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USKONNOLLINEN SYRJINTÄ, HALVEKSINTA & YLENKATSE 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 31. Elokuuta, 2017.  

Jeesus aloitti… ” Mitä se merkitsee sinulle, mitä ihmiset sanovat sinusta – niin kauan kuin Minä 

tiedän, kuka sinä olet Minulle?”   

( Clare ) Herra, eikö se satuttanut Sinua, kun ihmiset ymmärsivät Sinut väärin tai tuomitsivat Sinut? 

” Se satutti, mutta eri syystä. Heidän Jumalansa juuri vieraili heidän luonaan ja se oli 

ainutlaatuinen armo, mutta he menettivät vierailuaikansa ja jatkoivat synneissään. Siksi Minä olin 

surullinen.” 

No niin, minua surettaa, koska he eivät ole kykeneviä erottamaan Sinun ääntäsi, mutta toisen ääni 

heistä varmasti tuntuu oikealle.  

” Tämä on totta ja siksi ihmisten elämissä vilisee hämmennystä. Clare, hedelmistään te tulette 

heidät tuntemaan – kuitenkin sinun hedelmistäsi he eivät vielä tunne sinua; he eivät silti tunne 

Minua. Se, minkä he tuntevat on ihmistekoinen versio Minusta. Mutta he eivät tunne Minua 

kokemusperäisesti. Siksi he eivät voi tunnistaa Minun ääntäni. He, jotka Minua etsivät, tulevat 

löytämään Minut. Mutta monet pysähtyvät lyhyeen ja hyväksyvät väärennöksen.”  

Miksi, Herra?  

” He hyväksyvät osia Minusta, mitkä on varmistettu heidän kulttuurisessa ja uskonnollisessa 

kasvatuksessa. Se on mukavaa, mutta he pysähtyvät siihen, ajatellen, että Minä sovin heidän 

laatikkoonsa ja kaikki laatikon ulkopuolella ei mitenkään, todella voisi olla Minä. Ihmiset ovat 

sidottuja kavereihinsa ja kulttuuriin. Ei vain ole turvallista TUNTEA Jeesusta, Minä tarkoitan todella 

TUNTEA Minut.”  

” Jotkut ovat mustasukkaisia, jotkut ovat peloissaan, jotkut ovat laiskoja, mutta kukaan heistä ei 

ole halukas kaivamaan, kunnes he saavat todellisen totuuden siitä, kuka Minä Olen. He tyytyvät 

mukavaan paikkaan kirkoissaan ja perheissään, pikemminkin kuin että tulisivat kutsutuiksi 

fanaatikoksi, joka ei ole tyytyväinen, ennen kuin heillä on enemmän Minua.”  

” On muita, jotka sydämissään kuulevat Minun ääneni sanovan ”Tule, tule lähemmäksi. On 

enemmän, älä pysähdy tähän! Jatka Minun etsimistäni.” Ja he ovat valmiita riskeeraamaan 

maineensa, ystävänsä, työnsä – mitä tahansa saadakseen lisää Minua. Näitä maailma kutsuu 

hupsuiksi, mutta he ovat ne, joille Minä annan sydämeni.”  

” Minä en voi tehdä mitään muiden puolesta; kulttuurillinen syrjintä on jo sulkenut heidän 

mielensä. Minä voin toimia heidän laatikkonsa sisällä, laatikon, joka on se, minkä he luulevat 

Minun olevan, mutta se on melko rajoitettua ja rajallista. Vähän niin kuin huurretta jäävuoren 

pinnalla. Pieniä hiutaleita vuoren kokoisen jäävuoren pikkiriikkisellä pinnalla. Jätä heidät rauhaan, 

Rakkaani, ei ole mitään millä voisit heidät vakuuttaa. Pikemminkin, sinä olet uhka heidän 

maailmalleen ja uskolleen.”  

( Clare ) Voi. Se on niin surullista. 

 ” Se on. Mutta he tulevat menemään Taivaaseen ja sitten he tulevat kokemaan Minut sellaisena 

kuin Minä todella olen. Sillä aikaa, sinun viestisi Minulta aikaansaavat, että enemmän ja enemmän 

ihmisiä kerääntyy Minun Sydämeeni ja pysyy siellä ikuisesti. Olkaa varmoja, että he, jotka 



pilkkaavat ja halventavat teitä, tulevat jonakin päivänä saamaan koko totuuden. Siihen asti, 

muistakaa heitä rukouksissanne ja ravitkaa heitä, jotka haluavat KAIKEN, mitä Minussa on ja suurin 

piirtein KAIKEN, mitä Minä olen.”  

( Clare ) Ja tässä minä haluaisin lisätä, vain sivuhuomautuksena, minulla ei ole kaikkea 

Jeesuksesta!! Herranen aika, ei! Jos minulla olisi, minä luultavasti kuolisin siihen paikkaan. Vain se, 

mitä Hän on antanut minulle. Mutta Hän voi antaa teille enemmän ja enemmän Itsestään, kun te 

etsitte Hänen sydäntään asuaksenne siellä. Älkää ikinä lopettako kaipaamasta lisää – Jumalalla ei 

ole loppua! Jeesus, monet ihmiset puhuvat tapahtumasta syyskuussa. 

