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Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 7. Lokakuuta, 2015. 

( Clare ) Minä olen aikamoinen taakka itselleni. Tämä ruumis on tyranni! Ja silti minä en ole saanut 

sitä hallintaani.  

Jeesus aloitti… ” Menkäämme yli sinun ruumiisi. Meillä on työtä tehtävänä sielujen kanssa, Minun 

Rakkaani… anna sinun ruumiisi palvella sinua, tee mitä täytyy, mutta menkäämme eteenpäin 

sielujen kanssa. Minun vuokseni?”  

( Clare ) Kyllä, Totta kai, Herra, sitä minäkin haluan.  

( Jeesus ) ” Jos siitä on yhtään lohtua sinulle, sinä et tule saamaan tyrannia haltuun täällä 

Maapallolla. Siispä, anna sen olla. Anna sen vain olla, keskity sieluihin.”  

( Clare ) Herra, sitä minä haluan tehdä. Mutta minulla on tämä kieltäytymiseen ja paastoon ja 

kaikkeen siihen liittyvä asia… 

( Jeesus ) ” Sinun ei tarvitse kuunnella pimeän puolen tuomitsemista siitä, että sinä syöt tätä ja et 

syö sitä; se on täydellistä savuverhoa, jolla heitetään sinut takaisin itseesi syyllisyydessä. Ja Minä 

lisäisin: monet, monet, monet lankeavat siihen. Älä sinä ole yksi heistä.”  

” Minun Morsiameni, joka kerta, kun teidän keskittymisenne heilahtaa muista ja heidän 

huolehtimisestaan teidän omiin vikoihinne ja puutteisiinne, teidän tulisi epäillä, että 

tuomitsemisen demoni on lähetetty estämään teitä ajattelemasta muita. Ainut poikkeus siihen 

sääntöön on, kun Minä sallin teidän nähdä omat puutteenne, niin että te ette tohdi nostaa 

päätänne ylös ja vähätellä muita… ei edes ohikiitävän ajatuksen ajan. Se on yksi tyranni, jota 

teidän tulisi työstää öin ja päivin saadaksenne sen hallintaan.” 

” Ja sinä, Minun Rakkaani? Milloin sinä tulet rentoutumaan Minun läsnäolossani ja lopettamaan 

epäilemisen olenko se Minä? Joka ilta sinä epäilet, että tulenko Minä puhumaan sinun kanssasi. 

Milloin sinä tulet luottamaan Minuun, Clare?”  

( Clare ) Kun olen Taivaassa Sinun kanssasi? Taivaassa minä tulen selvästi näkemään hengellisiä 

asioita.   

( Jeesus ) ” Mutta Minun lampaani kuulevat Minun ääneni… ja sinä tunnet Minun ääneni. Voisiko 

se olla toisten arvostelu, joka saa aikaan sen, että sinä jatkat epäilemistä?”  

( Clare ) Herra, miksi Sinä kysyt? Mikään ei ole sinulta salattua… mutta todella, minä tiedän, että 

demoni ei koskaan nuku ja koska Sinä olet lähettänyt minut johdattamaan muita, minulla ei ole 

varaa johtaa heitä harhaan. 

( Jeesus ) ” Ja siksi Minä lähetin Ezekielin sinun elämääsi, Minun Rakkaani. Ja Carolin, Minä 

saattaisin lisätä. Sinä tiedät ja ymmärrät, että niin kauan kuin sinä pidät pääsi alhaalla matalalla, 

Minä suojelen sinua.” 

” Kun sinä nostat itsesi ylös tuomitaksesi muita, silloin sinun täytyy pelätä petosta.” 

 ( Clare ) Minä yritän olla tekemättä sitä ollenkaan. Minä vihaan sitä ja en halua mitään osaa siihen.  



 ( Jeesus ) ” Mutta sinä tulet aina tuntemaan kiusausta siihen suuntaan, koska se on nopein tapa, 

millä Minun palvelijani lankeavat ja demonit tietävät sen hyvin. Katsohan, kun sinä ryhdyt 

tuomitsemaan muita, sinä teet syntiä. Aivan kuin on kirjoitettu Matteuksen Evankeliumissa 7:1-3… 

”Älkää tuomitko, ettei teitä tuomittaisi; sillä millä tuomiolla te tuomitsette, sillä teidät tuomitaan; 

ja millä mitalla te mittaatte, sillä teille mitataan. Kuinka näet rikan, joka on veljesi silmässä, mutta 

et huomaa malkaa omassa silmässäsi?”  

