8. Jeesus selittää… Minun Neuvoni terveeseen ja iloiseen Avioliittoon &
Hengelliseen Kumppanuuteen
MINUN NEUVONI TERVEESEEN, ILOISEEN AVIOLIITTOON & HENGELLISEEN KUMPPANUUTEEN
Jeesuksen sanoja Sisar Clare, 19. Lokakuuta, 2014.
Clare aloitti… Tänä iltana Hän haluaa osoittaa aviomiesten ja vaimojen asiaa. Tämä on tärkeä asia,
koska meidän avioliittomme ja hengellisen elämämmeepäonnistuminen tai menestys riippuu,
ymmärrämmekö me Jumalan hengellisen järjestyksen asioille. Minun täytyy sanoa, että olen ollut
hyvin kapinallinen nainen; minä en ole kunnioittanut aviomiestäni tai miehiä yleensä elämässäni.
Olen aina pitänyt miehiä tasavertaisina.
Tietyssä mielessä minä en näe siinä mitään väärää. Paavali sanoi, ”Ei ole miestä eikä naista, paitsi
Jumala on perustanut miehen vaimon suojaksi avioliitossa (Paavalin Kirje Galatalaisille 3:28). Tämä
on profeetallinen viesti ja nämä ovat Herran sanoja. Viestin lopussa minä tulen puhumaan
tavoista, joilla minä häpäisin, en kunnioittanut aviomiestäni.
Jeesus aloitti… ”Clare, Minä haluan sinun osoittavan tätä suojauksen ja erottelun aluetta
avioliitossa. Minä olen vakavissani tässä. Minä tiedän, että sinä olet vähäpuheinen, mutta Minä
tarvitsen sitä, että luotat Minuun.”
”Monet naiset ovat edellä miehiään. Se on maailman ja asioiden luonne, mutta monet eivät näe,
mitä on takana. Se, mitä Minä tällä tarkoita, on että he eivät näe Minua aviomiehissään. Kuinka te
voitte ravita sitä, mitä te ette näe? He etsivät jotakin satukirjaa, hengellistä jättiläistä, kun Minä
asutan alhaisia ja salattuja. Miehiä helposti pelottavat heidän vaimonsa. He eivät aina anna
sellaista vaikutelmaa, mutta heitä pelottaa. Minä takaan sen.”
”Pelottelu pakottaa miehen vetäytymään ja luovuttamaan jalansijaa, jota he epäilevät, että heidän
pitäisi ottaa. Miehen velvollisuudet maailmassa pitävät hänen ajatuksensa askartelemassa
perheen huoltamisessa. Kun hän tulee kotiin, hän on väsynyt ja viimeinen asia, mitä hän haluaa
tehdä, on pakottaa itsensä viettämään aikaa Minun kanssani. Hän näkee vaimonsa ottavan
johtoaseman, osittain koska vaimolla on aikaa opiskella ja rukoilla. Mies tietää, ettei hän voi
kilpailla ja hän astuu taaksepäin ja tekee sitä, mikä on helpointa hänelle. Minä olen enemmän
huolissani miehestä, koska tämä luopumisen kuvio on vahingollinen hänen suhteelleen Minun
kanssani ja hänen vaimonsa kanssa. Vaimo kasvaa; mies pysähtyy. Ellei hän ole hyvin epätavallinen
mies, jolla on vahva halu Minua varten. Tässä vaiheessa Minun täytyy kertoa teille nämä, naiset –
kadotetun miehen ennallistaminen on taiteenlaji. Se on herkkää työtä, mikä vaatii paljon vaimon
itsetutkiskelua ja paljon alistumista ja paljon, paljon työtä.”
( Clare ) Sinä tarkoitat, että harkita sanamme tarkkaan ja lopulta asenteemme?
( Jeesus ) ”Aivan oikein. Sanat ovat lähinnä vain sydämen asenteen pinnallisia manifestoitumisia.
Minun neuvoni kaikille naisille, jotka löytävät itsensä tästä tilanteesta: nähkää Minut
aviomiehessänne ja kasvattakaa Minua, niin että Minä voin hallita Häntä. Niin, että Minun on
turvallista tulla ulos ja ottaa johtoasema. Sinä tiedät, mitä olet käynyt läpi ja voit jakaa siitä
jotakin.”
( Clare ) Siis Herra, Sinä tarkoitat kamppailujani tehdä asiat minun tavallani?
