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JOS HALUAT SEURATA MINUA, SINUN TÄYTYY KIELTÄÄ ITSESI JA NOSTAA RISTISI
Jeesuksen sanoja Sisar Claren kautta, 11. Joulukuuta, 2020.
( Clare ) Olkoon Herra meidän kaikkien kanssamme, puhukoon Hänen Pyhä Henkensä selvästi
sydämillemme, ympäröiköön Hänen lohtunsa meidät… Amen. Kallisarvoinen perhe, hiljattain olen
halunnut enemmän profeetallista näkemystä tapahtumiin ja olen kysynyt Herralta, mutta Hän on ollut
paljon kiinnostuneempi sydäntemme ja omientuntojemme muovaamisessa. Siispä pyysin Häneltä
lisää näkemystä tapahtumiin ja Hän vastasi…
( Jeesus ) ”Tiedättehän, profeetta tekee paljon enemmän, kuin kertoo etukäteen tapahtumia. Jos te
luette Jesajaa ja Jeremiaa suurella vakavuudella, te tulette näkemään, että luottamustoimi pitää
sisällään kehotusta, korjausta, ohjausta ja rohkaisua. Nämä ovat pääasiat, joita Minun ihmiseni
tarvitsevat, Clare. Sinä olet tehnyt hyvin keskittyessäsi suuresti hyveeseen, sillä Minun ihmisilläni on
heikosti kehittyneet omattunnot ja hyveelle ja kunnolla muodostuneelle omalletunnolle on paljon
tarvetta.”
”Profeetan täytyy myös rakastaa ihmisiä. Monet väittävät olevansa profeettoja, mutta vain nuhtelevat
ja jättävät toiset toivosta riistetyiksi. Oli aikoja, jolloin tämä karskius oli tarpeellista, enkä Minä ole
sanomassa, että se ei ole tarpeellista nyt, mutta sitä tulisi lieventää ja mitata, niin että sielu on
rohkaistunut etsimään Minua, uskoen Minun Armooni, eikä koskaan tunne täysin tulevansa torjutuksi
ja lohduttomaksi.”
”On heitä, jotka kasvoivat taloudessa, missä vanhemmat olivat raakoja, kriittisiä, eivät ymmärtäneet
lapsiaan, eivät ohjanneet, vaan pieksivät heitä, sekä sanallisesti että fyysisesti. Palvelijoiden, jotka
kasvoivat siinä ympäristössä, ei tulisi palvella, ennen kuin he ovat saaneet täydellisen kokemuksen
Minun parantavasta rakkaudestani. Jos he eivät saa, he tulevat vakavasti vahingoittamaan niitä, jotka
olisivat voineet seurata Minua, mutta kääntyivät pois katkerina, toiseen hengellisyyteen, jonka on
kokoon keitellyt vihollinen, mutta joka on lämmin ja tervetulleeksi toivottava ulkoisesti.”
”Minun valittuni eivät ymmärrä, että heidän ylenpalttiset tekemisensä maailman kanssa ja
maailmalliset arvot tekevät heistä Minun viholliseni. Tämä on yksi syy, miksi pyhän köyhyyden viesti
on niin loukkaava. Maailmassa ihmiset haluavat sopeutua standardiin, joka tekee heistä
hyväksyttäviä, niin että he voivat säilyä hengissä yhteiskunnassa ja jopa tulla katsotuiksi ylöspäin.
Tehdäkseen tämän, he ovat halukkaita tekemään monia kompromisseja ja tulla syvästi osallisiksi
ihmisten miellyttämiseen, saadakseen asemaa ja hyväksyntää.”
”Mutta ennemmin tai myöhemmin he tulevat käännekohtaan, missä heidän täytyy tehdä suuri
kompromissi tai menettää asemansa. Kun he lähtevät polulle, se on tarpeeksi viaton, varustaen
vaimon ja lapset ja perustarpeet. Mutta kun he yhtyvät järjestelmän mielipiteeseen, he alkavat
sopeutumaan siihen hienovaraisin tavoin. Sanokaamme lounaalla, Minun Nimeni mainitsemista,
Jeesus, pidetään yhteiskunnallisena kömmähdyksenä. Ja uskosta puhumista, jopa reunahuomautusta,
jossa Minun Nimeni mainitaan, pidetään ei-toivottavana ylennystä ajatellen.”
”Ne, jotka ovat sitoutuneet tälle tielle, pian tulevat huomaamaan olevansa kiinni yhteiskunnallisen
käytöksen verkossa, joka sulkee Minut ulkopuolelle. Kun he kiipeävät menestyksen tikkaita, he tulevat
varovaisemmiksi ja varovaisemmiksi, etteivät vieraannuta ketään uskon vuoksi. Kun heidät
hyväksytään korkeampiin ja korkeampiin virkoihin, on itsestään selvää, etteivät he ole hyökkääviä,
puhumalla uskonnosta tai siitä, mitä Minä olen tehnyt heidän vuokseen. Pian heidät on myyty

järjestelmälle, koska menestys vaatii tiettyjä yhteiskunnallisia soveliaisuuksia, jotka poissulkevat
Minut. Harva sielu jatkaa häpeämättä Minua.”
