
634. Jeesus sanoo… Opi Ero Minun Näkemykseni & Saatanan Paheksunnan välillä 

OPI TIETÄMÄÄN ERO MINUN NÄKEMYKSENI & SAATANAN PAHEKSUNNAN VÄLILLÄ 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 30. Kesäkuuta, 2018.  

( Clare ) Jeesus! Sinä olet päässyt läpi ja kommunikoit minulle. Sinä OLET kommunikoimassa minun 

kanssani pitkin päivää. Pyydän, anna meille armo kuulla ja nähdä, mitä Sinä sanot meille… Amen.  

No niin , Herra lähestyi minua heti rukouksen jälkeen ja Hän sanoi… 

( Jeesus ) ” On pitkä aika siitä, kun sinä olet viimeksi puhunut tanssimisesta Minun kanssani ja 

jotkut ihmettelevät, onko sinulla vielä sellainen suhde Minun kanssani. Pyydän, kerro heille, että 

sinulla on. Pyydän, kerro heille, että Minä rakastan tanssia heidän kanssaan, laulaa heidän yllään ja 

hellästi lepuuttaa heidän päitään Minun sydäntäni vasten. Mikään ei ole muuttunut siinä tavassa, 

jolla Minä olen lähestynyt sinua, Clare, mutta sinä et jaa sitä. Siispä, se miellyttäisi Minua hyvin 

paljon, jos sinä jakaisit.”  

( Clare ) Okei. Mitä minä voin tuohon sanoa? 

Voi, rakas perhe, mikä suloinen herrasmies Hän on, kun Hän haluaa tanssia Hänen Morsiamensa 

kanssa! Minä näen aina itseni virallisessa puvussa, illalla, juhlasalin lattialla. Ihmisiä tungeksi 

ympärillämme tänä iltana, kun me tanssimme ja se muistutti minua ”Prinsessan Päiväkirjat”-

näytöksestä. 

Myöhemmin, kun musiikki muuttui yhdeksi puutarhalauluista ja siinä oli leikillinen tempo. Me 

olimme tanssimassa tilavassa puutarhassa, kukkasaarekkeiden ympäröimänä. Jeesus otti niin 

armollisesti minun käteni ja iloisesti pyöritti minua ympäri ja ympäri tämän iloisen musiikin 

tahdissa. Ja sitten Hän soitti useita ylistys lauluja ja minä ylistin musiikin mukana, nostaen käteni 

ylös, mutta olin koko ajan niin tietoinen Hänen Majesteetistaan. Ja kuinka Hän tulee luoksemme 

niin nöyränä, mutta on silti kaiken Kunnian Jumala. 

Kun Hän lähestyy minua, minä olen hullaantunut Hänen luonnollisesta armostaan ja arvokkaasta 

käytöksestään! Ja Hänen läpitunkevista silmistään. Kuitenkin Hän on niin lähestyttävä, niin 

ystävällinen, niin syvästi otettu Hänen Morsiamensa määrätietoisesta katseesta. 

Minä olen aina kamppaillut tämän konseptin kanssa. Yhtenä hetkenä, Hän on minun puolisoni ja 

me olemme tanssimassa. Ja toisina hetkinä, minä olen heidän joukossaan, jotka nostavat kätensä 

ja ylistävät Häntä.  

Ja sitten on Isä Jumalan läsnäolo. Ja laulu, jota Hän usein soittaa minulle, se on nimeltään ”Voi, Isi 

Jumala”, uusi versio, jonka esittää Dominic Chin. Se on niin liikuttava! Ja se vie minut suoraan 

Hänen läsnäoloonsa Valtaistuinsaliin. Voi, rakkaat, älkää pelätkö laittaa laulujanne random-

asennolle  ja sallia Pyhän Hengen johtaa teidät syvemmälle ylistykseen. 

( Jeesus ) ” Se, mistä Isä ja Minä nautimme loppumattomasti, on sinun vilpitön ylistyksesi ja 

kiitollisuutesi, kun sinä laulat sydämestäsi, Clare. Minä toivoisin, että te kaikki laulaisitte Minulle 

sydämestänne! Ja tämä käytäntö, että Meidän annetaan valita laulut ja järjestys, missä ne 

soitetaan, on hyvin hedelmällinen. Minä kaipaan ilmaista Minun rakkauteni teille kaikille tällä 

tavalla.”  