( Jeesus ) ”Kyllä ja muissa asioissa, salainen kritiikki. Pienet ketut, jotka nipistävät miehen egoa.
Asioita, joita et ehkä sano ääneen, mutta hän havaitsee sen asenteessasi häntä kohtaan. Minä
tiedän, että sinä kamppailet tämän kanssa ja Minä olen auttamassa sinua, mutta koska se on

tuoreena mielessäsi, sinulla on jotakin kouriintuntuvaa jaettavaksi heidän kanssaan. Jatka heille
muistuttamista siitä, että demonit työskentelevät 24/7, vuorokauden ympäri, läpi viikon,
heikentääkseen miehen kunniaa kotona ja maailmassa sen puoleen.”
”Tämän takia miehet ovat niin taipuvaisia uskottomuuteen. Nainen tulee kuvioihin töissä ja saa
miehen tuntemaan itsensä 10 jalkaa pitkäksi. Mies tulee kotiin ja hänen vaimonsa huomauttaa,
että hän oli jättänyt kenkänsä keskelle lattiaa. Ei ole kyse vain siitä yhdestä huomautuksesta; on
kyse 15-20 vuoden huomautuksista, mitkä painavat ”minä olen paha”-nappia miehen sydämessä.
Kun siihen koskee kevyesti, kaikki muut huomautukset hyppäävät sisään myös ja mies tuntee niin
pahoin itsestään. Te olette onnekkaita – te olette naineet herkän miehen, siispä te voitte nähdä
nämä asioiden väliset vuorovaikutussuhteet aivan avoimesti. Useimmat miehet peittävät sen
rumalla huomautuksella heti takaisin tai vain vetäytyvät TV-ohjelmiinsa, urheiluun, kauppoihin. Te
kysytte, miksi demonit ovat niin omistautuneita miehen häpäisemiseen? Koska mies on suojaus.”
”Tämä on oikea järjestys. Kun miehet eivät nouse tilanteen tasalle, demonit voivat seuloa naista,
johdattaa hänet harhaan, päästä naisen rukoushetkiin ja antaa hänelle valheellisia sanoja.
Johdattaen naiset typerälle ja toivottomalle etsinnälle, vakuuttaen heidät, että he tarvitsevat
hengellisemmän miehen. Lapset näkevät tämän kaiken ja tämä epäkunnioittava käytös toistuu
heissä. Siispä tämä miehen vähättelyn kehä jatkuu seuraavassa sukupolvessa. Miehellä on hyvin
herkkä järjestyksen ymmärrys. Hyvin usein Minä työskentelen miehen kautta, että huomattaisiin,
että jotakin on vialla, koska mies ei halua kohdata Kahnin vihaa, väkivaltaista tai vihaista kostoa, tai
mitään muutakaan uhkaavaa käytöstä, hänestä on mukavampaa antaa asian liukua pois. Ja se
liukuu: alas, alas ja vielä alemmas.”
”Tässä kohtaa heidän elämäänsä johtavat naisen hengelliset näkemykset, joille ei ole ohjainta,
paitsi ehkä toiset naispuoliset ystävät, jotka elävät samalla tavalla. Siitäkään ei ole naiselle mitään
apua. Siinä sokea taluttaa sokeaa. Minä asetin miehen siihen asemaan, tuomaan esiin kovia asioita
ja kohtaamaan asioita, jotka ovat kyseenalaisia, mutta koska miehet eivät halua käsitellä
vaimojensa reaktioita – olivatpa ne kyyneliä tai paheksuntaa – miehet antavat sen lukua, kunnes
he ovat hyödyttömiä suojamaan vaimojaan ja suojelemaan heitä. Tämä opetus ei ole kaikille, vain
niille, jotka ovat halukkaita nöyrtymään, saadakseen hyvän avioliiton”
”Minä kerron teille, naiset, Minä tulen käyttämään teidän aviomiehiänne tavoilla, joilla Minä en
koskaan kykene käyttämään teitä. Siksi te menitte naimisiin; ei vain saadaksenne lapsia ja vakaan
kodin, vaan saadaksenne pyhän, tuotteliaan elämän, elettynä totuudessa, eikä petoksessa ja
tuottamaan pyhää jälkikasvua. Aatamin ja Eevan tapauksessa te näette tämän käytännössä.