( Clare ) Mutta Herra, meidän pitää käyttää erottelukykyä henkiin ja mitata Pyhiin Kirjoituksiin 

nähden, vai?  

( Jeesus ) ” Erottelukyvyn käyttö henkiin on kokonaan toinen asia kuin veljen tai sisaren 

arvosteleminen.”  

” Kyllä, teidän täytyy aina mitata Minun Sanaani vasten, mutta teidän täytyy myös tehdä se 

lähtökohdasta, joka on avoin Minun Sanani uudelle ymmärtämykselle. Pyhissä Kirjoituksissa on 

löytöjä, joita ei ole vielä tehty. Ja ne, jotka yhdistävät pisteet, Minun Henkeni johdattamana, heitä 

tullaan haastamaan ja tuomitsemaan Minun Sanani paljastamisesta. Tämän tekevät epävarmat 

ihmiset, jotka aina yrittävät kiihottaa muita omiin oppeihinsa, turvallisuuden ja ”oikeassa 

olemisen” vuoksi kaiken aikaa.”  

” He ovat niin peloissaan, että heitä johdetaan harhaan, että he tuomitsevat Minun Henkeni 

oikeutettuja liikkeitä, koska se on vierasta heille ja se uhkaa heidän aluettaan. Ja asiaan liittyy 

mustasukkaisuutta. Monet salaisesti ajattelevat, että jos Minä en anna heille paljastusta, se ei 

mitenkään voi olla totta. Siitä tulee heidän perusteensa tuomita muita. He tekevät suurta tuhoa 

Jumalan Valtakunnalle Maapallolla.”  

” Siksi erottelukyvyn käyttö on ehdoton välttämättömyys. Te ette halua tapella Jumalaa vastaan.” 

” Kuten on kirjoitettu… ”Sillä, jos tämä hanke eli tämä teko on ihmisistä, niin se tyhjän raukeaa; 

mutta jos se on Jumalasta, niin te ette voi heitä kukistaa. Varokaa, ettei teitä ehkä havaittaisi 

sotiviksi itse Jumalaa vastaan.” Apostolien Teot 5:38. 

 ” Esimerkiksi Minä en antanut vakaata kiteytystä Kolminaisuudesta. Kuitenkin se on Sanassa, jos 

te katsotte huolellisesti ja Minun Henkeni johdatti Minun Apostolejani tekemään kytkökset ja 

perustamaan vakaan Kristillisen opin. Kuitenkin, jos te ette usko sitä, te ette mene Helvettiin – 

joten älkää alkako tulkitsemaan lakia Minulle!” 

” Jotkut ihmiset ovat niin epävarmoja ja he jatkuvasti yrittävät tehdä kaiken ympärillään olevan 

sopimaan mustavalkoiseen luokitteluun. Ja tässä Minä EN puhu moraalittoman käytöksen 

oikeuttamisesta, kuten homoseksuaalisuudesta ja sen julistamisesta harmaaksi alueeksi; siinä ei 

ole mitään harmaata. Se on synti.” 

” Minä puhun enemmän jokaisen ja kaiken puristamisesta teidän muottiinne, ottamalla mielipide 

ja tekemällä siitä muuttumattoman opin, jolla tuomita muita, jotka eivät jaa teidän 

mielipidettänne. Näin Fariseukset tekivät. Varokaa Fariseusten hapatusta; ne, jotka syövät siitä, 

tullaan kutsumaan tuomiolle vahingosta, minkä he tekivät.”   

( Clare ) No niin Herra, sitten… niin, jos on uusi paljastus olemassa olevissa Pyhissä Kirjoituksissa, 

kuinka me mittaamme sitä menneisyyden tulkintoihin?  

( Jeesus ) Pyhät Kirjoitukset ovat kerroksittaisia: profetia, historia, kehotus, viisas ohje, inhimilliset 

asiat, kaikki elämän osa-alueet, terveys – jopa voideltu ajankohtaisesti juuri teitä varten – tai kuten 

sitä kutsuttiin, Jumalan Oraakkeli. Ennen kuin kuningas lähti taisteluun, hän kutsui profeetat tai 



papit kysymään neuvoa Minulta lopputuloksesta. Tämä on Jumalan Oraakkeli ja se on lahjoitettu 

kaikille uskoville siitä lähtien, kun Minä repäisin verhon, joka erotti teidät Minusta.”   

