
739. Jeesus sanoo… Minä etsin Sieluja, jotka ovat hyvin pieniä omissa Silmissään 

MINÄ ETSIN SIELUJA, JOTKA OVAT HYVIN PIENIÄ OMISSA SILMISSÄÄN  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 12. Joulukuuta, 2019. 

Jeesus aloitti… ”Tulee shokkina monelle, että millään, mitä maailma pitää rakkaana, ei ole mitään 
merkitystä tässä Yhteisössä. Itse asiassa, he ovat hyvin tietoisia, että mitä halveksittavampi maailman 
silmissä, tämä Paikka, Placita, on (Se tarkoittaa pientä Paikkaa, kuten Pyhä Franciscus kutsui paikkoja, 
joissa veljet elivät), sen tarkoituksenmukaisempaa.”  

”Vaikka Minä tulen sanomaan, Minun Morsiameni on jollain tavalla tehnyt jokaisen erakkoasumuksen 
olemaan hyvin kirkas päivän aikana. Enkä Minä syytä häntä tästä, vaikka pikkuriikkiset ikkunat olisivat 
tarkoituksenmukaisempia.”  

”Mutta yleensä Minä en halua, että mitään tästä paikasta vaikuttuu maailmasta ja sen 
sivistyneisyydestä.  Mieluummin, Minä haluan sen olevan hyvin pelkistetty ja yksinkertainen. Varmasti 
kukaan täällä kävijöistä ei tule saamaan vuodenaika masennusta. Hän on huolehtinut siitä! (Hän 
myhäili.)” 

”Mutta enemmän hengellisyyden alueella, Minä haluan tämän paikan tarjoavan välttämättömät 
perustarpeet kappelia ja erakkoasumuksia varten, niin että vierailijoiden huomio tulee olemaan 
Minussa, eikä hienoissa asuinpaikoissa, vaikuttavissa kirjastoissa, räätälöidyissä kaavuissa, mahtavissa 
ruuissa, jotka käyvät huippuluokan luostareihin.”  

”Minä haluan, että hengelliset asenteet ovat myös puutteen asenteita Minun edessäni, niin että kaikki 
mitä teillä on, on Minun teille antamaa. Kaikki, mitä teillä ei ole, on koska Minä en ole antanut sitä 
teille. Ja Minä en luota Minun aarteitani niille, jotka ovat suuria omissa silmissään. Pienuus ja hengen 
köyhyys tulevat olemaan tämän paikan sydämessä, niin että alhaisin ihminen voi tuntea olonsa 
kotoisaksi täällä.”  

”Pienet, köyhät, torjutut, kömpelöt ja arat, he, joilla ei ole mitään asemaa maailmassa – he ovat niitä, 
joita Minä haluan saada tänne. Siispä jos te tulette tänne agendalla, että te olette joku tärkeä, joka 
tietää monia asioita, joka arvelee olevansa sopiva tuomitsemaan muita, joka etsii korjatakseen 
yhteisössä vikoja, kun havaitsee niitä, te ette tule kestämään täällä.”  

”Mieluummin, Minä etsin sieluja, jotka ovat hyvin pieniä omissa silmissään ja vapisevat Minun Sanani 
edessä. Ja kunnioittavat auktoriteetteja, jotka Minä olen nimittänyt. Ja niitä, jotka haluavat karistaa 
omapäisyyden elämän ja omaksua veljellisen rakkauden elämän, välttäen tuomitsemisia.” 

”Niin monet Minä olen suonut olemaan pieniä, ei-ketään. Niin monet Minä olen tehnyt aroiksi ja jopa 
rumiksi maailman silmissä, niin että he voisivat olla Minun ikiomaa erityistä omistustani. Mutta he 
ovat kääntyneet kauniista tavasta omaksumaan maailmallisen kunnian turhuutta. Siispä Minä sanon 
teille, jos te olette yksi näistä pienistä, karistakaa liioitteleva omanarvontunteenne, jota olette 
harrastaneet puolustuskeinonanne ja juhlikaa merkityksettömyyttänne. Ja Minä tulen tekemään 
kodin teille tänne.” 


