
279. Kiihkoilu & Uskonnolliset Henget 

KIIHKOILU & USKONNOLLISET HENGET. TAIVAASSA EI OLE KIIHKOILIJOITA… VAIN YHTENÄISYYTTÄ 

& RAKKAUTTA  

Sisar Clare Kokemuksia, 26. Maaliskuuta, 2016.  

Herra siunaa teitä, minun ihmeelliset Sydänasukkaani. Voi, tämä on erityinen ilta. Tulossa on 

ihmeellinen todistus, jonka aion jakaa kanssanne, koska Herra pyysi.  

Herra on pyytänyt minua jakamaan Hänen luokseen johtavan polun, jolle Hän on johdattanut 

meidät. Toisin sanoen, mitä kokemuksia on niiden opetusten takana, mitä me opetamme ja kuinka 

Hän kääntääkään hyväksi pahan tarkoittamisen! Voi pojat! Eikö Hän AINA käännäkin hyväksi pahan 

tarkoittamisen! 

Ilta alkoi usean tunnin ylistyksellä. Ja tänä iltana Herra oli niin surullinen, vaikka Hän oli 

aikaisemmin illallakin. Vietin useita tunteja Hänen kanssaan ja Hän oli hyvin, hyvin surullinen. 

Sitten pidin tauon, otin nokkaunet ja tulin takaisin ja Hän oli pukeutunut vihkiasuunsa ja minulla oli 

orkideoita hiuksissani. Oi, se oli niin suloista. Minä rakastan orkideoita, ne ovat niin kauniita. Ja 

Hän piteli minua ja Hän oli pukeutunut valkeaan muodolliseen vihkiasuun ja minä olin pukeutunut 

valkoiseen mekkooni. Tämä ajatus tuli nyppimään minua: että minun pitäisi jakaa joitakin minun 

aikaisemmista kokemuksistani kanssasi eri kirkoissa. Ja ajattelin, ”Ei, ei, ei – tämä on häiriötekijä.”  

Pysähdyin ja rukoilin ja Ezekiel rukoili ja me tulimme siihen johtopäätökseen, että se todella oli 

Herra. Luulen, että se ratkaisee joitakin kysymyksiä, joita joillakin on ollut, erityisesti kun 

postasimme Pyhän Armorukouksen. Mutta se saattaa ratkaista joitakin kysymyksiä siitä, mikä on 

meidän taustamme. Minä haluan teidän ymmärtävän, mitkä meidän polkumme ovat olleet ja mikä 

meidän missiomme on. Siispä, aion mennä eteenpäin ja aloittaa:  

Minun varhaisimmat muistoni uskontoon liittyen ovat lukioajoiltani. (Minulla ei ole todella hyviä 

muistikuvia lukioaikaa aikaisemmasta ajasta.) Kävin Etelärannan lukiota Chicagossa, 60- luvun 

alkupuolella ja olin myös yksi harvoista vääräuskoisista juutalaisten opiskelijoiden ja opettajien 

hallitsemassa koulussa. Minä olin myös yksi harvoista avainkaulalapsista, koska äitini työskenteli 

kokoaikaisena meikkaus taiteilijana, koska hän oli eronnut. Minulla ei ollut isää. Minulla ei ollut 

siskoja, veljiä tai mitään sen tyyppisiä sukulaisiakaan.  

Tulin kotiin koulusta ja päästin itseni sisään, ja pidin huolta itsestäni, joskus myöhään yöhön asti, 

kun äidin täytyi olla töissä tai mennä ulos ystävien kanssa.  

No niin, vaikutti siltä, että kaikki koulussa olivat varakkaita. Oletteko koskaan tunteneet niin? Ja 

me olimme juuri keskiluokan alapuolella. Mutta koska äiti oli kauneusbisneksessä, hän aina 

onnistui pukemaan minut erittäin hyvin. Monilla lapsista koulussa oli aika hyvin menestyviä 

lääkäreitä, lakimiehiä ja ammattilaisia vanhempinaan, siispä he saivat tehdä paljon, mitä minä en 

voinut tehdä, en kyennyt tekemään. Se oli ehdottomasti luokkaero ja sivuhuomautuksena vielä, 

että olin vääräuskoinen juutalaisessa koulussa.  

Äitini työskenteli etupäässä yläluokan juutalaisten naisten ja mafia vaimojen kanssa. Se on tärkeä 

seikka: hän tarmokkaasti inhosi juutalaisia naisia ja katsoi alaspäin katolisiin mafiaperheisiin ja 

helluntailaiset inhottivat häntä täysin. Äidillä oli vahvat mielipiteet.  