” Minun Henkeni avulla ihmiset tekevät tuoreita havaintoja, asioita, jotka eivät koskaan 

juolahtaneet kenellekään aikaisemmin. Tänä on Minun tekemää, sillä te elätte petollisessa ajassa, 

missä valehtelevat henget vääristelevät totuutta. On tiettyjä asioita, jotka eivät koskaan tule 

olemaan oikein ja Minä olen tehnyt sen selväksi.”  

( Clare ) Siispä Herra, kuinka me käytämme erottelukykyä huomataksemme, jos jokin on Hengen 

johdattamaa ja uusi paljastus jo olemassa olevista Pyhistä Kirjoituksista, tai jos se on valon 

henkenä pöyhistelevien demonien oppeja?  

Siinä vaiheessa minä muistin tämän Pyhän Kirjoituksen – Paavalin Ensimmäinen Kirje 

Timoteukselle 4:1-2… ”Mutta Henki sanoo selvästi, että tulevina aikoina moniaat luopuvat uskosta 

ja noudattavat villitseviä henkiä ja riivaajien oppeja valheenpuhujain ulkokultaisuuden 

vaikutuksesta, joiden omatunto on poltinraudalla merkitty.”  

No niin, opettajat voivat näyttää ja kuulostaa hyvältä keskiveroihmisestä… Mutta ovatko ne 

vilpittömiä ja Sinussa, Herra?  

Jälleen minua muistutettiin Toisesta Korinttolaiskirjeestä 11:13-15… ”Sillä semmoiset ovat 

valheapostoleja, petollisia työntekijöitä, jotka tekeytyvät Kristuksen apostoleiksi. Eikä ihme, sillä 

itse Saatana tekeytyy valkeuden enkeliksi. Ei ole siis paljon, jos hänen palvelijansakin tekeytyvät 

vanhurskauden palvelijoiksi, mutta heidän loppunsa on oleva heidän tekojensa mukainen.”  

( Jeesus ) ” Ja sinä olet juuri vastannut omaan kysymykseesi, Clare. ”Heidän loppunsa on oleva 

heidän tekojensa mukainen.” Te tulette tuntemaan heidät hedelmistään. Yksinkertaisesti. 

Maistakaa hedelmää… Onko se kitkerää, korruptoitunutta, täynnä kaunaa, arvostelua, syytöstä ja 

vihaa? Vai onko se makeaa? Rauhantahtoista, hellää, ystävällistä, rauhallista ja johtaa syvempään 

suhteeseen Minun kanssani, mikä aina tulee kantamaan lisääntyvän oikeamielisyyden hedelmää, 

johtaa pois synnistä, saa katumaan ja tekemään lujan päätöksen elää elämää, jota Minä olen 

määrännyt. Nämä ovat selviä todisteita siitä, että se, mikä on opetettu, on Minulta peräisin.” 

” Hyvä puu ei voi kantaa huonoa hedelmää. Maistelkaa hedelmää. Minun Rakkaani, sinä olet ollut 

Minun kanssani ja saanut Minun ohjeitani jo niin kauan, että sinun tulisi tietää kaikki nämä asiat, 

siis miksi sinä kysyt?”  

( Clare ) Hmmm… Siis että, kun minä olen saarnannut muille, että minua itseäni ei suljeta pois… 

( Jeesus ) ” Pane pois pelkosi, Clare. Sinä elät elämää, jonka Minä olen nimennyt sinulle. Sinulla on 

Minun siunaukseni ja hyväksyntäni – mitä muuta sinä voisit haluta?  

( Clare ) En mitään Herra, ehdottomasti en mitään. 

( Jeesus ) ” Minun Morsiameni, Minä olen tehnyt erottelukyvyn käytöstä teille helppoa… maistakaa 

hedelmää. Älkää järkeilkö tai kiistelkö loogisella mielellänne. Teiltä jää aina jokin huomaamatta ja 

se voi johtaa loppumattomiin tiedusteluihin, ristiriitaisuuksiin ja vääriin johtopäätöksiin. Mutta yksi 

asia tulee aina paljastamaan lähteen todellisen luonteen: ja se on – hedelmä. Hyvä puu ei voi 

kantaa huonoa hedelmää.”  

” Vaalikaa näitä sanoja, sillä ne tulevat johtamaan teidät totuuteen ja estävät teitä erehtymästä.” 