Aatami tiesi, että oli väärin syödä puusta, mutta Aatami oli mukavuudenhaluinen, itsetyytyväinen,
eikä halunnut tehdä asiasta suurta numeroa Eevan kanssa ja hän otti osaa myöskin. Te miehet ette
ole niin vahvoja, kuin näytätte olevan; lihakset ja vahva eivät ole synonyymejä.”
”Vahva tarkoittaa etukäteen ajattelua ja hyvien, vahvojen päätösten tekemistä. Vaikka he menevät
vaimonsa halua vastaan. Vahva tarkoittaa, ”Okei, Herra, olen halukas kestämään selkkauksen ja
kivun, mikä seuraa vaimoni vastustamista – mitä vaimo todella haluaa, mitä hän vaatii jne. Minä
seison sen takana, mitä minä uskon ja mihin Sinä johdatat minua, ei väliä, mitä se maksaa.”
”Se on vahva mies. Se ei tarkoita vaimon hakkaamista tai hyväksikäyttämistä. Ei, se on nynnyjä
varten – ei todellisia miehiä. Rakastakaa vaimoanne, kuten te rakastatte omaa itseänne, koska
kuinka hyvin elämänne sujuu, riippuu siitä, kuinka hyvin te kohtelette vaimoanne. Minä en
laittanut teitä yhteen,että olisitte karski ja häijy vaimoanne kohtaan. Jos olette, voitte odottaa
maailman maksavan teille juuri sen saman kohtelun. Minä laitoin teidät yhteen rakastamaan

toinen toisianne ja tekemään sen, mikä on oikein. Siispä, kärsivällisyydellänne ja kestävyydellänne
te tulette voittamaan vaimon puolellenne.”
”Muuten, naiset, miehen ei tarvitse olla hengellinen teidän määritelmienne mukaan, kuullakseen
Minun tapani ja Minun tahtoni perhettänne varten. Minä istutin sen syvälle mieheen. Kyllä, on
ihmeellistä, kun hän etsii sen Pyhistä Kirjoituksista, mutta se ei ole määrittävä tekijä, onko mies
hengessä johdettu. Monessa tapauksessa mies saa syvällä sisimmässään tunteen ja vakaumuksen
jostakin, koska Minä hänessä annoin sen hänelle, jopa ilman Raamatun opiskelujen ansoituksia,
keskiviikkoillan palveluksia tai jopa sunnuntaipalveluksia. Minä asun miehessä ja se, mikä
avioliitoistanne puuttuu, on kunnioituksenne Minua kohtaan aviomiehissänne.”
”Katsokaahan, mies astuu sivuun, kun nainen lyö hänet laudalta lahjassa. Niin monet miehet ovat
tehneet täsmälleen niin ja ovat luovuttaneet ruorin hänelle, jolla näyttää olevan kaikki
vastaukset.”
”Siispä, Minä teen muodollisen anomuksen kaikille, jotka kuulevat nämä sanat. Kunnioittakaa
Minua aviomiehessänne, ei väliä mikä hänen hengellinen tilansa on. Jos te teette tämän, Minä
tulen tekemään oman osani ja saan aikaan, että hän alkaa seisomaan korkealla. Se tulee viemään
aikaa ja se ei tapahdu yhdessä yössä, mutta te tulette näkemään vastuiden eri kerrosten nousevan
hänessä; hengellisten vastuiden. Rakentakaa miestä ja osoittakaa hänelle Minun rakkauttani, ei
teidän. Minun rakkauteni saavuttaa paljon enemmän kuin kengät keskilattialla tai pyyhkeet, jotka
on rypistetty suihkussa. Nöyrtykää ja tehkää pitkä katselmus. Tehkää mielen lista tavoista, joilla te
osoitatte mieltymystänne omaa mielipidettänne kohtaan, omaa agendaanne ja omia tapojanne
kohtaan. Vartioikaa itseänne tulevina päivinä.”
”Kantakaa ristinne. Te olette osittain vastuullisia hänen passiivisuudestaan Minua kohtaan, siis
kieltäkää itsenne; nostakaa ristinne ja seuratkaa Minua siinä, mikä tulee osoittautumaan
ihmeelliseksi avioliitoksi. Avioliitoksi, mikä teillä olisi pitänyt olla ja jota aina halusitte. Minä voin
tehdä tämän, jos te tulette tekemään yhteistyötä. Nämä ohjeet ovat niille teistä, jotka tietävät
menneensä naimisiin oikean miehen kanssa. Jos Minä en tuonut teitä yhteen tämän miehen
kanssa, te voitte silti kasvaa nöyryydessä ja Minä tulen siirtämään hänet Minun ajoituksellani.