Toisin sanoen, hänellä oli vahvat mielipiteet ja hän oli periaatteessa kiihkoilija.   



Nyt, tämä sana ”kiihkoilija” tuli esille hyvin aikaisin tänä iltana minun rukouksissani – minä kuulin 

sitä aina välillä. Siispä katsoin sen, mitä se merkitsee. En aio antaa teille täyttä merkitystä nyt, 

mutta annan teille osan siitä, koska ihmettelin: kiihkoilija. Minä aina ajattelen Etelän asioita, Ku 

Klux Klania ja senkaltaisia asioita. Mutta ei. Kiihkoilija on henkilö, joka ei siedä ihmisiä, joilla on 

erilaiset mielipiteet. Henkilö, joka vahvasti ja epäreilusti inhoaa muiden ihmisten käsityksiä. Se on 

lyhyt versio siitä, mikä on kiihkoilija.  

Siispä, äiti oli kiihkoilija.  

Kun olin noin kolmentoista, aloin tuntemaan suurta vetoa tuntemiseen, kuka Jumala on. Äitini kävi 

Kongregationalistien kirkossa Jouluna ja Pääsiäisenä. Hän uskoi Jumalaan, mutta ei tiennyt, mitä 

ihmiselle tapahtuu kuoleman jälkeen. Minä kaipasin todellisia vastauksia näihin todellisiin 

kysymyksiin ja turhauduin täysin puhuttuani Kongregationalistien pastorin kanssa. Tulin 

toimistosta pois ajatellen, ”Hän ei myöskään tiedä, kuka Jumala on. Ehkä jumalaa e ole olemassa. 

Ja niinpä minusta tuli agnostikko (=Epävarma Jumalan olemassaolosta). 

Minusta tuli Venäjän juutalaisen tytön paras kaveri, hänen perheensä oli ollut keskitysleireissä. Ja 

hänellä oli vahva älyllinen taipumus, niinpä me puhuimme AynRandista (aikaisemmin Alissa 

Rosenbaum, eli 1905-1982, amerikkalaistunut venäjän juutalainen, objektivismin perustaja), etsien 

vastauksia elämään. Mutta se vaivasi minua kauheasti, että minun äitini ajatteli, että kun minä 

kuolen, minä vain lakkaan olemasta olemassa. Siinä ei ollut kaikki oikein. Tarkoitan, tunsin syvällä 

hengessäni, se järisytti minua. Kuten, ”Uuh, uuh – se ei ole OIKEIN. Se ei voi olla. Kuinka se voi 

olla?”  

No niin, joka tapauksessa. Ystäväni Nina ja minä emme koskaan puhuneet uskosta. Ja nyt 

taaksepäin katsoen, toivon, että olisimme. Vaikka hän oli juutalainen, juutalaiset ihmiset tunsivat 

Jumalan, ainakin. ja se olisi auttanut minua matkan varrella. En usko, että naapurustossa, missä 

elin, oli helluntailaisia tai kirkkokuntiin kuulumattomia kirkkoja. Itse asiassa, en usko, että niitä 

edes oli olemassa silloin.  

Sen jälkeen, kun jätin lukion kesken, täysin turhautuneena ympäristöön, (MINÄ TODELLA inhosin 

sitä…) Päätin tulla luontovalokuvaajaksi ja syöksyin suoraan hippiaikaan – todella iloinen 

vapaudesta yhteiskunnallisista rajoituksista, joihin äitini oli sidottu. Mutta, minusta ei koskaan 

tullut hippiä, vain vastakulttuurin agnostikko. Koska minun etsintäni saada vastauksia hengellisiin 

kysymyksiin, ei tyydyttynyt, päädyin lopulta kutsumaan itseäni ateistiksi. Silti, minua hyvin paljon 

vaivasi yliluonnollisen olomassaolo. Minulla oli hyvin voimakas herkkyys yliluonnolliselle.  

Katsoin elämääni ja muiden elämää ja sanoin itselleni, ”Tässä täytyy olla enemmän, kuin mitä 

silmä näkee. TÄYTYY olla.” Ja niin minun matkani New Ageen alkoi. 

