
191. Jeesus sanoo… Aukaiskaa Epäuskon Sulkuportit 

AUKAISKAA EPÄUSKON SULKUPORTIT  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 21. Marraskuuta, 2015.  

( Clare ) Siispä, tämä on viesti, joka Hänellä oli…  

Herramme Jeesuksen suloinen siunaus ja rauha olkoon kaikkien teidän kansanne, Sydänasukkaat.  

Tämä viesti on Sulkuporteista. Sulkuportteja on käytetty katkaisemaan vedenvirtaus jonkinlaisissa 
kanavissa: kanaaleissa, virroissa. Kun portit nostetaan ylös, vesi tulee takaisin. Tulvaportit ovat hyvin 
samanlaisia kuin ne, mitä Herra käyttää tässä analogissa kuvaamaan yhtä asioista, joita meidän täytyy 
työstää, kun me yritämme tavoittaa ihmisiä Hänen puolestaan.  

 Oi, Herra, tänä aamuna on ollut niin vaikeaa ja ajatukset ovat harhautuneet – näen jatkuvasti 
Espanolan ja siitä eteenpäin, ympärillä olevan autiomaan syrjäiset alueet ja ihmiset ovat eristäytyneet 
ja heitä on vaikea tavoittaa, muuten kuin ehkä radiolla. Ja siinä minun sydämeni näyttää olevan. Ohjaa 
minua, Herra, imeytä minuun suunta, johon Sinä haluat minun menevän. Minun sydäntäni särkee 
heidän puolestaan.  

Ja se, mitä näin, oli vain eristettyjä taloja erämaassa. Ja ihmiset, jotka asuivat niissä paikoissa, olivat 
eristettyjä muusta yhteisöstä. Ja minulla oli vain sellainen tarttuva yksinäisyyden tunne. 

( Jeesus ) ”Kyllä, sinä olet lukenut Minun Sydäntäni niistä, jotka ovat eristettyjä. He ovat kaikkein 
taipuvaisimpia hyökkäyksille uskoa vastaan ja tuomitsemiselle. He riutuvat toivosta, synti ympäröi 
heitä – ja he, jotka ovat kovin huumeisiin ja alkoholiin taipuvaisia. Oi, kuinka Minä kaipaan tuoda 
heille toivon viestin! Että Minä en ole hylännyt heitä, Minä en ole heittänyt heitä pois tai unohtanut 
heitä – pikemminkin joka päivä Minun Sydämeni sykkii voimakkaammin ja voimakkaammin heidän 
vuokseen, lähettäen heille lukemattomia armoja, pitääkseen heidän uskonsa pinnalla. Ja kutsuen 
Minun ihmisiäni palvelemaan heitä.”  

”Maalla eläminen voi olla hyvin tuhoisaa; sillä on omat haittansa, enimmäkseen eristyneisyys ja 
yksinäisyys. Evankelistojen katsominen TV:stä ei aina tavoita sisintä, epävarmimpia ja 
kyseenalaistavimpia paikkoja.”  

”Minun uskolliseni – etsikää sieluja, joilla ei ole mitään, niitä, jotka ovat jäännet pois kirkoista ja 
tuntevat syyllisyyttä, hämmennystä ja tyytymättömyyttä. Heillä on kysymyksiä, joihin ei koskaan 
vastattu ja tekemisissään muiden kristittyjen kanssa, monelle heistä jäi enemmän epäilyjä Minusta, 
Minun rakkaudestani heitä kohtaan ja siitä missä he seisovat Minun kanssani, kuin mitä heillä oli 
alussa.”  

”Syyllisyyden ies on laitettu monen, monen olkapäille – heidän, jotka ovat hylänneet veljien 
kokoontumisen. Hyvin yksinkertaisesti, heitä ei ruokittu, he eivät kasvaneet, heitä ei parannettu ja 
kasvatettu ja syvällä, syvällä sisällään he tunsivat, että kirkossa käynti oli tyhjä, ihmistä miellyttävä 
tapahtuma.”  