 



” Minä haluan sanoa kaikille teille: Minä olen teidän kanssanne koko ajan. Minä kommunikoin 

kanssanne koko ajan. Minä EN ole KOSKAAN etäinen. Tämä on vihollisen valhe, saadakseen teidät 

tuntemaan itsenne torjutuksi, niin että te etsisitte lohtua häneltä. Tai maailman asioista, mitä eivät 

tuo teitä mitenkään lähemmäs Minua, vaan loppujen lopuksi saavat teidät kääntymään pois 

Minusta.” 

” Kun Minä sanon, ”lähemmäs Minua”, Minä tarkoitan lähemmäs olemaan kykenevä näkemään ja 

ymmärtämään Minut selvästi. Rakkaat, ette mitenkään pysty tulemaan ”lähemmäs Minua”. Minä 

elän teidän sydämissänne; me olemme jo NIIN hyvin lähekkäin! Se, mitä puuttuu, on teidän 

kykynne kuulla ja nähdä Minut. Se on sydämen ja mielen hiljaisuuden asia ja rukoilun asia ja 

harjoittelemisen asia havaita Minun ääneni omastanne, maailman äänestä ja vihollisen äänestä.”  

( Jeesus ) ” Jos te olette antaneet elämänne Minulle, katuneet syntejänne ja etsineet Minua 

kaikella sydämellänne – tietäkää, että Minä olen siellä. Jos te olette antaneet Minulle sydämenne, 

Minä olen siellä asukkaana, aivan kuten Pyhissä Kirjoituksissa on kirjoitettu…”  

” Jos te Minua rakastatte, niin te pidätte Minun käskyni. Ja Minä olen rukoileva Isää ja Hän antaa 

teille toisen Puolustajan olemaan teidän kanssanne iankaikkisesti, Totuuden Hengen, jota maailma 

ei oi ottaa vastaan, koska se ei näe Häntä eikä tunne Häntä; mutta te tunnette hänet, sillä Hän 

pysyy teidän tykönänne ja on teissä oleva. En Minä jätä teitä orvoiksi; Minä tulen teidän tykönne. 

Vielä vähän aikaa, niin maailma ei enää Minua näe, MUTTA TE NÄETTE MINUT; koska Minä elän, 

niin tekin saatte elää. Sinä päivänä te ymmärrätte, että Minä olen Isässäni ja että te olette Minussa 

ja Minä teissä. Jolla on Minun käskyni ja joka ne pitää, hän on se, joka Minua rakastaa, häntä 

Minun Isäni rakastaa ja MINÄ RAKASTAN HÄNTÄ JA ILMOITAN ITSENI HÄNELLE.” Johanneksen 

Evankeliumi 14:15-21.  

( Jeesus ) ” Koska me asumme yhdessä, Minä kuulen jokaisen sydämenlyöntinne, jokaisen 

mielenne ajatuksen, jokaisen kivuliaan menetyksen ja jokaisen iloisen hetken. Vielä kerran: Minä 

en haaskaa yhtään aikaa, yrittäen saada huomionne ja puhua teille. Joskus se on ulkoinen merkki. 

Joinakin aikoina se on sisäinen mielen kuohunta ja halu, joka teitä johtaa.” 

” Ongelma tulee, kun te epäilette. Paholaiset ovat mestareita manipuloimaan Epäilyä mieliinne. 

Loppujen lopuksi, hehän ovat olleet kuvioissa mukana 6000 vuotta, Eevasta alkaen.” 

” Kyllä, se on hyvä. Kuvittele mielessäsi Eevan kuvaa. Hän epäili Minun hyvyyttäni ja katsokaa, 

mihin se hänet johti ja lopun ihmiskunnan? Ja katsokaa mihin hänen epäuskonsa johti Minut? 

Tulemaan ristiinnaulituksi Ristille.” 

” Minä asun teidän sydäntenne Puutarhassa, Minun Ihmiseni. Ja jos te epäilette Minun sanaani 

teille, kuinka te voitte havaita, että Minä olen siellä? Kuitenkin te pidätte Minua syypäänä ja 

syytätte Minua teidän hylkäämisestänne! Ettekö te näe? Teidän epäuskonne estää teitä 

kokemasta Minua.”   

” Mitä Pyhät Kirjoitukset sanovat kristityn velvollisuudesta? ”Niin he sanoivat hänelle: Mitä meidän 

pitää tekemän, että me Jumalan tekoja tekisimme. Jeesus vastasi ja sanoi heille: Se on Jumalan 

teko, että te uskotte Häneen, jonka Jumala on lähettänyt.” Johanneksen Evankeliumi 6:28-29. 