Pidin tiukasti kiinni äitini kiihkoilija mielipiteistä, koskien järjestettyä uskontoa ja minua kiehtoivat 

Buddhismi ja New Age opetukset. Kun muutin San Franciscoon 60-luvulla, aloittaakseni uran 

valokuvaajana, löysin ihanteellisen ilmapiirin tutkia yliluonnollista. Minulla oli terve Satanismin 

pelko, mutta paneuduin iChingiin, transsendentiaaliseen meditaatioon, astrologiaan, kädestä 

ennustamiseen, Amerikan alkuperäisasukkaiden lääkintätaitoihin, skientologiaan ja muihin New 

Agen oppeihin, mukaan lukien numerologiaan. Ja minä olin hyvin vakavissani opiskellen näitä 

asioita, kun en ollut kuvauskeikalla, tiedättehän, ottamassa valokuvia ja editoimassa ja 

asiakastapaamisissa. Käytin paljon aikaa sen tekemiseen. Ja viimein minun kiinnostukseni 

hengelliseen varjosti minun valokuvaajan uraani. Ja jatkoin sitä polkua pitkin.  



Kun tutkin näitä hengellisiä valtapiirejä, tulin yhä enemmän ja enemmän pettyneemmäksi 

seuratessani niiden jänönpolkujaja päättymättömiä, missä opin kaikennäköisiä asioita, mutta silti 

en koskaan todella tiennyt, ”Kuka sinä olet, Jumala?” Viimeinen paikka, mistä oletin hänen 

löytyvän, oli kristillisyys. Mielipiteeni kristityistä oli, että he olivat joukko strutseja, jotka olivat 

haudanneet päänsä hiekkaan, koska he eivät nähneet, mitä vaikutusta tähdillä oli ja nousevalla 

merkillä, hallitsevalla planeetalla ja läpläplää. En nähnyt siitä mitään, siispä ajattelin, ”No niin. He 

ovat haudanneet päänsä hiekkaan.”  

No niin, Jumala viimein paljasti Itsensä minulle yhtenä yönä, kun olin meditoimassa Maya 

Tarotteja kuparipyramidin alla. Kun yritin yhdistyä yhden kortin merkitykseen, minun silmäni olivat 

suljetut ja minä tietenkin en nähnyt muuta kuin mustaa… kunnes railo ilmestyi pimeyteen, se 

suureni ja suureni ja yhtäkkiä kyyhkynen, joka oli tulessa kuin salama laskeutui Taivaasta ja tuli 

lepäämään minun ruumiiseeni, herättäen fyysisen autuuden, millaista en koskaan ollut kokenut, 

45 minuutin ajaksi. Lämpö oli valtavaa. 

En tiennyt mitään Pyhästä Hengestä, mutta kun minun entinen aviomieheni, joka istui minun 

kanssani, sanoi ”Ruumiisi on tulessa! Mitä on meneillään?” Vastasin hänelle, ”Minulla on Pyhän 

Hengen vierailu.” Ulkoapäin näytin kuin olisin ollut palamassa, sisältäpäin minua tuomittiin kaikista 

synneistäni… ja minulla oli paljon syntejä. Mutta samaan aikaan minut hukutettiin rakkauteen, 

jollaista en koskaan ollut kokenut elämässäni. Tiesin ensimmäistä kertaa olevani syntinen. 

Tiedättehän, New Agessa syntiä ei ole olemassa. Minä tiesin, että minua rakastettiin ja minulle 

annettiin anteeksi. Tiesin yhtäkkiä, Kuka Jumala oli ja Hänen luonteensa. Ja Hän ei ollut mitään 

sellaista kuin pimeys, jossa olin puuhastellut.  

Katsokaas, olin niin ylpeä ja sellainen kiihkoilija, että en voinut tunnistaa Jumalaa kristillisyydessä. 

Minun mielipiteeni olivat niin hallitsevia ja perustuivat valheellisuuteen. Siispä Herra teki minulle 

sen, mitä Hän tekee monille muslimeille tänään – Hän valtasi minut.  

Tämän kokemuksen kautta, minä vain tiesin, että minun täytyy mukauttaa elämäni Raamatun 

standardeihin. Tiedättehän, olin opiskellut kaikkia näitä muita mestareita ja opettajia vuosia. Heillä 

oli paljon kauniita asioita sanottavana, mutta sillä hetkellä olin niin valaistunut kaiken Totuuden 

lähteestä, että ne asiat haihtuivat taka-alalle ja oivalsin, että Raamattu oli AINOA asia, mitä minun 

piti opiskella. Valaistuminen sillä hetkellä oli valtavaa. Kuten ero keskiyön ja keskipäivän välillä, 

hengellisesti ja henkisesti puhuen. Se oli minun kristillisen matkani alku. 