”Mutta se ei tee tyhjäksi Minun läsnäoloani, Minun aktiivista olemassaoloaan heidän elämissään. 
Minä olen heidän kanssaan hyvin suurella tavalla, mutta useimmat ovat niin raskaan tuomitsemisen 
ikeen alla, että he välttävät rukousaikaa Minun kanssani. He välttävät ylistystä, ajatellen sen olevan 
vain yritystoimi. He välttävät ottaa rukoustaakkaa muiden puolesta, koska heitä on huijattu 
ajattelemaan, että heidän rukouksiaan ei ole kuultu tai ne eivät ole päteviä.”  



”Näettekö, kuinka syvälle Saatana on linnoittanut itsensä näihin sieluihin? Kuolettava apatia asettuu 
heihin. Toivottomuuden tunne, koska he tuntevat, että ovat epäonnistuneet sopia mukaan ja he 
pettivät Minut myöskin. Näitä Minä haluan sinun etsivän. Heitä on KAIKKIALLA. Kyllä, he ovat 
naapurissa ja heitä on ympäriinsä jokaisessa liikkeessä, jossa käyt usein. He, itse asiassa ovat 
luopuneet itsestään ja heille on jäänyt kaipuu, jota he yrittävät tukahduttaa, ”Kuinka minä pääsen 
takaisin Jumalan hyviin armoihin?”.”  

”Heidän esteensä on väärä syyllisyydentunto. Ihmisten tapojen vuoksi, kirkoissa heidän tarpeensa 
eivät täyttyneet, heitä on johdettu uskomaan, että heissä on jotakin väärin. Oi, kyllä, he tulevat 
löytämään vikaa kirkoissa ja pastoreissa, mutta oikeuttavan kuoren alla, he ovat syvästi vailla 
harhakuvitelmia uskosta ja jopa Minusta.”   

”Heitä jää pois kirkoista joukoittain. Miksi? Koska Minä avaan heidän silmänsä tyhjyydelle, mitä he 
tuntevat siellä. Useimmat eivät oivalla, että heidän tulee tuoda Minut kirkkoon ja ylistää Minua sinä 
päivänä – pikemminkin he menevät kohtaamaan Minut. Ja jos Minä en voitele ylistystä ja opetusta, he 
jäävät pettyneiksi.” 

”He kaipaavat läheisyyttä, yksinkertaisesti ilmaistuna. Läheisyys on jotakin, jota mikään kirkko ei voi 
tarjota heille, vaikka se pitäisi opettaa. Tähän Minä sinut lähetän – opeta läheisyyttä Minun kanssani, 
opeta erottelua - erottelukyvyn käyttöä, opeta nöyryyttä, opeta ennen kaikkea, että Minä kaipaan 
heidän kohteliaisuuksiaan enemmän kuin mitä he kaipaavat Minua. Minä tunnen heidät ja rakastan 
heitä ajatusten harhautumiseen asti, aivan siinä missä he seisovat.”  

”Avaa ovi Minulle, sovita Minut yhteen Minun ihmisteni kanssa!”   

”Monet teistä ovat tehneet suuria läpimurtoja suhteessanne Minun kanssani. Te aistitte Minun 
läsnäoloni, te tunnette Minun mielihyväni ja mielipahani asioista ympärillänne. Te tiedätte, että Minä 
rakastan teitä ja tulen puhumaan kanssanne, siispä te kuuntelette ja kuulette Minua… vaikka 
useampia teistä täytyy opettaa, että Minä en käytä megafonia kommunikoimiseen. Se tapahtuu 
väräyttämällä sydämessänne sanojen kera. Kun te kerran poistatte epäuskon sulkuportit, se voi virrata 
ja päiväkirjan pitäminen on iso asia, joka pitää sen virtaamassa ja virtaamassa ja virtaamassa. 
Tiedättekö, että Minä voisin helposti pitää teidät kiireisenä kuuntelemassa Minua tunnin? Joka päivä 
Minulla on jotakin tuoretta ja uutta sanottavaa teille.”  

”Ne teistä, jotka käyttävät voideltuja viestejä Raamatusta tai hartauskirjasta, kuten Raamatun 
Lupaukset-kirjasta, ne teistä, jotka luottavat Minuun tarpeeksi rukoillakseen ja avaavat juuri oikean 
asian, te TIEDÄTTE ilman epäilyksen häivääkään, että Minä olen teidän kanssanne. Minä todistan sen 
joka kerta, kun te avaatte Raamatun tai hartauskirjan. Todella se hämmästyttää teitä. Ja Minua myös, 
Minä myös olen hämmästynyt – mutta en sitä, että Minä puhun teille, Minä olen hämmästynyt siitä 
epäuskon esteestä, jonka te laitatte lähteen lähteelle!”  