” Ja Minun Ihmiseni, tämä on todellakin työtä, hyvin kovaa työtä. Koska veljiemme ja sisariemme 

Syyttäjä on kovasti työssä paholaisineen, yötä päivää, syyttäen teitä itsellenne ja syyttäen teitä 

Minulle. Ja syyttäen Minua teille! Niin, että te uskoisitte valheen, että Minä olen torjunut teidät, 

että Minä en olisi teidän kanssanne. Se on valhe!”  



” Eikö ole kirjoitettukin… ”Ja syttyi sota Taivaassa: Miikael ja hänen enkelinsä sotivat lohikäärmettä 

vastaan; ja lohikäärme ja hänen enkelinsä sotivat, mutta eivät voittaneet, eikä heillä ollut enää 

sijaa Taivaassa. Ja suuri lohikäärme, se vanha käärme, jota perkeleeksi ja saatanaksi kutsutaan, 

koko maanpiirin villitsijä heitettiin maan päälle ja hänen enkelinsä heitettiin hänen kanssansa. Ja 

minä kuulin suuren äänen Taivaassa sanovan: Nyt on tullut pelastus ja voima ja meidän 

Jumalamme valtakunta ja Hänen Voideltunsa valta, sillä meidän veljiemme ja sisariemme syyttäjä, 

joka yöt ja päivät syytti meitä meidän Jumalamme edessä, on heitetty ulos.” Johanneksen Ilmestys 

12:7-10. 

” Kyllä, Minun ihmiseni, Minä kirjoitin tämän teille, niin että te tietäisitte, mistä syytökset tulevat. 

Syytökset aina, 100 % ajasta, ilman minkäänlaisia epäilyjä, tulevat Saatanalta ja hänen 

demoneiltaan. Minä en koskaan, en koskaan, en koskaan syytä teitä. EN KOSKAAN.”  

” Kuitenkin Minulla on teistä näkemys – ja teidän täytyy oppia erottamaan mikä ero on Syytöksellä 

ja Näkemyksellä. Minä olen puhunut tästä aikaisemminkin, mutta on aina hyvä virkistää muistia. 

Näkemys tapahtuu SYDÄMESSÄ. Te tunnette, että jotakin ei ole aivan kohdallaan, te tunnette 

rauhattomuutta. Se on rauhaton sovittelun tunne, kuten ehkä… Minä olen mennyt teiltä ohi.” 

” Paheksunta melkein aina tapahtuu päässä ja alkaa näin… ”Sinun ei olisi pitänyt tehdä sitä. Sinä 

olet paha. Sinä olet tyhmä ja typerä. Mitä sinä oikein ajattelit? Nyt Jumala on vihainen sinulle. Sinä 

mokasit sen. Nyt Hän ei tule kuulemaan sinun rukouksiasi. Hän on torjunut sinut.” 

” Nyt, noilla sanoilla on reaktio, joka TAPAHTUU sisälläsi, välittömästi. Siispä, sinun täytyy saada se 

kiinni heti alkuunsa, koska vihollinen tulee yrittämään monistaa sen näkemyksen tunteen, kun te 

olette näkemyksen alaisina.” 

” Mutta päätunne on paheksunta. Itsestään pahan tunteminen, Jumalan hylkäämäksi tunteminen, 

kyvytön rukoilemaan, uskon puute, että tulisi kuulluksi. Nämä ovat merkkejä demonisista 

vääristelyistä, että teidät saataisiin vedetyiksi Minun luotani pois, saataisiin teidät luopumaan 

Minun näkemisestäni ja kuulemisestani, niin että teillä olisi sisäinen nälkä millaiselle tahansa 

suhteelle täyttää tyhjä paikka sisällä. Paikka, jossa kaikki teidän vastaamattomat kysymyksenne ja 

epävarmuutenne ovat. ” 

” Sielulla voi olla kokonainen varasto epäilyitä tai kysymyksiä – ja Minä lupaan teille, että 

Saatanalla on vastaus joka ikiseen niistä. Siispä, hän johdattaa teidät New Ageen, tai Islamiin, tai 

itämaiseen uskontoon tai sekulaariin, uskonnottomaan, humanismiin – jota on käytetty 

aivopesemään lapset virheellisiin käsityksiin hyvin varhaisesta iästä alkaen ja nämä lapset ovat nyt 

aikuisia, hyvin vaikutusvaltaisissa asemissa olevia.”  