Hankkiuduin eroon kaikista varusteistani ja ostin Raamatun ja aloin opiskelemaan sitä. Herra alkoi 

puhumaan minulle pyhien Kirjoitusten kautta. Kolme, jotka Hän antoi minulle kääntymyksessäni, 

olivat: Mooses ja palava pensas ja kuinka Hän puhui Moosekselle palavasta pensaasta. Ja se 

todella, todella kuvasi minun pelastus kokemustani. Toinen oli Ester Esirukoilija ja kuinka hän 

esirukoili kansansa puolesta. Ja oli muita asioita Mooseksesta, jotka tulivat esiin, tuoden heidät 

Luvattuun Maahan. Ja Jeremian kutsu oli hyvin voimakas. Ja en koskaan unohda niitä kolmea 

Pyhää Kirjoitusta, jotka Herra antoi minulle. Ne todella ovat minun kulkuni perusta, jopa tähän 

päivään saakka.  

Yhdessä vaiheessa, minut päästettiin pahasta, 70:stä minun entisen, luvattoman elämäntyylini 

demonista. Löysin tunnustuksettoman kirkon, minut kastettiin vedessä (yhdessä sellaisessa isossa 

ammeessa – upotuskaste) ja vastaanotin Pyhän Hengen Kasteen, kielillä puhumisen todisteen 

kanssa pian sen jälkeen. Ja liityin naisten esirukoilijoiden ryhmään, missä rukous ja kielillä 

puhuminen olivat erittäin tärkeitä. Me näimme PALJON ihmeitä. Ja silloin aloin saamaan näkyjä 



Herrasta myös, kun olin puhumassa kielillä ja ylistämässä Häntä kielillä puhuen. Aloin näkemään 

Hänet ja Hän puhui minulle. 

No niin, ajattelin että olin tullut kotiin. Koska olin tällä pitkällä matkalla läpi esoteerisen ja 

okkulttisen, Idän uskontojen. Ja ajattelin, ”Tässä tämä on. Nyt olen kotona.” 

Mutta se, mitä opin Jeesuksesta, oli ajoittain hyvin erilaista kuin niin kutsuttu ”kristitty” 

elämäntyyli. Se vaivasi minua, että Jeesus oli nöyrä ja hellä ja saarnaajat olivat äänekkäitä ja 

voimakkaita. Se vaivasi minua, että olin turhamainen ja ylpeä, enkä nähnyt sitä osoitettavan 

kirkossa. Lopulta luulen, että olimme siellä kolmen vuoden ajan. En ole henkilö, joka hyppii 

paikasta toiseen, haluan asettua johonkin ja lopulta lähdimme kirkosta vakavan skandaalin vuoksi 

ja mikä tärkeämpää kuin skandaali, mahdollisuuden ja tuen puutteen vuoksi kasvaa 

palvelutoimessa. He vain eivät harjoittaneet ihmisiä ja lähettäneet heitä maailmalle. Itse asiassa 

profetia oli annettu siitä kirkosta, että se ”synnyttää sieluja, mutta pitää heidät vauvoina.” Ja minä 

voin todistaa, että se on sitä, mitä siellä tapahtui.  

Siispä me jatkoimme etsintää. Me vierailimme monissa muissa kirkoissa seisemän vuoden ajan – 

me jatkoimme kotimme etsimistä kristillisessä yhteisössä. Mikään ei tuntunut oikealta. Samat 

synnit, jokaisessa kirkossa, mihin menimme: materialismi, turhuus, ylpeys, eikä mitään 

samankaltaisuutta Jeesuksen kanssa palvelutoimissa. Hyvin vähän. Aina silloin tällöin, oli joku 

henkilö. Mutta mitä kirkkoon tulee, oli hyvin vaikeaa löytää jäsentynyttä kirkkoa, joka muistutti 

ensimmäisten apostolien palvelutointa ja Herraa.  

Minun aviomieheni samaan aikaan tavallaan seurasi mukana kaikessa, mitä tein, mutta olin 

intohimoinen, enkä löytänyt uskoa, joka kuvasti Jeesusta, se vaivasi ja turhautti minua syvästi. 

Lopulta hän jätti minut ja meidän neljä lastamme, koska olin sitoutunut hyvin erilaiseen 

elämäntyyliin lopulta kaikessa etsimisessäni. Hän todella halusi maailmaa ja olla mukana asioissa 

maailmassa ja minä en voinut. Minä en vain voinut.   

Juuri niihin aikoihin, John Michael Talbotista oli tullut suosittu kristillinen muusikko. Hän on 

katolinen – fransiskaaninen katolinen ja kun kuulin hänen musiikkiaan, syvyys huutaa syvyydelle. 

