
287. Jeesus selittää:  
Miksi teitä vihataan & Taivaaseennoston ajoitus hetkellä millä hyvänsä 

MITKSI TEITÄ VIHATAAN & TAIVAASEENNOSTON AJOITUS HETKELLÄ MILLÄ HYVÄNSÄ  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 5. Huhtikuuta, 2016.  

( Clare ) Meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen parantava läsnäolo olkoon kanssamme, kun me 
kuuntelemme Hänen suloista ääntään ja Hänen viisauttaan.   

Huolimatta minun monista henkisistä häiriötekijöistäni, jotenkin, koska kutsuin Jeesusta apuun, Hän 
kelasi mieleni pois maailmallisista kiinnostuksen kohteistani ja veti minut Hänen varmoille 
käsivarsilleen. Ja minä ylistin Häntä. 

Minun mieleni vaelteli ajoittain, mutta Hän jatkoi minun vetämistäni takaisin. Lopulta, hetken päästä, 
tunsin tarvetta vain puhua Hänelle.  

( Clare ) Siispä sanoin… Herra? Voimmeko me puhua?  

Hän vastasi minulle… ”Sydämesi kyllyydestä, Minun rakkaani.”  

( Clare ) Siispä käänsin musiikin pois päältä ja istuin Hänen kanssaan ja tunnustin vikani – no niin, 
selittääkseni, minulla on näitä Kindles-Lukulaitteita, joihin on ladattu kaikenlaisia asioita jäljelle 
jääneitä varten. Kenelle tahansa minun lapsistani, joka saatettaisiin jättää jäljelle. Kun menin 
Amazoniin katsomaan jotakin, joitakin todella mielenkiintoisia kirjoja nousi esiin, joiden ajattelin 
todella olevan avuksi. Latasin ne kaikkiin lukulaitteisiin ja oivalsin, ”Tiedättekö mitä? Ajatukseni 
harhautuvat. Nousin ylös nokosilta tullakseni tänne rukoilemaan – ja tässä minä olen.”  

Siispä tunsin oloni aika syylliseksi, kun tulin rukoilemaan. Sanoin ”Herra, olen niin pahoillani 
typeryydestäni, sairaudestani ja pinnallisuudestani. Oi, kuinka minä vihaan, kun olen tällainen – niin 
helposti harhautettava ja raiteilta suistettava.  

Hän vastasi minulle… ”Mutta se pitää sinut nöyränä.”  

( Clare ) No niin, jos nöyrä tarkoittaa, että oma itse inhottaa, kyllä. Se pitää…  

( Jeesus ) ”Sinun ei koskaan pitäisi olla täysi tyytyväinen itseesi, ettet lankea itsetyytyväisyyteen.”  

( Clare) OK.  

( Jeesus ) ”Ei, todella. Nämä lankeamiset ovat epäilemättä työskentelemässä sinun eduksesi, pitävät 
sinut alhaisena, nöyränä ja oi, niin tietoisena heikkouksistasi. Sielut, jotka ajattelevat, että he ovat 
vahvoja ja heillä on kaikki kasassa, he ovat matkalla pahimpaan lankeamiseen.”  

”Sinun puutteesi, Clare, ovat Minun lahjani sinulle. Voitko uskoa sen? Minä todella, todella tarkoitan 
sitä.”  

( Clare ) Ne ovat lahja?? No niin, en koskaan katsonut asiaa sillä tavalla, täsmälleen. Minä ajattelin, 
että minun vikani eivät miellytä Sinua.  

( Jeesus ) ”Mikä miellyttää Minua vähemmän, pieni OCD (=Obsessive Compulsive Disorder, pakko-
oireinen häiriö) käyttäytyminen vai Ylpeys?”  

( Clare ) Tämä on helppo. Ylpeys.  

( Jeesus ) ”Kyllä, Ylpeys ja siksi on parempi sinulle, että sinulla on vikoja ja heikkouksia, ihmisluonto.”  



( Clare ) Mutta Herra, Sinä todella loukkasit minua yhtenä iltana, kun Sinä sanoit, että olin yhä liian 
maailmallinen.  

( Jeesus ) ”Haluaisitko, että Minä mieluummin valehtelisin sinulle tai olisin sanomatta mitään?”  

( Clare ) Kun Hän sanoi sen, minä todella ajattelin sitä. Ja sanoin, ”Täytyykö minun olla rehellinen? No 
niin, nyt kun mainitsit sen, minä mieluummin tiedän nyt, kun on aikaa parantua, kuin huomata 
myöhemmin, että petin itseäni.  