” Minä haluaan teidän tietävän, että ilman epäilyksen häivääkään, nämä ajatukset EIVÄT TULLEET 

& EIVÄT KOSKAAN TULE tulemaan Minulta. EIVÄT KOSKAAN. Jos te olette tunnistaneet näitä 

ajatuksia itsessänne, ne ovat Saatanasta, eivät Minusta.” 

” Minun reaktioni teille on, että tehtyänne jotakin, jota teidän ei olisi pitänyt tehdä, on tulla 

luoksenne ja hellästi pidellä teitä. Koska Minä tiedän, kuinka pahalta teistä tuntuu, kun te olette 

pettäneet Minun luottamukseni ja epäonnistuneet ponnisteluissanne miellyttää Minua. Ja kun te 

syleilette Minua, tunnustus ja näkemys tulee valuen sydämestänne. Minä tulen antamaan teille 

anteeksi ja teillä tulee lopulta olemaan rauha, kuin myös päättäväisyys olla tekemättä virhettä 

uudelleen.” 

 



” Oppiläksyt eivät ole niin helppoja oppia, Minun kallisarvoiseni. Tavoilla on taipumusta hallita 

toimianne ja nämä tavat täytyy uudelleenkouluttaa vastaamaan Jumalallista käytöstä. Ja siihen 

menee aikaa. Te olette niin ankaria itsellenne, kun te epäonnistutte! Minä en ole niin ankara teille, 

koska Minä tiedän, kuinka heikkoja te olette. ” 

” Teidät voidaan tehdä vahvemmiksi Minun Armollani, mutta se vaatii, ett te ETTE KOSKAAN 

arvostele tai tuomitse toista sielua. Sielun toimet voivat olla väärin ja on sallittua tuoda se esille. 

Ainoastaan. Äärimmäisessä tarpeessa. Mutta mitä henkilöön tulee, älkää koskaan tuomitko heitä. 

Te vain ette tiedä, millaisten paineiden alla he ovat ja mitä he ajattelevat. Minä olen Ainoa, joka 

tietää ne asiat.” 

” Siispä, kerrataan, mitä Minä haluan teidän pitävän, rakkaat. Jos te tunnette pahoin itsestänne tai 

että Minä en enää haluaisi kuulla teidän rukouksianne, huomatkaa… tämä on viholliselta ja 

mitätöikää sellaiset valheelliset ajatukset.”  

” Sitten kääntykää Minun puoleeni koko sydämestänne ja pyytäkää anteeksiantoa. Pyytäkää 

voimaa olla toistamatta syntiä. Ja jos te työskentelette toisten sielujen kanssa, olkaa varmoja, että 

palaatte heidän luokseen ja että ohjaatte heidät oikealle tielle, muuten te levitätte virhettä ja 

teette itsen tuomitsemisesta paljon pahempaa.”   

” Muistakaa… Minä rakastan teitä niin paljon, jokaista teistä. Kukaan ei voi korvata teitä Minun 

sydämessäni. Ja Minä kommunikoin teidän kanssanne aina.” 

 ” Pyydän, opetelkaa kuuntelemaan Minua. Kiinnittäkää huomiota sydämen muotoiseen kiveen 

polullanne. Kiinnittäkää huomiota luoksenne lentävään ilmapalloon. Kiinnittäkää huomiota 

karkkipatukan kääreeseen joka sanoo… ”Ilo”. Kiinnittäkää huomiota lauluun, joka soi 

supermarketissa, kun olette ostoksilla. Kiinnittäkää huomiota lauluun, jonka Minä valitsen, kun 

soittimenne on ”random”-asennolla, puhuakseni teidän sydämellenne.” 

”Pyydän, Kiinnittäkää huomiota, Minun niin kovasti Rakastetut ja kuunnelkaa huolellisesti. Sitten 

te tulette tietämään ilman epäilyksen häivääkään. Minä todella olen teidän kanssanne teidän 

sydämessänne, vierellänne, aina pitäen teitä lähellä Minun sydäntäni. Teitä ei koskaan voida 

korvata. Te olette ainutlaatuisia…”  

” Voi, siunatkaa Minua rakkaudellanne! Maailma on pimeä ja raaka. Ja Minä tarvitsen teidän 

rakkauttanne, aivan niin kuin tekin tarvitsette Minun rakkauttani.” 