Siispä, aloitin tutkimaan katolista kirkkoa ja fransiskaanien sääntökuntaa.  

Se, mitä löysin… järkytti minua. Aivan ensimmäinen asia, jonka löysin, oli että olen uskonnollinen 

kiihkoilija. Aivan kuten äidilläni, minulla oli vahvoja mielipiteitä, jotka perustuivat kuulopuheeseen 

ja muihin ihmisiin tai ihmisten pahoihin esimerkkeihin, he elivät katolisessa uskossa. 

Huomasin, että melkein kaikki, mitä olin kuullut suuresta ”portosta” ja kuinka he harjoittivat 

uskoaan, oli valhe ja täysin todellisuuteen perustumaton. Tarkoitan, että se löi minut ällikällä, kun 

menin ensimmäiseen jumalanpalvelukseen ja se oli kokonaan Pyhien Kirjoitusten mukaista! Se oli 

hyvin kaunista, Pyhien Kirjoitusten mukaista ja kävelin pois ajatellen kuten, ”En käsitä sitä!” 

Huomasin, että kaikkein tietämättömimmät omasta uskostaan, olivat entisiä katolilaisia. Ja 

ajattelin, ”Mistä se voi johtua?”  

Se todella hämmästytti minua, kunnes oivalsin, että Illuminati, Vapaamuurarit ja muut 

kommunistit olivat soluttautuneet kirkkoon 1950-luvulta lähtien, tuhotakseen uskon, joka alkoi 

apostolien keskuudessa Jerusalemissa. Ihmisille ei vain oltu opetettu todellista uskoa – heille oli 

opetettu jonkinlaista formalismia (=muodollisuus, oppijärjestelmä)ilman  läheisyyttä Herran 

kanssa – ei ainakaan yleisessä kirkossa. Mutta me huomasimme, että kun kaivoimme syvemmälle. 

Löytyi katolinen karismaattinen ryhmä ja liike kirkossa, joka, uskokaa tai älkää, siinä on miljoonia 



ihmisiä maailman laajuisesti. Se oli hyvin paljon liekeissä Kirkossa! Me emme huomanneet sitä 

aluksi. 

Taaksepäin katsottuna, olen henkilökohtaisesti vakuuttunut, että koko sotku Rooman ja 

Konstantinuksen kanssa vuonna 300 jKr. oli Paholaisen suunnitelma… Hän ajatteli… ”En voi tappaa 

heitä vastustamalla heitä tai tekemällä heistä marttyyrejä – he vain tulevat monilukuisemmiksi. 

Soluttautukaamme, täyttäkäämme heidät säännöillä, säädöksillä ja hovimaisilla tavoilla, rahalla ja 

vaikutusvallalla ja tehdään siitä poliittinen kone ja tuhotaan se sisältä käsin.” No niin, se toimi ja 

nyt instituutio todella on Portto. Mutta entä juuret? Entä Jerusalem, apostolit, erakot ja erämaa 

Isät?  

Ja se on, mitä minä löysin – että vielä oli hyvin puhdas kristillisyyden kanta kirkossa… luostareissa. 

En käsittele opillisia eroavuuksia, mutta minä todistan, että Pyhä Henki on työssä, kätkettynä hyvin 

pienissä kristillisissä yhteisöissä. Ei välttämättä valtavissa luostareissa, vaan pienillä erillisalueilla ja 

yhteisöissä, jotka elävät samanlaista elämää, kuin varhaiset apostolit elivät Apostolien Tekojen 

kirjassa.   

Juuri niihin aikoihin, (5 vuotta sen jälkeen, kun aviomieheni oli jättänyt minut) Herra toi Ezekielin 

minun elämääni ja vakavan rukouksen ja paastoamisen kautta Herra kertoi meille, että me 

olisimme Jeesuksen Ruumiin yhtenäisyyden merkki. Että me menisimme katolisiin, Venäjän 

ortodoksisiin, Kreikan ortodoksisiin, Syyrian antiokialaiseen, helluntailaisiin, karismaattisiin, 

Jumalan kirkkoihin Kristuksessa ja niin kutsuttuihin tunnustuksettomiin kirkkoihin. Ja me tulisimme 

löytämään Pyhän Hengen töissä niissä kaikissa ja toisimme yhtenäisyyttä painottamalla Jeesuksen 

Rakkautta ja Apostolien uskoa työssä niissä kaikissa!  

