
217. Jeesus sanoo… Erillisyys Minun Ruumiissani surettaa Minua!  
Saatana oli menestyksekäs jälleen kerran  

ERILLISYYS MINUN RUUMIISSANI SURETTAA MINUA, SAATANA OLI MENESTYKSEKÄS JÄLLEEN KERRAN  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 27. Joulukuuta, 2015.  

( Clare ) Herra olkoon kanssanne, kallisarvoiset Sydänasukkaat. Tämän päivän viestillä on tekemistä 
Brasilian tilanteen kanssa. Siellä on muutama ryhmä alkanut tarkkailemaan ja seuraamaan 
Sydänasukkaiden opetuksia. Ja luulen, että siellä on ollut hieman hämmennystä ja hieman 
erimielisyyttä ja se on todella surettanut Herraa. Se on mielenkiintoista, sillä viime viikolla Herra 
väräytti minua Pyhistä Kirjoituksista erillisyydestä. Tämä on hyvä opetus, että Hän antoi meille, minkä 
mukaan kulkea, minkä tahansa tilanteen läpi, missä on juoruilua ja missä on syyttämistä meneillään, 
sen kaltaisia asioita.  

Jeesus aloitti… ”Minua todella surettaa, mitä Saatana on onnistunut saavuttamaan tässä pienessä, 
nupullaan olevassa ryhmässä. Se alkoi niin puhtaana, mutta sinä et ole paikalla havainnoimassa 
tilannetta ja yksi asia johti toiseen. Pikemminkin kuin, että olisivat tulleet suoraan sinun luoksesi ja 
kysyneet, olettamuksia tehtiin, johtopäätöksiä vedettiin ja ne, jotka todistivat, erotettiin niistä, jotka 
reagoivat ilman selvennystä.”  

”Minä olen antanut sinulle Minun panokseni. Minua surettaa, että Minun Ruumiini, jälleen kerran, on 
jakaantunut. Milloin tämä koskaan tulee lakkaamaan? Milloin miehet ja naiset tulevat oivaltamaan, 
että he ovat vain miehiä ja naisia, eivätkä Minä, että heidän ei tulisi kulkea tuomitsemassa muita, 
aivan kuin Minä olisin kutsunut heidät ottamaan Minun paikkani valtaistuimella?”  

( Clare ) No niin, Herra se oli oppiasia ja Sinä haluat meidän tutkivan ja vertaavan sitä raamatulliseen 
totuuteen?  

( Jeesus ) ”Ongelma on yksinkertaisesti, että he ovat puolueellisia, eivätkä tunne Pyhiä Kirjoituksia 
itsenäisesti, erillään ihmisistä, jotka kertovat heille, mitä Minä sanoin ja kuinka tulkita se. Jos he 
alistaisivat älynsä Pyhän Hengen alaisuuteen, tämän kaltaista erillisyyttä ei koskaan tapahtuisi alun 
alkaenkaan. Mutta ihmiset välttämättä haluavat ottaa Minun paikkani valtaistuimella ja tekevät 
lausuntoja perustuen puolitotuuksiin ja valheisiin. Nyt ei ole aika syventyä tähän, Minun rakkaani. 
Minä vain lähinnä kerron sinulle, että Minä olen syvästi murheissani.” 

”… olettehan vielä lihallisia. Sillä kun keskuudessanne on kateutta ja riitaa, ettekö silloin ole lihallisia ja 
vaella ihmisten tavoin? Sillä toinen sanoo: ”Minä olen Paavalin puolta.” Ja toinen: ”Minä olen 
Apolloksen”, ettekö silloin ole niinkuin ihmiset ainakin? Mikä Apollos sitten on? Ja mikä Paavali on? 
Palvelijoita, joiden kautta te olette tulleet uskoviksi, palvelijoita sen kykynsä mukaan, jonka Herra on 
heille kullekin antanut…” Paavalin Ensimmäinen Kirje Korinttolaisille 3.  

”Pienet lapset, Saatana on saanut hallinnan teistä, Minä olen kutsunut teidät yhtenäisyyteen, 
kuitenkin te olette tottuneita tekemään tuomioita ja lausuntoja. Tällä sivustolla on kyse elämisestä 
Taivaassa nyt, Minun käskyni täyttymyksessä, ”Antakaa olla Maapallolla, kuten on Taivaassa.” Kyllä, 
Taivaassa on kaikista uskontokunnista ihmisiä… hämmästyttääkö se teitä?”  

”No niin, sen ei tulisi. Eikö ole kyse sydämestä, todellisesta Jumalan Rakkaudesta ja Rakkaudesta 
Veljeen? Kaikki käyvät lammasaitauksen läpi. Kaikki saapuvat Minun kauttani. Minä en käännytä pois 
ketään heidän tietämättömyytensä tai virheensä vuoksi. Ja saanko Minä sanoa, useimmat teistä ovat 
aika tietämättömiä? Jonain päivänä te tulette näkemään sen.”  



”Mutta pikemminkin kuin vetää verho silmiltänne, sillä ei ole aika…”  

”Ja Minä en voisi puhua teille kuten hengellisille ihmisille, vaan kuten lihallisille ihmisille, kuten 
vastasyntyneille Kristuksessa. Minä annoin teille maitoa juotavaksi, en kiinteää ruokaa; sillä te ette 
olleet kykeneviä vastaanottamaan sitä. Todella jopa nyt, te ette ole kykeneviä, sillä te olette yhä 
lihallisia. Sillä koska joukossanne on mustasukkaisuutta ja selkkausta joukossanne, ettekö te ole 
lihallisia ja ettekö te kulje kuin vain ihmiset?...”   

”Kallisarvoiset, Minä haluan teidän harkitsevan syytöstenne hedelmiä ja kuinka te olette saaneet 
aikaan erillisyyttä Minun Ruumiissani. Se, mikä oli tarkoitettu siunaukseksi, sitä on todella tullut teille 
kirous.”  

”Siispä Minä pyydän teitä kaikkia katumaan ja pyytämään anteeksiantoa toinen toisiltanne, 
menemään jälleen oikeille raiteillenne, antakaa pyhyytenne pysyä koskemattomana ja menkää 
eteenpäin. Sillä nyt te olette menettäneet kaikki ne, jotka lankeavat kuoppaan Veljen Syyttäjän kanssa 
ja haluavat jäädä sinne, ja heitä ei tulla ottamaan Taivaaseennostossa. Siispä olkaa varuillanne, 
korjatkaa tapanne, korjatkaa erillisyydet ja palatkaa yhteisön suloisuuteen.” 