( Jeesus ) ”Kyllä, katsohan. Tämä palvelee kahtalaista päämäärää, muistuttaa sinua, kuinka heikko sinä 
todella olet, Minun Kultaseni, Clare ja kuinka paljon Minä rakastan sinua joka tapauksessa. Ja 
paljastaakseni totuuden: sinun täytyy parantua ja Minä olen tässä vieressäsi, halukkaana auttamaan 
sinua. Itse asiassa, jopa tänä iltana, Minä autoin sinua vetäytymään pois vakavista häiriötekijöistä. 
Näethän, Minun Rakkaani? Minä autan sinua – kun pidän sinut hyvin tietoisena puutteistasi, 
suojellakseni sinua Ylpeydeltä. Kuinka voit olla ylpeä, kun tiedät nämä asiat itsestäsi? Et 
yksinkertaisesti voi. Siispä, Minä jatkan tietoisuutesi valaisemista, niin että tulet näkemään totuuden 
itsestäsi.”  

( Clare ) Minun mieleni alkoi ajelehtimaan törkeissä ja pahoissa asioissa, joita oli sanottu minusta 
viime aikoina internetissä. Ja vaikka en sanonut mitään Hänelle, Hän osoitti sitä. Joskus ajattelen, että 
Hän laittaa nämä häiriötekijät minun päähäni, niin että Hän voi vastata niihin!  

Hän jatkoi, ”Jos vihollisesi kävelisivät ylitsesi vikojesi kanssa, he olisivat oikeutettuja, mutta 
valitettavasti he ovat erehtyneet ja jopa naurettavia niistä, jotka tuntevat sinut. Mutta sinä, kestäen 
kärsivällisesti, ilman vihamielisyyttä, olet tarpeeksi todistamassa, että Minä elän todella sisälläsi, 
Clare. Kukaan ei voisi kestää näitä asioita ilman yliluonnollista rakkautta ja tulla silti rukoilemaan 
sydämen pohjasta vihollistensa puolesta.”  

( Clare ) No niin, sen jälkeen, kun Hän sanoi sen, mieleni ajelehti SUUREEN kysymykseen… 
tiedättehän, siihen, jota me kysymme itseltämme joka päivä: kuinka kauan vielä, Herra? Mutta en 
sanonut mitään. Tietenkin, Hän vastasi Minun ajatuksiini.  

( Jeesus ) ”Kyllä, Minä kuulen sinun tuumailusi. ”Kuinka kauan vielä, Herra?” Minä kuulen sinut. Ja 
Minä sanon sinulle, Minä sanoin ”pikkuriikkisiä lisäyksiä” ja Minä yhä sanon ”pikkuriikkisiä lisäyksiä”. 
Niin kauan kuin on vähän toivoa, vähän hedelmää ja enemmän kääntymyksiä kuin lankeamisia, no 
niin, Armon pikkuriikkiset pisarat yhä pitävät ovea auki.”  

”Sinun täytyy valita kuuliaisuutesi: kuulijakuntasi… vai Minä?”  

( Clare ) Oi, Jeesus, se ei edes ole kilpailu. Sinä olet voittanut minun sydämeni kaikiksi ajoiksi ja niin 
kauan kuin Sinun Armosi jatkaa pitämästä minut tiukasti Sinulla, Sinä tulet aina tulemaan 
ensimmäisenä.  

( Jeesus ) ”Sitten sinun täytyy lopettaa kysymästä Minulta ja tyytyä vastaukseen, että pikkiriikkiset 
lisäykset pitelevät Armon ovea auki harhailijoille. Ja siihen asti, kunnes Isä sanoo, ”TARPEEKSI!” sinun 
täytyy jatkaa kärsivällisyydessä, ei väliä kuinka eristetty ja arvosteltu sinä olet. Niin kauan kuin Minä 
olen tyytyväinen sinuun, Clare, mitä väliä sillä on?”  

( Clare ) Minä en vain halua pikkuisten tulevan soimatuiksi, Jeesus, koska Sinä sanoit viikkoja, ei 
kuukausia.  

( Jeesus ) ”Minä todella sanoin sen ja jälkeenpäin Minä sanoin ”pikkuriikkisiä lisäyksiä.” Tiedätkö mitä 
se tarkoittaa?”  



( Clare ) Ummm… pikkiriikkisiä lisäyksiä… Tunteja? Päiviä?  

( Jeesus ) ”Ei, minuutteja.”  

( Clare ) MINUUTTEJA!?  

