
1018. Jeesus sanoo…  

Tämä on elävä & työtä tekevä Yhteisö… Kuin pikkuriikkinen Kaupunki 

TAMMIKUUN 18, 2023… TÄMÄ ON ELÄVÄ JA TYÖTÄ TEKEVÄ YHTEISÖ… KUIN PIKKURIIKKINEN 

KAUPUNKI 

Jeesuksen Sanoja Sisar Claren kautta, Tammikuun 18. 2023. 

(Clare) Herra siunaa teidät, rakas Sydänasukkaiden yhteisö. Minä haluan kiittää teitä erityisesti 

meidän tukemisestamme ja siitä kun pidätte meistä hyvää huolta, niin että me voimme jatkaa 

toimimista ja silti auttaa köyhiä. Kiitos teille niin kovin paljon siitä. Tänään Herra halusi puhua 

morsiusyhteisön kauneudesta, tämä Hänellä oli sanottavana…  

(Jeesus) ”Te olette varautumassa kaikkiin mahdollisuuksiin ja varustautumassa, niin kuin Minä olen 

pyytänyt teitä tekemään.” 

(Clare) Ja se, mistä siinä on kyse, on että Herra pyysi minua vahvistamaan yhteisöä, niinpä me 

olemme katsomassa alueita, missä me olemme heikkoja ja tarvitsemme vahvistamista. Ja jokainen 

on pannut töpinäksi siinä ja se on kaunista. 

(Jeesus) ”Suuri osa siitä on työn nimeäminen ja seuraaminen loppuun asti, että näkee, että se on 

tehty kunnolla. Kiitos sinulle vuohien tarkastamisesta, se on hyvä esimerkki, jota tullaan 

seuraamaan.” 

(Clare) Jep, meillä oli yksi hyvin äänekäs vuohi ja se vaivasi minua, että se oli itkemässä, koska se ei 

vain ole, tiedättehän, tavallista. Niillä oli ruokaa, ne lypsettiin ajallaan, niinpä menin ja tarkistin 

sen, pikemminkin kuin että olisin lähettänyt jonkun toisen pähkäilemään asiaa, ja pysyn pääasiassa 

erakkomajassa, en kulje ulkona paljon, osittain huonon polven vuoksi, mutta huomasimme, että 

yksi vuohista oli turvonnut, siispä ylistys Jumalalle, luulen että olemme hoitaneet sen nyt. 

(Jeesus) ”Minun Morsiameni, tämä on elävä ja työtä tekevä yhteisö. Kuin pikkuriikkinen kaupunki… 

Teillä on  puhtaanapito osasto, kahvila, sähkö osasto ja lämmityshuolto, kaikki asiat, jotka tekevät 

kaupungista terveen. Mutta teidän suurin saavutuksenne on aito rakkautenne toinen toistanne 

kohtaan. Älkää antako kenenkään tulla sisään ja vähätellä sitä, se on kaikkein kallisarvoisin omistus 

ja enkeleitten kadehtima. Ja miksi enkelit kadehtivat sitä? Koska suurin osa heidän ajastaan menee 

vahinkojen hallintaan niiden kanssa, joita he suojelevat. He murehtivat kauheasti, kun sopusointu 

on rikottu, kun on väittelyitä ja erimielisyyksiä, joita ei voida ratkaista. Se, mitä teillä on, on 

kallisarvoista, koska te ette vain havainnollista rakkauttanne toinen toistanne kohtaan, vaan te 

ponnistelette suojelemaan tätä kallisarvoista aarretta.” 

”Heidän rakkaudestaan te tulette tuntemaan, että he ovat Kristittyjä. Tämä todella on määrittävä 

ominaisuus, mikä todistaa, että te kuulutte Minulle. Ihmisillä on tämän kaltaisen suhteen ja seuran 

kaipuu, koska niin usein on enemmän ristiriitoja ja vähemmän sopusointua. Te olette valppaina 

itsekkäitä intohimoja vastaan ja sitä vastaan, että suojellaan omia etuja toisen kärsimisen 

kustannuksella. Pikemminkin te tarkkailette ympärillänne olevaa ja työskentelette tullaksenne 

veljenne varjelijoiksi.” 

”Kun te tuotte puita sisarille pyytämättä, te olette enemmän Minun kaltaisiani. Kun te otatte 

huomioon, mitä toinen on tekemässä, ennen kuin keskeytätte heidät, te olette enemmän Minun 

kaltaisiani. Kun te kysytte vilpittömyydellä, kuinka veli tai sisar voi, te olette enemmän Minun 

kaltaisiani. Ja kun te teette jotakin, mikä ei ole teidän työnne, pyytämättä, vain rakkauden lahjana, 

te eniten muistutatte Minua. Kun te pyydätte anteeksi joltakin karkeaa sanaa, silloin te olette 



enemmän Minun kaltaiseni. Kun te ennakoitte muiden tarpeet, te muistutatte Minun Isääni 

Taivaassa.” 

”Näettekö, Rakastetut, Kristittynä oleminen on olemista Kristuksen kaltainen ja valiten, mitä Minä 

tekisin, pikemminkin kuin miten maailma tekisi sen. Teistä on tulossa epäitsekkäitä ja Kristuksen 

kaltaisia. Joillakin ihmsillä on mielikuva, että he näyttävät Minulta, kun heillä on kaapu, viettävät 

tuntikausia opiskellen, rukoillen ja ylistäen, kun muut tekevät työtä.” 

(Clare) Ja sanoin… ’Mutta Herra, entä Martta ja Maria? Maria pyrki vain olemaan Sinun 

läsnäolossasi.’ 

(Jeesus) ”Ja mitä Minä sanoin Martalle? ’Martta, Martta, sinä olet huolissasi monista asioista.’ 

Minä tein erotuksen huolehtimisen ja tekemisen välillä. Martan mieli oli jatkuvasti askartelemassa 

tehtävissä töissä ja kun ne oli huolehdittu, (askartelemassa) muissa asioissa, päättymättömässä 

pakko-oireisen käytöksen kehässä. Maria huolehti välttämättömyydet ja hänestä se oli hyvä, 

palaten rukoukseen. Jotkut ihmiset elävät tehdäkseen, kun heidän tulisi elää ollakseen enemmän 

Minun kaltaiseni.” 

”Ajatus on, että te ette elä tyhjiössä, vaan yhteisössä, mikä vaatii suuren määrän huolenpitoa ja 

viisautta johtaa sitä kunnolla. Se, mikä kuitenkin saa sen toimimaan parhaiten, on veljellinen 

rakkaus, Minä olen hyvin tyytyväinen ponnisteluista, joita teet todella huolehtiaksesi muiden 

hyvinvoinnista, huolehtien itse jatkamalla siitä, kun muut sivuuttavat jotakin.” 

(Clare) Ja se oli Hänen suloisen, suloisen, suloisen viestinsä loppu. Kiitos Sinulle, Herra. 


