
395. Jeesus sanoo… Minä olen teidän Opettajanne &  

Tämä on Minun Luokkahuoneeni  

MINÄ OLEN OPETTAJANNE & TÄMÄ ON MINUN LUOKKAHUONEENI 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 22. Syyskuuta, 2016.  

( Clare ) Herra siunaa teidät, rakkaat Sydänasukkaat… Hänellä on mielenkiintoinen oppitunti 

tänään. Hän aloitti välittömästi, kun minä tulin istumaan alas kuuntelemaan viestiä.  

Jeesus aloitti… ” Minä haluan puhua teille tottelevaisuudesta. Minun Lapseni, Minun Morsiameni, 

mitä hyötyä on kuunnella Minun sanojani, tietää Minun aikomukseni teitä varten ja sitten jättää 

tottelematta? Siitä ei ole mitään hyötyä, vaan mitä varmimmin haittaa. On tuhoisaa tietää Jumalan 

tahto, mikä itsessään on SUURI armo ja sitten olla seuraamatta sitä läpi. ” 

” Tämä kanava on kuin luokkahuone. Suuri luokkahuone. Joka päivä Minä tuon teille uuden 

oppitunnin, sillä te olette pyhyyden koulussa. Koko opetussuunnitelma on räätälöity 

valmistaakseen teitä sitä päivää varten, jolloin Minä otan teidät itselleni. Kaikki enkelit 

elämässänne työskentelevät yhteistyössä Minun Henkeni kanssa ja järjestävät teidän päivän 

oppituntinne. Siksi te niin usein huomaatte saavanne vastauksen kysymykseenne, jonka te olette 

kysyneet Minulta tällä kanavalla. Te olette suuressa luokkahuoneessa ja Minä olen teidän 

opettajanne. Clare on vain sihteeri, joka välittää Minun viestini. Kuitenkin hän on sydämessään 

yhtä Minun kanssani monessa asiassa, ei vain päivän viestin suhteen. ” 

” Siispä luokkahuoneessa, te tulette opetettaviksi ja teette tehtävänne ja voitte läpäistä sen ja 

saada parhaimman arvosanan, kuten myös valmistua kunniamaininnoin. Kyllä, tämä on kunnia 

luokka heille, jotka ovat valinneet antavansa Minulle kaikkensa. Jos teette kotiläksynne, te tulette 

valmistumaan menestyksekkäästi ja kunniakkaasti. Siispä, Minä pyydän teitä, Minun Lapseni, 

kiinnittämään tarkkaa huomiota siihen, mitä Minä kerron teille näillä oppitunneilla ja tekemään 

kotiläksynne. Noudattakaa näitä ohjeita. ” 

” Muuten, kun Minä puhun tottelevaisuudesta, teitä ei koskaan vaadita tekemään mitään 

omaatuntoanne tai uskoanne vastaan, ollaksenne tottelevainen. On aikoja, kun te ette voi totella 

niitä elämässänne, joita te normaalisti tottelisitte. Esimerkiksi, normaalisti te tottelisitte tullin 

sääntöjä, kun saavutte maahan, mutta jos Raamatut ovat laittomia, teitä ei vaadita tottelemaan 

ihmisten lakeja. Teillä on täysi oikeus salakuljettaa niitä maahan, sillä tämä on tottelevaisuutta 

Minua kohtaan. ” 

” Jos teidän puolisonne yrittää sekaantua teidän uskoonne ja te olette tehneet kaiken voitavanne 

lepytelläksenne heidät, mutta he silti iskevät uskonne sydämeen, teitä ei vaadita tottelemaan. 

Jopa kuten Pyhät Kirjoitukset sanovat… ”Vaimot olkaa omille miehillenne alamaiset niin kuin 

Herralle.” Ja toisessa tilanteessa, teidän joukossanne on heitä, jotka on kutsuttu valmistelemaan 

turvapaikkaa tulevia aikoja varten, siis teille nämä oppitunnit, että ei tarvitse valmistautua, eivät 

päde. ” 

” Mutta palatkaamme käsillä olevaan näkökohtaan. Minä pyydän teitä tekemään tai olemaan 

tekemättä jotakin, koska se johtaa hyvään hedelmään elämässänne. Te asutte viinipuussa, mutta 

jos te heitätte pois viinipuun löytääksenne toisen asuinpaikan, te ette tule tuomaan hyvää 

hedelmää. ”  

” Minä olen viinipuu, te olette oksat. Joka pysyy Minussa ja jossa Minä pysyn, se kantaa paljon 

hedelmää; sillä ilman minua te ette voi mitään tehdä. ” Johanneksen Evankeliumi 15:5.  