( Jeesus ) Kyllä, Rakkaani, vain minuutteja. Ymmärrätkö, kuinka Suuri Minun Armoni on? Ymmärrätkö, 
että niin kauan kuin elämän henkäys jatkuu sielussa ja he ovat kääntymyksen partaalla? Ymmärrätkö, 
Minä olen lisännyt aikaa lisäyksillä… mutta minuuttien lisäyksillä?”  

( Clare ) Vau. Se on todella ihmeellistä, Herra!  

( Jeesus ) ”Se on todella Minun Rakkauden Sydämeni, kadotettujen puolesta, Rakkain. Jos ymmärtäisit 
rakkauden todellisen syvyyden, mitä Minä tunnen kadotettuja kohtaan, sinä olisit täysin ymmällä, että 
Minä voisin sallia minkään vahingollisen tapahtuvan heille, saati tapahtuman, joka tulee nielaisemaan 
viattomat syyllisten kanssa.”  

( Clare ) Herra, minä tunnen, että Sinä todella puhut Sinun Sydämestäsi minulle.  

Hän hymyili… ”Todella Minä puhun, Minun puolisoni, todella Minä puhun. Siispä, mitä sinulle 
merkitsee, jos sinua kutsutaan nimillä ja mustamaalataan sepityksillä ja valheilla – onko sillä mitään 
väliä, Clare? Totisesti, onko sillä väliä vähänkään vertaa?”  

( Clare ) No niin, on sillä siinä mielessä, että nyt minä muistutan Sinua ja sitä, mitä Fariseukset 
sanoivat Sinusta.   

( Jeesus ) ”Kyllä, olet oppinut läksysi hyvin. Morsiamen täytyy muistuttaa Sulhasta. Antakaamme 
heidän jatkaa, mutta pidä sinä silmäsi Minussa, seuraa Minua. Oi, tämä on niin kovin Minua 
miellyttävää. Tiedätkö, kuinka todella hyvässä seurassa sinä olet?”  

( Clare ) Pohdiskelin sitä hetken. Pyhät Kirjoitukset sanovat: ”Iloitkaa ja riemuitkaa, sillä teidän 
palkkanne on suuri Taivaissa. Sillä samoin he vainosivat profeettoja, jotka olivat ennen teitä.” 
Matteuksen Evankeliumi 5:12.  

Ajattelin sitä ja minun sydämeni vain suli, kun minä tiesin, että minä EN ole arvollinen kuulumaan 
siihen joukkoon. Mikä kunnia!  

Mutta sanoin, ”Oi Jeesus, Sinä olet niin ystävällinen minulle. Mutta entä pikkuiset, jotka kääntyvät 
pois ja joita nämä valheet pelottavat?”  

( Jeesus ) ”Jotkut Minä tulen tuomitsemaan siitä, että nämä ovat täysiä valheita. Ja jotkut Minä tulen 
menettämään. Kuitenkin vielä on ovia Minun Valtakuntaani, jotka pitää vielä aukaista. Rukoilkaa 
heidän puolestaan. Minä tulen johdattamaan ja opastamaan heitä, mutta heidän täytyy olla herkkiä.”  

”Tiedätkö miksi vihollisesi vihaavat sinua kaikkein eniten?”  

( Clare ) Erottelukyvyn vuoksi?  

( Jeesus ) ”Että sinä opetat muille tulla Minun luokseni ja oppimaan, kuinka erottaa, se on valtavaa. 
Mutta siksi he eivät vihaa sinua eniten. He vihaavat sinua sinun rakkautesi vuoksi ja tavan vuoksi, millä 
sinä kuvaat Minun Rakkauttani sinua kohtaan ja kaikkia sieluja kohtaan. Siksi sinä olet kaikkein 
vihatuin. Sinä olet murtanut lain kirjaimeen takertumisen muurit alas, siksi ihmisiä ei enää voida 
manipuloida syyllisyydellä.”  



”Pimeyden voimat ovat ahertaneet satoja vuosia, esittääkseen Minut tuomitsevana Jumalana, joka 
jatkuvasti katsoo ihmisten syntejä ja kertoo heille, että he ovat syyllisiä, eikä heillä ole toivoa. He ovat 
laittaneet koukun ihmisten suihin, manipuloidakseen heitä, ohjatakseen ja musertaakseen heidät. Ja 
sinä olet ottanut sen koukun pois ja päästänyt heidät vapaiksi, kertomalla heille ja havainnollistamalla 
heille, että Minun Rakkauteni on suurempaa, kuin heidän syyllisyytensä ja Minun Rakkauteni 
johdattaa heidät katumukseen. Se ennallistaa toivon ja jättää vihollisen ilman lain kirjaimeen 
tukeutuvaa uskonnollista vaikutusvaltaa, millä manipuloida sieluja.”  