Siihen mennessä te olette tulleet pyhemmäksi, syvemmälle Minuun ja Minä tulen olemaan
aviomies teille. Teiltä ei tule puuttumaan aitoa kumppanuutta. Muistakaa, Ylpeys on tämän pahan
juuri ja se ei voi tulla Taivaaseen. Siispä, Minun siunattuni, älkää pelätkö nöyryyttä ja alhaisuutta.
Vain teidän ylpeytenne tulee kärsimään ja se on teille lisäetu.”
Tämä oli Hänen viestinsä loppu. Tässä on nyt joitakin minun kokemuksiani…
( Clare ) Se, mitä nyt haluan tehdä, on jakaa kanssanne joitakin tavoista, joilla olen häpäissyt
aviomiestäni ja te voitte verrata niitä omiin tapoihinne On paljon monia muita esimerkkejä, nämä
vain sattuivat tulemaan mieleen.
Esimerkiksi, mies haluaa lähteä kävelylle kanssasi ja olet kiireisenä työssä, henkisissä asioissa tai
muissa asioissa, niin että voit saada aikaa hengellisille asioille myöhemmin ja sinä torjut hänet.
Minä olen tehnyt tätä ja se on väärin; se ei ole hänen kunnioittamistaan.
Toinen esimerkki on päätöksen tekeminen päivälliselle menemisestä. Minä olen vaatimalla
vaatinut oman mieleni mukaan menneessä. Minkä elokuvan me katsoisimme? Minä olen sanonut
mielipiteeni vahvasti, sen sijaan että olisin etsinyt sitä, mitä hän halusi tai taipunut hänen
tahtoonsa.

Lisää esimerkkejä… sen kunnioittaminen, miten asiat on järjestetty hänen henkilökohtaisissa
tiloissaan, hänen toimistossaan, hänen pajassaan, hänen kylppärin kaapissaan tai tilassaan; että ei
siirtele hänen tavaroitaan tai sotkun jättäminen tai siivoaminen siihen pisteeseen, että tavarat
ovat poissa paikoiltaan. Minä olen tehnyt sitä miehelleni. Jättänyt hänet huomiotta, kun hän
haluaa, että vietän aikaa hänen kanssaan. Jos olet niin kietoutunut omiin tekemisiisi ja
suunnitelmiisi, sinä saatat tuntea, että niiden laittaminen sivuun on liian vaikeaa ja päädyt
sammuttamaan hänen mielenkiintonsa tai lähetät hänet yksin. Minä olen tehnyt tätä.
Olen pakottanut hänet pitämään vaatteita, joissa hän ei tuntenut itseään luontevaksi. Olen
väittämällä väittänyt, että hän näyttää tietynlaiselta, kun menimme ulos, pikemminkin kuin että
olisin tönäissyt häntä hellästi, ”Kulta, haluan pukea ylleni jotakin erityistä sinua varten tänä iltana.”
Tai ”Minä todella rakastan sitä vihreää paitaa, jota pidit yhtenä päivänä.” Tämä on ihan eri, kuin
että saisi hänet tuntemaan itsensä rumaksi tai peloissaan olevaksi.
Minä voin vain kuulla sen nyt… jotkut teistä sanovat… ”Oi, me olemme niin paljon sinua edellä,
Clare, me teemme kaikkia niitä asioita.” No niin, hyvä naiset, minä kunnioitan teitä.
Nyt minä kerron teille, juuri kuinka vakavissaan Herra oli minun kanssani. Juuri ennen kuin hän
vapautti minut yleiseen palvelutoimeen YouTubessa, minun tietokoneeni yhtäkkiä pimeni, ei
mitään. Se ei toiminut, ei käynnistynyt tai mitään. Minä viimein luovutin kyynelissä ajatellen… ”Oi
että, tämä on minun palvelutoimeni loppu.” Ei ollut mitenkään mahdollista, että minulla olisi ollut
varaa korjauttaa tätä. Ei mitään mahdollisuutta. Kaikki opetukset, laulut, taideteokset ja
kuvaukset, joita olin aikonut käyttää, olivat menneet. Minulla ei ollut työkaluja toimia
palvelutoimessani, jota varten Hän on minua harjoittanut ja johon Hän on minut kutsunut.