Ja liturgisissa kirkoissa, erityisesti Venäjän ortodoksisissa, enkeleitä nähtäisiin ja kuultaisiin 

ylistyksen aikana! Tässä me olimme tulleet uskomaan, että AINOA keino ylistää oli 

tunnustuksettomien tapa ja kielillä laulaminen. Mutta meidät lennätettiin aivan pois itsestämme 

ekstaattisessa ilossa ja jopa Herra ja palvelevia enkeleitä näissä kirkoissa ylistyksessä, mikä oli niin 

vierasta meille ja jonka evankeliset olivat tuominneet pahana. 

Vau, mikä paljastus!! Opin myös, että ylistyksen muoto ja se, mitä he kutsuivat Messuksi, tai 

Liturgiaksi, oli peräisin vuodelta 50 j.Kr. ja sen kirjoitti Jaakob, Herran veli. Vau! Tarkoitan, paljon 

sen alkuperäisemmäksi ei juuri pääse! Mutta se on samassa muodossa, kuin mitä se oli vuonna 50 

j.Kr. Siispä, nämä olivat paljastuksia ja ajattelin, ”Hyvänen aika! Missä me olemme olleet? Meillä 

todella on ollut päämme haudattuina hiekkaan!”  

Ja niin kolmenkymmenen vuoden ajan Herra Jeesus johdatti meitä johtajien luo moniin, moniin 

luostareihin ja kirkkoihin ja me viipyilimme siellä jokaisessa tarpeeksi kauan saadaksemme syvän ja 

aidon tajun siitä, mitä Herra oli tekemässä heidän ylistyksessään, heidän rukouksissaan ja 

opetuksissaan, jotka versoivat puhtaasti apostolisista juurista. Ja erämaa Isät. Tarkoitan, se on 

todella puhdasta tavaraa!  

Me olimme täysin ällikällä lyötyjä!  

Ennen kuin mainitsen sen, minun täytyy sanoa, että joka paikassa on syntiä, siellä missä on ihmisiä, 

siellä on syntiä. Syntiä on kirkossa, syntiä on luostareissa. Pyhäkouluissa on syntiä. Syntiä on 

KAIKKIALLA. Se vain ottaa erilaisia muotoja. Siispä, ei voi osoittaa sormella yhtä tiettyä paikkaa ja 

sanoa, ”No niin, he tekivät tämän ja he tekivät tuon!” Ja seisoa Herran edessä, tietäen, että samat 

asiat tehdään kirkossanne. Syntiä on KAIKKIALLA. Ja me emme keskity syntiin, me keskitymme 

siihen, mitä Pyhä Henki tekee. 



Siispä me olimme täysin hämmästyneitä. Että Jeesus ilmestyisi monissa, monissa erilaisissa 

paikoissa ja huomasimme monia niin täysin Herralle omistautuneita, suloisen hengen omaavia ja 

täysin nöyriä, yksinkertaista elämää eläviä. He olivat jättäneet taakseen äidin, isän, sisaren, veljen, 

kaikki maailmalliset omistukset. He eivät välittäneet hiuksistansa, meikeistään tai vaatteistaan. He 

jättivät nämä asiat taakseen, ollakseen vapaita elämään vain Kristusta varten. Ollakseen vapaita ja 

pitääkseen huomionsa Hänessä 24/7, vuorokauden ympäri ja viikon jokaisena päivänä, ollakseen 

vapaita yhteiskunnan kahleista ja siitä, miltä meidän tulisi näyttää. Pukeutumaan kirkkoa varten 

sunnuntaisin tai mitä tahansa. Ja yrittäen vaikuttaa ihmisiin. Oi, sellaista sitoumusta.  

Pyhä Armorukous oli yksi suloisista löydöistä, joita teimme ja koimme esirukoilun voiman 

käyttämällä muodollista rukousta. Me EMME KOSKAAN olleet rukoilleet ”muodollista” rukousta 

aikaisemmin, rukoilimme aina kielillä puhuen, rukoilemista hengessä. Ja tässä me olimme, 

muodollisen rukouksen kanssa – hymnin, todella. Ja esirukoilun voiman. Vau. Tunne, joka meillä 

oli, kun lopettelimme tämän, oli sellaista perustavaa laatua olevaa rauhaa. Aivan kuin jotakin 

tärkeää olisi loppuunsaatettu. 

Ja on kiinnostavaa, koska siihen liittyvät kaikki tunteet, kun rukoilet Pyhää Armorukousta. He 

tavallisesti tekevät sen rukousnauhalla. Ja fyysinen tunne liittyy siihen, ja ääni – ääni liittyy siihen. 