”Tämä oli katolisen kirkon suuri synti: manipulaatio. Minä halusin, että ihmisiä vedetään Minun 
luokseni rakkaudesta, ei pelosta. Minä elin koko elämäni inspiroimatta pelkoa tai syyllisyyttä kaikkien 
miesten ja naisten sieluissa. Ainoa tuomio, jonka Minä jaoin, oli Kirjanoppineille ja Fariseuksille, joiden 
sydämet olivat mustuneet poliittisessa ja taloudellisessa voiton tavoittelussa, jopa Baalin palvomiseen 
asti. Kuinka he olisivat voineet tunnistaa Minut? He olivat isästään, paholaisesta.”  

”Siispä, nyt historia toistaa itseään ja ne, joilla on kontrolloiva uskonnollinen henki, ovat löytäneet 
tiensä jokaiseen uskontokuntaan, kontrollin himoineen. Vihollisen koko pelisuunnitelma on saada 
ihminen tuntemaan itsensä niin syyllisiksi synneistään, että he vetäytyvät Minun luotani. Tai 
kieltäytyvät edes lähestymästä Minua. Kuinka yleistä on, kun olet nähnyt ja kuullut ihmisten sanovan, 
”minä” en ole tarpeeksi hyvä Jumalalle. Kun tulen tarpeeksi hyväksi Jumalalle, käännyn Hänen 
puoleensa.” Ja sitä tietenkään ei koskaan tapahdu. Ja uskonnollinen henki on se ilmaisuväline, millä se 
saadaan aikaan. Se, mitä Minä olen opettanut sinulle, on niitä syitä vastaan ja siksi sinua vihataan 
niin.”  

”Se, että Minä kohtelen sinua Minun Morsiamenani, jonka kanssa Minun Sydämeni on läheisesti 
yhdistynyt ja että Minä tunnen sillä tavoin kaikkia Minun Ihmisiäni kohtaan, on kauhistus heille. Että 
Minä voin elää sinun kauttasi, on yhä heille kaikkein pelottavin todellisen uskon osatekijä. Jumala voi 
elää ihmisen kautta ja paholaiset eivät voi pysäyttää Häntä. Ja Jumala voi opettaa ihmisiä – se 
vapauttaa teidät orjuudesta ja oman voiton pyynnistä, joihin ihminen on addiktoitunut asemoitumaan 
uskonnon kautta.”  

”Profeetoissa on kirjoitettuna: ”JA HE TULEVAT KAIKKI JUMALAN OPETTAMIKSI.” Johanneksen 
Evankeliumi 6:45.  

”Läpi Pyhien Kirjoitusten kihlausta on julistettu ja jos olet naimisissa Jumalan kanssa ja menet Hänen 
luokseen elämään uskon elämää, kuinka sinua voidaan opettaa seuraamaan ihmisten tapoja? Kuinka 
sinua voidaan manipuloida?”  

”… sillä Hän, joka sinut teki, on sinun aviomiehesi.” Jesaja 54:5.  

”Minähän olen kihlannut teidät miehelle (Paavali sanoi) yhdelle ainoalle, asettaakseni Kristuksen 
eteen puhtaan neitsyen.” Paavalin Toinen Kirje Korinttolaisille 11:2.  

”Ja Minä kihlaan sinut itselleni ikiajoiksi, kihlaan sinut itselleni, vanhurskaudella ja tuomiolla, armolla 
ja laupeudella.” Hoosea 2:19.  

”…ja niin kuin ylkä (sulhanen) iloitsee morsiamesta, niin sinun Jumalasi iloitsee sinusta.” Jesaja 62:5.  

”Se on toinen syy, miksi demonit leikittelevät erottelukyvyn kanssa ja saavat Minun kanssani 
läheisyyttä etsivän vilpittömän uskovat pelästymään virheeseen lankeamista. Kuitenkin, jos sielun 
sydän on asettunut Minuun, Minä tulen ohjaamaan ja johdattamaan heitä lopulta läpi jokaisen 
petoksen ja esteen. Jos luotat täysin Minuun, tietäen, että Minä tulen saavuttamaan Minun tahtoni 



elämässäsi, sinä et tule hylkäämään läheisyyden polkua, kun erottelukykysi pettää. Pikemminkin sinä 
tulet nöyrtymään ja vedät itsesi aina vain lähemmäksi.”   