Tämän Hän sanoi minulle… ”Sinun palvelutoimesi Minulle on ehdottoman hyödytön, ilman että
sinä kunnioitat aviomiestäsi, kuten sinä kunnioitat Minua. Kunnioita aviomiestäsi, kuten sinä
kunnioitat Minua tai Minä en voi käyttää sinua, Clare”. Tämä on karu totuus, kaverit, ja niin Hän
sanoi minulle. Olin aivan allapäin. Minun koko maailmani vain hajosi, koska suoraan sanoen, Hän
oli harjoittanut minua tähän missioon 33 vuoden ajan. Minä tiesin, että se tulisi myöhemmin
elämässäni. Tässä minä olen nyt ja Hän on antanut minulle niin monia arvokkaita asioita
jaettavaksi muiden kanssa ja nyt Hän kertoo minulle, että millään siitä harjoittamisesta ja
kokemuksista ei ole mitään merkitystä Hänelle, niin kauan, kun en kunnioita aviomiestäni; todella
kunnioita häntä. Auts!
Päivien ajan olin aivan kauhusta kangistunut ja suruissani, tunsin itsesääliä pikemminkin kuin
Jumalallista surua, kunnes Hän alkoi näyttämään minulle, kuinka hallitseva minä olin. Kauhistuin
sitä, mikä minusta oli tullut. Hän kertoi minulle, että monta kertaa Hän oli halunnut johdattaa
minua aviomieheni kautta, mutta ei ollut voinut, koska minä en kunnioittanut miestäni.
Esimerkiksi, tiskit…Aviomieheni halusi laittaa syrjään joitakin mukeja, lautasia ja pöytähopeita, niin
että en aina jäisi jälkeen tiskien kanssa. Useita vuosia mieheni oli pyytänyt minua tekemään tämän
ja useita vuosia minä olin vastustanut häntä. Sitten oivalsin mitä olin tekemässä.
Monen vuoden jälkeen, jätin eläkkeelle kaksi kolmasosaa hopeavälineistä ja astioista ja ihmeiden
ihme, tiskit ovat 20 minuutin työ, eikä puolentoista tunnin. Siinä on huima ero! Ja Herra halusi
tehdä tämän minun kanssani koko tämän ajan, mutta koska keittiö oli minun valtakuntani ja minä
ajattelin, että tiedän, mikä on parasta, Hän ei voinut tehdä mitään kanssani. Herra yritti käyttää
aviomiestäni, mutta ylpeyksissäni en olisi kuunnellut.

Palataan tietokoneeseen, kolmen päivän pimeyden jälkeen (mitään sanaleikkiä ei ole tarkoitettu),
ajattelin, että ehkä nyt, kun olin todella katunut, ehkä Herra antaa minulle armon. Kävelin lähelle
ja nostin tietokoneeni suojan pois ja yhtäkkiä se alkoi toimimaan täydellisesti jälleen. Siitä on
useita kuukausia nyt. Minulla ei ole ollut yhtään ongelmia sen jälkeen sen kanssa. Oli ilmeistä, että
se oli Jumalan toimi. Se on täsmälleen, kuinka vakavissaan Herra on siitä asiasta, että minun tulee
kunnioittaa aviomiestäni. Kaikki minun lahjani ovat hyödyttömiä Hänelle, ilman kunnioitusta
aviomiehelleni.
Saattaisi aivan hyvin olla, että te naiset, jotka kuuntelette täällä, ette ehkä ole ollenkaan tässä
tilanteessa. Mutta jos te edes epäilette aavistustakaan tästä asenteesta elämissänne, ehkäpä te
haluaisitte rukoilla tämän rukouksen minun kanssani…
”Herra, minä pyydän Sinua, muuta meidät ja näytä meille, kuinka me olemme tukahduttamassa
aviomiehiämme ja jätämme heidät varjoomme ja aiheutamme sen, että he menevät takaisin
varjoihin. Anna meille armo kukistaa ylpeytemme Sinun nöyryydelläsi. Paljasta kierot tapamme ja
tee ne suoriksi. Pyydän, Herra, anna meille rohkeutta ja nosta meidän aviomiehemme
kutsumuksiin, joita Sinulla on heitä varten ja auta meitä todella olemaan heidän apunsa, kun he
heräävät Sinun kutsullesi. Auta meitä todella rakastamaan ja kunnioittamaan heitä, kuten me
rakastamme ja kunnioitamme Sinua. Herra, minä uskon, että Sinä tulet vastaamaan tähän
rukoukseen, koska tiedän, että se on Sinun tahtosi meille… Amen.”