( Clare ) Kun Hän oli puhumassa, ajattelin itsekseni… ”minä” en ole sellainen, olenko minä, Herra?”  

( Jeesus ) ”Kyllä, Rakkaani, Minä mitä varmimmin olen puhumassa sinulle. Sinä tulet Minun luokseni 
melkein joka päivä ajatellen, ”Aikooko Hän puhua minulle tänään?” (Clare: Se on totta… Minä teen 
niin…) Kun Minä olen todistanut kerta kerran jälkeen, Minä olen tässä ja täynnä viisautta jaettavaksi 
kanssasi. Ei silloin, kun tunnet olevasi arvollinen, ei silloin, kun tunnet olevasi voideltu tai täynnä 
Minun Henkeäni, ei kun tunnet, että olet tehnyt jotakin, mikä ei miellytä Minua. Ei, millään niistä ei 
ole mitään merkitystä Minun halulleni puhua sinulle päivittäin.”  



”Kun sinä aukaiset epäuskon sulkuportin, Clare, kun sinä vastaanotat ensimmäiset sanat, sitten nämä 
elävät vedet voivat pursuta sisältäsi, koska Minä elän sinussa ja Minä olen kaiken elämän lähde ja 
kaiken viisauden lähde.”  

”Siispä, suuri osa työtäsi on sielujen ennallistamisessa Minulle, on epäuskon sulkuporttien 
aukaiseminen, vakuuttaen heidät heidän suuresta arvostaan Minun silmissäni. Vakuuttaen heidät, 
että heidän elämällään on hyvin ainutlaatuinen ja tärkeä tarkoitus. Että Minä käytän jokaista siihen 
asti, kuin he ovat halukkaita tulemaan käytetyiksi.”  

”Jos he ovat äitejä, Minä käytän heitä rakastamaan aviomiehiään ja lapsiaan ja kasvattamaan heidät 
tavalla, jolla heidät pitäisi. Jos he ovat liikemiehiä, Minä esittelen mahdollisuuksia heidän elämissään 
todistaa osakkuusyrityksilleen. Ja kun he kypsyvät, Minä tuon myös heidän eteensä haasteen olla 
rehellinen ja uskollinen Minulle, mikä hyvin usein maksaa heille paljon. Mutta jokaisessa näistä 
pienistä skenaarioista, usko leviää ja kasvaa. Paikka, joka on kaikkein useimmin kitukasvuinen, on 
heidän oma syvällä sisällä oleva mielipide itsestään ja väärä käsitys siitä, että he eivät ole Minun 
arvoisiani – tämä pitää heidät erossa läheisyydestä Minun kanssani.” 

”Mikä uskon tappaja se onkaan! Minä en kutsunut teitä olemaan arvollisia – Minä kutsuin teidät 
uskomaan, että Minun uhraukseni Ristillä, kun Minä revin Temppelin esiripun ja paljastin Kaikkein 
Pyhimmän, että Minun armoni on riittävä teille; riittävä tekemään teistä arvollisia olemaan läheisissä 
kosketuksissa Minun kanssani ja Minun seurassani. Tämä on valtava haaste, ei vain sen vuoksi, koska 
maailma jatkuvasti alentaa miehiä ja naisia, vaan koska vihollinen on vahvistamassa raudanlujan 
syyllisyyden ikeen, joka ikuisesti vainoaa heidän ajatuksiaan ja hidastaa avoimuutta Minun kanssani 
rukouksessa. Tästä tulee sulkuportti, joka sulkee salaisen paikan, jossa Minä olen läheisessä 
kosketuksessa sielujen kanssa.”  

”Avatkaa sulkuportit, Minun palvelijani. Teidät on kutsuttu ja valittu. Kyllä, valmistelkaa Herran tie. 
Avatkaa sulkuportit, että kaikki ihmiset saattaisivat sovitella Minun kanssani suloisessa ja hellässä 
rakkaudessa. Juuri sellaisina, kuten he ovat.” 