”Katsokaahan, Minä vakiinnutin pastorit ja opettajat opettamaan ihmisiä, kuinka tuntea, rakastaa ja 
palvella Minua. Kuinka etsiä Minua, kunnes he löytävät Minut. Ja auttamaan heitä pysymään oikealla 
polulla kokeneiden johtajien avustaessa heitä korjaamaan elämän kurssiaan. Minä en luonut 
pastoreita luomaan lauman käsin syöttämisen tapaa ja tekemään itsestään ainoan ruuan lähteen. Ei, 
ehdottomasti ei!!! Tällä tavalla virhe tulee kuvioihin: yksi ihminen tulkitsee kaikille muille ja tekee 
säännöt, jotka perustavat lain kirjaimeen tukeutuvia yhteiskuntia jälleen. Aivan kuten Fariseusten 
Ryhmät, jotka luottivat tietoon, politiikkaan, vaikutusvaltaan ja kontrolliin.”  

”Ei. Pastorit on luotu olemaan isiä lapsille, auttamaan heitä kasvamaan uskossa ja oppimaan 
kuulemaan ja tottelemaan Minua, ei kuuntelemaan ja tottelemaan ihmistä. Kyllä, tottelevaisuus on 
hyödyllistä äärimmäisen kypsymättömille, mutta hyvä pastori tulee johdattamaan Hänen laumaansa 
veden ääreen ja sallimaan heidän juoda omaa tahtiinsa. Kyllä, hän tulee tuomaan ajan varastosta, 
Jumalan viisaudesta, mutta hänen ensimmäinen vastuunsa on johdattaa heidät Minun luokseni, niin 
että Minä voin paimentaa Minun katrastani.”  

( Clare ) Ja sitten Herra toi mieleen Hesekielin luvun 34… ”Ihmislapsi, ennusta Israelin paimenia 
vastaan, ennusta ja sano heille – paimenille: ”Näin sanoo Herra, Herra: Voi Israelin paimenia, jotka 
ovat itseänsä kainneet (paimentaneet)! Eikö paimenten ole kaittava lampaita? Te olette syöneet 
rasvat, pukeneet päällenne villat, teurastaneet lihavat, mutta ette ole kainneet laumaa.  

Ette ole vahvistaneet heikkoja, ette ole parantaneet sairaita, sitoneet haavoittuneita, tuoneet takaisin 
eksyneitä, etsineet kadonneita, vaan te olette vallinneet (hallinneet) heitä tylysti ja väkivaltaisesti. Ja 
niin he ovat hajaantuneet paimenta vailla ja joutuneet kaikkien metsän petojen syötäviksi – 
hajaantuneet ne ovat.  

Sen tähden, paimenet, kuulkaa Herran sana: …Minä teen lopun heidän lammasten kaitsennastaan, 
eivätkä paimenet saa enää kaita itseänsä. Minä pelastan lampaani heidän kidastansa, eivätkä ne sitten 
enää ole heidän syötävinänsä.  

Hyvillä ruokamailla Minä niitä kaitsen ja Israelin korkeilla vuorilla on niillä oleva laitumensa. Siellä ne 
saavat levätä hyvällä laitumella ja lihava ruokamaa on niillä oleva Israelin vuorilla. Minä itse kaitsen 
lampaani ja vien ne lepäämään, sanoo Herra, Herra. Se oli Hesekiel 34:2-7 & 14-15.  

( Clare ) Herra, tuo merkitsee, että heitä ei tulla manipuloimaan syyllisyydellä eikä pelolla, vaan heitä 
tullaan rakastamaan ja vaalimaan.  

( Jeesus ) ”Se on suunnitelma. Minä kutsun Minun Paimeniani pelastamaan Minun lampaani 
syyllisyyden varjosta ja pelon hedelmättömyydestä. Minä kutsun heitä rakastamaan lampaita ja 
opettamaan heille, kuinka etsiä Minua, kunnes he löytävät Minut ja kuinka ruokkia laitumilla, joille 
Minä johdatan heidät. Tätä sinä teet ja siksi sinua vihataan.”  

”Mutta älä välitä siitä, kaikki se tulee pian päätökseen. Vahvista vain tahdonvoimaasi, Clare. Minä olen 
kertonut sinulle, pikkiriikkisiä lisäyksiä ja Minulle se merkitsee minuutteja. Hetkellä millä hyvänsä. 
Päätös on silti Minun Isäni käsissä, mutta Minä tiedän, että ovi on sulkeutumassa ja Hän on ainoa, 
joka sanoo ”Tarpeeksi”.”  

”Siispä löydä rauhasi siitä ja tukeudu Minuun. Sanoisinko, että se tulee olemaan yllätys meille 
molemmille? Mutta toistaiseksi? Minuutti minuutilta on kaikki, mitä on jäljellä.” 