” Ihmiset yhä yrittävät laskeskella ja arvuutella Minua.” Hän henkäisi syvään. ”… samalla, kun he 

laiminlyövät sen hyvän edessään, mitä heidän epätoivoisesti tarvitsee tehdä, kun heillä on aikaa.”  

( Clare ) Hmmm… Ajasta puheen ollen…?  

Hän hymyili… ” Minä tiesin, että se sytyttäisi kysymyksen. Sinun vastauksesi on ”jatkuu vakaana.” 

Älä tunne itseäsi tuomituksi, muuten, kun et rukoile niin kuin sinun tulisi. Tee vain vakaa päätös 

palata rukoilemaan niin kuin sinun tulisi.”  

( Clare ) Jep, tänään minä en rukoillut niin kuin minun olisi pitänyt… Mutta se, mitä minä haluaisin 

kysyä Sinulta, Herra – onko suurin vaara ohi?  

” Ei. Se on vielä hyvin, hyvin lähellä. Älä lopeta rukoilemista. Minun Isäni kuulee sinun rukouksesi, 

Clare ja kaikkien Sydänasukkaiden itkut, armonpyynnöt maailmalle. Siksi monet teistä ovat 

kokemassa kaoottisia päiviä, suurempaa kipua ruumissanne, enemmän vastustusta ja puutetta. 

Näillä tavoilla Minä jaan taakkaa Minun Ruumiissani. Jokaisella on jotakin vaikeaa käsiteltävää ja 

kannettavaa – heidän Simonin Ristinsä. Ja se saa aikaan paljon hyvää. Mutta teillä ei ole varaa 

lopettaa, on vielä liian aikaista.”  

” Rakkaat Morsiamet, Minä tiedän teidän toiveenne ja unelmanne. Minä tiedän teidän 

pettymyksenne ja valintanne olla antamatta periksi, jopa kun asiat eivät mene teidän mielenne 

mukaan. Ja Minä itseni korkeasti kunnioitetuksi, kun te valitsette ottaa tämän ristin olkapäillenne 

ja kantaa sitä. Teidän halukkuutenne kärsiä Minun kanssani, kantaa osa Minun Rististäni maailman 

puolesta, on se asia, joka kunnioittaa Minua.”  

” Jokainen rakastaa runsautta ja palkintoja ja kukaan ei halua olla kivuissa ja kärsimyksessä – paitsi 

ne, jotka Rakastavat Minua enemmän kuin itseään. Ja he ovat niitä, jotka lohduttavat Minun 

sydäntäni, jotka kuivaavat Minun kyyneleeni, jotka saavat Minut hymyilemään. Kyllä, te teette 

kaikkia niitä asioita, Minun Morsiameni; te olette Minun lohdutukseni tällä katkeralla Maapallolla. 

Te tuotte Minulle toivoa ja iloa. Te olette Minun Rakastettujani.” 

 ” Me olemme yhä kiipeämässä sitä pitkää, pitkää kukkulaa, jopa Golgatalle, kunnes Minä palaan 

vastaanottamaan Minun Kuningaskuntani Maapallolla. Me tulemme kiipeämään yhdessä ja 

valmistelemaan maailman yhdessä Minun paluutani varten. Siispä, älkää uupuko loppuun.” 

” Voi, Minä tiedän, Minä sanon sen niin monesti, ”älkää uupuko loppuun.” Minä tiedän, että jotkut 

teistä tuntevat hieman halveksintaa, että Minä yhä sanon niin. Pyydän, älkää tehkö syntiä Minua 

vastaan sillä tavalla. Pyydän, hyväksykää nämä sanat niin kuin ne on tarkoitettu, vilpittömästi 

Minun Sydämestäni, rohkaistakseni teitä jatkamaan jopa tämän taistelun kivuissa. Jopa pilkallisten 

sättimisten keskellä, ”Missä sinun Jumalasi on? Hän ei ole tullut vielä! Ehkä Hän nukkuu?” 

” Jos teidän täytyy, pyytäkää Minulta lisää uskoa. Ja jonakin päivänä te tulette näkemään hyvin 

suuren palkkion, jonka Minä olen valmistellut teitä varten, koska te olitte päättäväinen jopa 



väsymyksen, pilkan ja ylenkatseen keskellä. Jopa, kun ihmiset kutsuivat peitä petetyksi. Voi, kyllä, 

Minä tiedän, monet kutsuvat teitä petetyiksi. Rukoilkaa heidän puolestaan; heidän maljansa tulee 

olemaan hyvin kitkerä todella, kun heidät jätetään jäljelle.”  

” Suurimmalle osalle teistä Taivaaseennosto tulee tapahtumaan teidän elinaikananne. On muita, 

joita Minä kutsun kotiin; he ovat antaneet kaikkensa ja Minä olen innokas palkitsemaan heidät. 

Pysykää lujina, Minun Morsiameni, pysykää lujina. Olkaa tämän Maapallon valo ja suola.” 