”Sitten kun tämä tapahtuu, he ovat asettuneet tiettyyn elämäntyyliin perheilleen ja se, että he olisivat
äänekkäitä uskostaan, vaarantaa heidän asemansa ja ylennysmahdollisuutensa. Profeetat myös
puhuvat tästä ja työskentelevät katkaistakseen myöntymisen verkon, johon he ovat sotkeutuneet,
niin että Minä säilyn ensimmäisenä heidän elämissään.”
”Rakkaani, esimerkilläni Minä tein hyvin selvän lausunnon, kuinka kiinnittynyt maailmaan Minä olin
halukas olemaan. Minulla ei ollut kunnollista huonetta tai edes kehtoa, Minun vanhemmillani ei ollut
yhteiskunnallista mainetta ja Nasaretissa syntyminen oli yhteiskunnallinen stigma, häpeäleima.”
”Ansaitsin Minun leipäni tavallisena työntekijänä, enkä istunut kunnioitetun opettajan jalkojen
juuressa. Minä en ollut kotoisin mistään ja roomalaiset telottivat Minut kahden varkaan välissä.
Mikään Minun elämässäni, mikä olisi saanut uskonnollisten johtajien huomion, ei viitannut Minun
olevan Messias, itse asiassa, aivan päinvastoin.”
”Te tulette olemaan karkeasti väärinymmärrettyjä ja arvosteltuja, kun ette halua kunnioitettavuutta,
turvallisuutta ja suosiota. Ja niille, jotka ovat sitoutuneet varallisuus evankeliumiin, te tulette olemaan
naurun aihe, mielenvikainen ja teitä kutsutaan petetyiksi. Mutta jos he vain harkitsisivat Minun
sanaani ja sitä elämäntapaa, johon Minä valitsin syntyä, he ymmärtäisivät teidän järkeilynne.”
”Ei sillä, ettenkö Minä halua ihmisten saavan sitä, mikä on tarpeellista elämässä ja työssä, on
pikemminkin niin, että Minä en halua, että työpaikka omistaa heidät ja että he antautuvat
elämäntavalle, joka tukahduttaa runsaan Hengen elämän. Oikeamielisyys, rauha ja ilo kuuluvat
oikeutetusti niille, jotka ovat maailmaan kiinnittymättömiä - niille, jotka ovat todella vapaita
seuraamaan Minua, mihin ikinä Minä menenkin ja keräämään sieluja Minun Valtakuntaani. Maailman
asioiden tavoitteleminen ei jätä aikaa seurata Minua ja lopulta tuo sielun ristiriitaan, missä sen täytyy
tehdä kompromissi tai vetäytyä maailmasta kokonaan.”
”Siispä nyt te löydätte itsenne perheen tarkastelun alta ja perheen aikuinen tytär valitsi elää Minua
varten tässä yhteisössä ja hän menee palvelemaan köyhiä, joita kukaan ei halua palvella. Rakastakaa
heitä, mutta älkää antautuko heidän kiistelyihinsä, pikemminkin selittäkää, että tytär on valinnut
kulkea Minun jalanjäljissäni. Te ette voi tehdä sen enempää, jos se ei saa vastakaikua, jatkakaa
rukoilemista, niin että heidän silmänsä aukeavat sille, kuka Minä todella Olen ja esimerkille, jonka
Minä asetin heille, jotka palvelisivat Minua.”
( Clare ) Ja sillä hetkellä minua väräytettiin katsomaan Pyhä Kirjoitus Matteuksen Evankeliumista
16:24… ”Silloin Jeesus sanoi opetuslapsillensa: ”Jos joku tahtoo Minun perässäni kulkea, hän
kieltäköön itsensä ja ottakoon ristinsä ja seuratkoon Minua”.”
( Jesus ) ”Kovasti rakastettu perhe, te ette voi ammentaa Minua tyhjiin, jopa kuten on kirjoitettu,
niiden, jotka seuraavat Minua läheisesti, täytyy joka käänteessä kieltää itsensä, nostaa ristinsä ja
seurata Minua. Teidän kiintymyksenne tulevat selvittämään teidät, sillä tulee päivä, jolloin teidän
täytyy valita Minun ja maailman väliltä.”
”Rukoilkaa rohkeutta valita Minut ja te ette tule koskaan katumaan sitä. Minä siunaan teidät kaikki
nyt rohkeudella, vakaumuksella ja uskolla viimeistellä tämä matka, jonka olette aloittaneet Minun
kanssani. Minä olen aina oikean kätenne puolella, neuvomassa, rohkaisemassa ja antamassa teille
armoja viimeistellä kisa riemuvoittoon. Tukeutukaa Häneen, Joka rakastaa teitä. Älkää kiinnittäkö
mitään huomiota maailman ääneen, joka kutsuu teitä pettävästi. Pikemminkin, tukeutukaa Minuun
aina vahvemmin ja yhdessä me tulemme valmistelemaan maailman Minun Tulemiseeni.”