Korvat liittyvät siihen ja mietiskely liittyy, koska me mietiskelemme Kristuksen Kärsimystä. Siispä, 

se on läpikotaisin haltuun ottava rukous. Joillekin se ei ole kovin mukava rukous, koska he 

ikävystyvät, mutta toisille se on hyvin rikas. Kuten sanoin aikaisemmin, me olimme rukoilleet vain 

kielillä tai löyhästi muotoilluissa kotiryhmissä, tiedättehän, missä me kaikki jakaisimme rukouksia 

ja niin edelleen. 

Katolisissa Karismaattisissa ryhmissä, tiedättehän, me laulaisimme ja rukoilisimme kielillä. Mutta 

rauha ja ilo, jota tunsimme siinä rukouksessa, joka oli laulettu hymni – Pyhä Armo – se oli jotakin 

täysin vierasta meille ja se yllätti meidät. Se oli kuin, Vau! Mistä tämä tuli? Tässä voi todella tuntea 

Pyhän Hengen. Ja se vain vaikutti niin erilaiselta.  

Katolisissa Karismaattisissa ryhmissä me pystyimme palvelemaan laulussa, rukouksessa 

parantamisessa ja vielä toisessa ulottuvuudessa, jota emme koskaan olleet kokeneet – ja se oli 

perusteellista läheisyyttä Jeesukseen, kun me meditoimme Hänen Kärsimystään. Me aloimme 

viettämään tunteja ylistyksessä ja rukouksessa, mietiskellen Hänen elämäänsä ja Hänen 

tekemiensä asioiden merkitystä. Hänen lempeyttään, nöyryyttään, perusteellista hellyyttään 

kaikkein kurjimpien syntisten kanssa ja Hänen täydellistä inhoaan uskonnollisia ammattilaisia 

kohtaan – Fariseuksia, Saddukeuksia, uskonnollisia kiihkoilijoita ja tekopyhiä kohtaan. Mitä 

lähemmäs Herraa me pääsimme, sen mustavalkoisemmaksi kaikki tuli. Me pystyimme todella 

näkemään, miksi Häntä vainottiin sillä tavalla kuin vainottiin. Ja, että mekin myös tulisimme 

saamaan tällaista vainoa. 

Me aloimme huomaamaan näitä henkilöhahmoja joka ikisessä kirkossa, jossa vierailimme. 

Uskonnolliset henget, jotka sammuttivat Jumalan Hengen. Kiihkoilijoita, joilla oli voimakkaita 

mielipiteitä, jotka perustuivat virheeseen ja henkilökohtaisen kokemuksen ja tutkimuksen 

puutteeseen. Me havaitsimme, että me myös olimme kiihkoilijoita, joilla oli kaikennäköisiä 

vastenmielisiä ajatuksia, jotka työnsivät ihmisiä pois Jeesuksen luota, sen sijaan että vetäisivät 

heitä hellästi Hänen povelleen. 

Silloin me päätimme, että me emme enää sallisi niitä luonteenpiirteitä palvelutoimessamme. 

Herra oli vienyt meidät odysseia retkelle, erittäin pitkälle matkalle, erilaisiin kulttuureihin ja 

paljastanut meille, että he vilpittömästi ylistivät Jumalaa Hengessä ja Totuudessa. Me halusimme 



elää Maapallolla kuten eletään Taivaassa – ilman kiihkoilua ja erillisyyksiä, vain rakastaen ja 

ylistäen Jeesusta sydämestämme, Hänen Morsiamenaan – Hengessä ja Totuudessa. Siispä kaikki 

tämä ilmaisee, että jos löydätte erilaisia kristillisyyden muotoja, te ymmärrätte miksi. Me 

menimme, minne Pyhä Henki meitä johdatti ja minkä tahansa, mitä Hän oli kylvänyt niihin 

kirkkoihin, ja mikä oli johdonmukaista Pyhien Kirjoitusten kanssa, me omaksuimme ja teimme siitä 

omamme. Koska me uskomme koko sydämistämme, tämä on Taivaan todellinen ilmapiri.  

Me emme olekirkkoasukkaita, me olemme Sydänasukkaita, asuen Jeesuksen sydämessä… 

Sydämessä, joka omaksuu kaikki rakkauden ja ylistyksen ilmaukset Hänen luoduiltaan, olivatpa he 

Venäläisiä, Kreikkalaisia, mustia, valkoisia, Anglosaksisia protestantteja, pyhiä pyöriskelijöitä 

(HolyRollers=evankelisia kristittyjä, jotka ilmaisevat uskonnollista intoaan mm. transsissa) tai 

katolisia… mitä tahansa. Jos he rakastavat Häntä Hengessä ja Totuudessa, Hän riemuitsee heidän 

ylistyksessään ja vastaanottaa sen Itselleen suunnattomalla ilolla.  