” Siispä, kun Minä tuon näitä toimintaohjeita, se on siksi koska Minä tiedän, että ne tulevat 

johtamaan hyvään hedelmään elämässänne. ”   

( Clare ) Tässä vaiheessa, minun oli pakkoa sanoa jotakin. Minä sanoin… Herra, saanko sanoa 

jotakin? Hän vastasi… 

( Jeesus ) ” Ole hyvä vain. ”  

( Clare ) Sydänasukkaat, Minun täytyy kertoa teille, että minä vain teen oman pienen osani 

tuodakseni teille sen, mitä Herra laittaa sydämeeni. Jos Hän ei kerro minulle jostakin 

tapahtumasta, minä en tiedä siitä mitään. Saattaa olla varoitus leviämässä laajalle internetissä siitä 

tai tästä… asteroidista, komeetasta, maanjäristyksistä, tsunameista. Mutta jos Hän ei tuo sitä 

minulle, minulla ei ole siitä mitään muuta tietoa kuin mitä Hän on antanut minulle ja minä olen 

oppinut luottamaan Hänen arvosteluunsa, että mitä antaa ja mitä pidättää. ”  

Hän työskentelee Sydänasukkaiden kanssa tietyllä tavalla. Hänellä on mielessään asioita meitä 

varten, maaleja, joita Hän toivoo meidän saavuttavan. Se on Hänen toiveensa tälle kanavalle. Hän 

on voidellut muita kanavia muita asioita varten ja jokaisella on oma osansa näissä lopun ajoissa, 

valmistella Morsianta ja Hänen ihmisiään. Jotkut sielut ovat täällä, koska Jumala on lähettänyt 

heidät; toiset ovat muissa paikoissa, minne Jumala on heidät asettanut. Tämä kanava on hyvin 

keskittynyt merkillisellä tavalla heihin, joita Hän on lähettänyt tänne.  

Siispä, minun pitää pysyä Hänen teille asettamassaan agendassa. Minä en voi seurata tätä tai sitä 

ja yrittää käyttää erottelukykyä, että puhuvatko he totta vai ei. Minulla ei ole mitään 

mahdollisuuksia tehdä sitä eikä se ole minun valtuutukseni. Siispä, jos asioita tapahtuu, joita Hän 

EI ole kertonut minulle, se on hyvästä syystä, jota minulle ei oltu kerrottu. Tai jos joku tuo minulle 

sanan, että he uskovat, että se pitäisi jakaa tällä kanavalla ja se ei läpäise minun erotteluani, minä 

en tule jakamaan sitä. Minä voin olla erehtyväinen, tietenkin!!! Mutta minun täytyy olla 

tottelevainen Jumalan tiedetylle tahdolle ja Hän on tehnyt oppituntinsa niin selviksi minulle, että 

minä en tule poikkeamaan niistä. Jeesus jatkoi…  

( Jeesus ) ” Clare, ei ole mitään syytä sinun pyytää anteeksi, sinä teet niin kuin sinua on pyydetty 

tekemään. Kaikissa asioissa, Minä johdan sinua Minun tietäni. Ja mitä Minä en kerro teille, mistä 

teillä ei ole mitään tietoa, on niin kuin asian kuuluukin olla. ” 

” Ja kaikille teille, Minun Rakkaat, testatkaa henkiä, nähdäksenne ovatko ne Jumalasta. Kun te 

jahtaatte kanavalta viimeisimpiä uutisia, katsokaa, kuinka kauan aikaa te annoitte toiminnalle. 

Huomioikaa, mitä te tunnette lopussa… oletteko tyytyväisiä, turhautuneita vai pettyneitä? 

Ymmällänne? Ovatko toimet, joita te aiotte seuraavaksi tehdä, motivoitu pelolla vai rakkaudella ja 

rauhalla? ”  

” Kaikkia näitä asioita tulisi tutkia hyvin tarkasti, nähdäksenne, mikä niiden lähde on, mitä te 

kuuntelette, ettei teitä johdettaisi harhaan. Onko se ristiriidassa nykyisen elämänsuuntanne 

kanssa? Vai tukeeko se sitä? Tunnetteko te, että te olette kadottaneet Minut jonnekin matkan 

varrella ja teidän oletetaan kulkevan täysin eri suuntaan? Vai onko teillä rauha? Koska vihollinen 

tulee käyttämään näitä asioita aiheuttaakseen vakavaa hämmennystä ja pysäyttääkseen teidät 

tekemästä sitä, mitä olitte tekemässä, jos se oli voideltua. ”  

 

 



” Nämä kaikki ovat asioita, joita teidän tulisi tutkia hyvin tarkasti ja tietäkää, että paholainen tulee 

jatkuvasti yrittämään kääntää huomionne pois voitelustanne ja kutsumuksestanne. Joten olkaa 

hälytysvalmiudessa sen varalta. Ja mitatkaa kaikki mitä teette sen varalta, että se on 

johdonmukaista sen kanssa mitä te TIEDÄTTE sydämessänne, että Minä olen kertonut teille, että 

tehkää. ”  

 ” Arvostelkaa hedelmää ja tehkää päätöksenne sen perusteella. Näin Minä olen opettanut teitä ja 

se pätee tässä myös yhtä hyvin. Minä rakastan teitä, Minun rakkaat. Minä en panttaa teiltä mitään 

hyvää asiaa. Minulla on päämäärä teidän elämällenne ja se miellyttää Minua suuresti, kun te 

seuraatte kurssia, jonka Minä olen asettanut teille. Kuinka te tulette tuntemaan tämän? 

Hedelmästä, tietenkin. ” 


