KÖYHYYTENI JA NÖYRYYTENI  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 27. Helmikuuta, 2020.  

( Clare ) Herra siunaa meidät Hänen Nöyryyden ja palvelun Sydämellään. Ja kyvyllä nähdä niille 

alueille elämissämme, jotka pitää muuttaa tänä itsetutkiskelun aikana. Amen.  

Eilen oli Paaston alku, se on 40-päiväinen jakso, joka edeltää Herran Kärsimystä ja Ylösnousemista. 

Tämä on meille aika tyhjentää itsemme ylpeydestä ja oman edun tavoittelusta. Tämä on aika sallia 

Herran paljastaa sairauden sieluissamme, niin että me voimme puhdistua ja syntyä uudelleen 

Hänen ylösnousseessa kunniassaan. Maailman toimintatavat ovat niin väsyttäviä ja kuluttavia ja 

monia kompromisseja tehdään meidän lihamme takia.  

Nämä kompromissit voivat tehdä meistä haaleita uskossamme ja saada ajatuksemme 

harhailemaan. Minä sanon tämän suurella vakaumuksella, rakkaat. Minä olen sallinut ajatusteni 

harhautuvan ja olen tehnyt kompromisseja, jotka aikanaan näyttivät olevan ihan okei – mutta 

itsetutkiskelun jälkeen oivalsin, että ne olivat haitallisia, eivätkä ne olleet terveellisiä minun 

suhteelleni Herraan.  

Minä kadun näitä asioita ja pyydän Herraa puhdistamaan sydämeni ja tekemään sen puhtaaksi. 

Minä tunnustan alueet, joilla olen pärjännyt vähemmän kuin hyvin ja pyydän Jeesusta, ”Herra, 

muuta minut. Pyydän, ota pois nämä maalliset häiriötekijät ja ne asiat, jotka ryöstävät Sinut minun 

ajastani. Ne sydämen asenteet, jotka eivät miellytä Sinua.” 

Tänä aamuna Herra toi mieleen Kirkon tapojen turhuuden, siellä monet kärkkyvät tunnustusta ja 

etsivät tulla arvostetuiksi ja tunnustetuiksi auktoriteeteiksi. Niin monta kertaa tämä johtaa 

virheisiin ja turhamaisuuteen ja valmisteluihin Jumalan liikkeeseen, joka on tulossa. Hän pyytää 

meitä kadottamaan itseriittoisuutemme ja omaksumaan pienuuden Hänessä.  

Tällä tavalla, Hänen Valonsa tulee loistamaan, ei meidän. Ja ne, jotka tulevat näkyviin Hänen 

teittensä ymmärtämisessä, tulevat löytämään avoimen foorumin, turvallisen paikan ilmaista se, 

mitä Jumala heille näyttää. Joka muuten monta kertaa on hyvin merkittävää, koska Hän vastustaa 

ylpeitä, mutta paljastaa salaisuutensa nöyrille ja pienille.  

Jeesus aloitti… ”Minun ihmiseni, jotka ovat tulleet tottuneiksi olemaan kirkon tukipylväitä; kuten 

ovat he, joilla on tietoa ja ovat päteviä johtamamaan muita – harkitkaa tapojenne 

turhamaisuutta.” 

”Minä haluaisin, että te nöyrtyisitte ja kuuntelisitte ympärillänne olevia pieniä, jotka tukeutuvat 

Minuun pyhässä nöyryydessä. Heitä motivoi pyhä Jumalan pelko ja syvä halu pysyä pienenä ja 

kätkettynä, tukeutuen Minuun, mieluummin kuin etsiä mahdollisuuksia loistaa ja olla arvostettuja 

muiden silmissä, tietonsa vuoksi. Pikemminkin he kulkevat suuressa Minun pelossani, kunnioittaen 

kaikkia muita enemmän kuin itseään. Siksi he pysyvät pieninä. Heihin Min olen kovin mielistynyt.” 

”Minun lapseni, kadottakaa itseriittoisuutenne ja omaksukaa Minun köyhyyteni ja nöyryyteni. 

Älkää kärkkykö huomiota ja älkää puhuko auktoriteetin äänellä. Nämä ovat kuvottavia Minusta! 

Mieluummin Minä haluaisin, että te olette hiljaa syvässä kunnioituksessa pieniä kohtaan, heillä ei 

ole mitään halua tulla ihailluiksi tai tunnustetuiksi. Heidän päähuomionsa on tukeutua Minuun 

pienuudessaan, loukkaamatta veljeään ja oppien uusia keinoja kulkea Minun teitäni.”  



”He elävät kauniissa ulottuvuudessa Minun kanssani, paikassa, joka on vapaa ponnistelemisesta, 

tunnustuksesta, kilpailusta; tarpeesta saada suosionosoituksia ja ylistystä ihmisiltä. Ja tässä 

paikassa Minä annan heille lepoa.”  

”Niin ei ole asian laita niiden kanssa, jotka haluavat loistaa ihmisten edessä. Heillä on taipumusta 

sydämen rauhattomuuteen, etsimään tapoja todistaa älykkyyttään ja tietouttaan.” 

 ”Minä pyydän teitä päättämään tämän ponnistelemisen ja löytämään rauhaa hiljaisuudessa ja 

lepäämään. Älkää olko innokkaita muuhun kuin Minun hyväksyntääni. Jättäkää huomiotta 

kiinnostuksenne olla kunnioitettu ja tunnustettu ja sonnustautukaa Minun pienuuteeni ja 

tuntemattomuuteeni. Silloin te voitte paeta turhamaisuuden verkkoa, joka pyydystää heidät, jotka 

etsivät tulla ylennetyiksi ja heillä on runsaasti typeriä huolenaiheita.”  

”Minä kerron teille nämä asiat, koska ne ovat meidän suloisen toistemme seuran tiellä. Ja 

tosiasiassa, ne harhauttavat toiset pois Minun luotani, aiheuttaen sen, että he antavat teille 

suosionosoituksia, pikemminkin kuin Minulle.” 

”Pysykää iloisessa merkityksettömyydessä, Minun rakkaat ja sallikaa Minun loistaa muiden kautta. 

Minä olen kanssanne tässä ponnistuksessa ja hedelmä tulee todella olemaan makea.” 