Päätelmänä, pyytäisin perheeltämme, YouTube perhe, pyydän. Älkää tuoko toisten Kristittyjen 

uskojen kritiikkiä kanavallemme. Se todella on asiaankuuluvampaa anteeksipyyteleville ja 

teologisille kanaville, kuin mitä se on Sydänasukkaille, sillä ihmiset, jotka ovat niin otettuja Herran 

rakkaudesta, että he eivät huomaa eroa ja ajatuksia ja mielipiteitä.   

Minä tunsin, että Herra tänä iltana oli tuomitsemassa minua kiihkoilusta menneisyydessäni… ja 

jopa kiusauksesta tuomita, mitä en ymmärtänyt nykyisessä. Siispä, kuten olen kertonut teille, 

minulla on pidempi määritelmä Kiihkoilijalle: 

1.Henkilö, joka ei siedä niitä, joilla on eri mielipiteet.  

2.Henkilö, joka voimakkaasti tai epäreilusti inhoaa muiden ihmisten ajatuksia.  

3.Henkilö, joka ei siedä ollenkaan eri uskontokuntaan kuuluvia, ei siedä eroavia uskomuksia eikä 

mielipiteitä.  

4.1500-luvulla… taikauskoinen uskonnollinen tekopyhä. Joku, joka luotti taikauskoon ja ajatuksiin 

ja uskontoon ja he olivat tekopyhiä.  

5.”Hurskasteleva henkilö, uskonnollinen tekopyhä.” 

Olen nähnyt tätä käytöstä itsessäni, äidissäni ja jokaisessa kirkossa, mihin ikinä olen jalallani 

astunut. Se vain ottaa erilaisia muotoja, jotka näyttävät vähemmän ilmeisiltä. Kiihkoilu ja 

uskonnollinen henki ovat hyvin, hyvin hienovarainen asia. Se näyttää narisevan puhtaalta ja 

oikeamieliseltä ulospäin, mutta itse asiassa se erottaa, se jakaa ja edistää ylpeyttä ja 

omahyväisyyttä ja sammuttaa Jumalan Pyhän Hengen. 

Voi vaivoin elää tällaista elämää ja silti odottaa tulevansa otetuksi Taivaaseennostossa. 

Taivaaseennosto, Tempaus, on niitä varten, jotka ovat valmiita Taivaaseen. Ihmiset, jotka ovat yhä 

kriittisiä muita kohtaan, koska he ylistävät eri tavalla kuin mitä he, he eivät ole valmiita 

Taivaaseen. Taivas on täynnä niitä, jotka ylistävät Hengessä ja Totuudessa ja tavalla, jolla Pyhä 

Henki on johtanut heitä.  

Mitä Mooses sanoikaan… ”Antakaa heidän profetoida… Minä toivon, että koko Israel profetoisi”. 

Mitä Jeesus sanoikaan, ”Jättäkää heidät, he eivät voi tehdä ihmeitä Minun Nimessäni ja olla Minua 

vastaan.”  

Siispä minä todella tunsin Herran agendan tänä iltana, jakaessani sen teidän kanssanne. Ja haluan 

lopettaa sen lyhyeen rukoukseen. 



Herra, anna meille anteeksi toisten tuomitseminen omien mielipiteittemme mukaan, eikä Sinun 

mielipiteesi. Sinä yksin Herra, olet pätevä tuomitsemaan. Sinä yksin olet Pyhä, Oikeamielinen ja 

tiedät kaiken totuuden. Verelläsi puhdista meidät uskonnollisista hengistä ja päästä meidät 

ylpeyden ja omahyväisyyden pahasta. Amen.  

Sen jälkeen, kun olin kirjoittanut tämän, kuulin Herran äänen ja Hän sanoi, ”Minä tulen tekemään 

ihmeitä Minun Morsiamessani saadakseni hänet yksimielisyyteen, että hän voi ylistää vapaasti 

kaikkien Taivaan sotajoukkojen kanssa tulevina päivinä.”  

( Clare ) Vau. Minusta tuo kuulostaa Taivaaseennostolta.   

Herra siunaa teitä, Sydänasukkaat. Kiitos teille niin paljon rukouksistanne ja tuestanne. Me todella, 

todella rakastamme teitä. 


