
144. Älkää Antako Itseänne Harhautettavan 

ÄLKÄÄ ANTAKO ITSEÄNNE HARHAUTETTAVAN  

Sisar Claren Sanoja, 28. Syyskuuta, 2015.  

( Clare ) Herran Kallisarvoinen Armo on meidän kanssamme, Sydänasukkaat.  

No niin, Kallisarvoinen Perhe, vietin suurimman osan päivää vastaten sähköposteihin, joten olen 
energiatasoni alapäässä ja siitä syystä, en saa viestiä tänä iltana. Mutta halusin jakaa muutamia Pyhiä 
Kirjoituksia, joihin minä perustan palvelutoimemme. Ja periaatteessa, Herra vahvisti, että Hän halusi 
minun jakavan sen tänä iltana. Me olemme kokonaan TEITÄ varten. Ja JEESUSTA. Ja tämän Hän sanoo 
siitä:  

Johanneksen Evankeliumi 14:15-21  

15.Jos te Minua rakastatte, niin te pidätte Minun käskyni.  

16.Ja Minä olen rukoileva Isää ja Hän antaa teille toisen Puolustajan olemaan teidän kanssanne 
iankaikkisesti.  

17.Totuuden Hengen, jota maailma ei voi ottaa vastaan, koska se ei näe Häntä, eikä tunne Häntä; 
mutta te tunnette Hänet, sillä Hän pysyy teidän tykönänne ja on teissä oleva.  

18.En Minä jätä teitä orvoiksi; Minä tulen teidän tykönne.  

19.Vielä vähän aikaa, niin maailma ei enää Minua näe, mutta te näette Minut; koska Minä elän, niin 
tekin saatte elää.  

20.Sinä päivänä te ymmärrätte, että Minä olen Isässäni ja että te olette Minussa ja Minä teissä.  

21.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.   

Nyt, se miksi otan tämän asian esille, on se, että joillakin teistä, joilla on oma YouTube-kanava, he ovat 
tulleet mukaan selkäni takaa ja kirjoittaneet hyvin loukkaavia ja paikkansapitämättömiä kirjeitä niille 
teistä, jotka ovat postanneet. He odottavat teidän postaavan ja lähettävät teille viestejä meidän 
selkämme takana, yrittäen kertoa teille, että se, mitä me olemme opettaneet teille, on paholaisesta ja 
meitä on pahanpäiväisesti petetty. No niin, kaikki mitä voin sanoa, on, pyydän – älkää antako heidän 
varastaa näitä Pyhiä Kirjoituksia tai tätä elämäntyyliä, Jeesus keskiössänne.  

Kuten olen sanonut aikaisemmin, kuinka voi kukaan elää talossanne ja olla olematta läheisessä 
yhteydessä teihin, istuen ja syöden päivällistä, jakaen elämän ylämäet ja alamäet. Tragediat ja ilot. Jos 
te tietäisitte, että Jeesus istuu kodissanne odottaen teitä, ettekö te kiiruhtaisi kotiin ja omistaisi 
kaiken aikanne kuuntelemalla Häntä ja pitämällä Hänelle seuraa?   

Jonkun ajan kuluttua elämä todella tulee sellaiseksi, paitsi, että meidän ei tarvitse kiiruhtaa kotiin. 
Meidän täytyy vain mennä hiljaiseen paikkaan, koska Hän elää sisällämme ja siitä tulee tapa ja me 
emme voi odottaa ollaksemme yksin Hänen kanssaan.  

Minä pyydän teitä, pyydän, älkää antako heidän tiedon puutteensa Pyhistä Kirjoituksista pelotella 
teitä. Ne ovat teillä edessänne ja Hänen rakkautensa vetää teitä päivittäin rukoukseen ja siellä te 
koette, että Jeesus todella elää teissä ja välittää teistä. Voi pojat, jopa Rhema-viesteillä Hän voi kertoa 
teille, että ”Hän on lukenut teidän postinne”. Rhema-viestit voivat olla joskus niin tarkkoja, että se 
vain täysin tuhoaa epävarmuuden! ”Kiitos, Herra! Se oli TÄSMÄLLEEN se, mitä olin ihmettelemässä!”  



Kuinka monta kertaa Hän on aikatauluttanut puhelun tai viestin joltakin, juuri kun teidän tarvitsi 
kuulla se? Kuinka monta kertaa Hän on johdattanut teidät lukemaan jotakin, mitä tarvitsitte sillä 
hetkellä, tai saanut naapurin piipahtamaan ja tuomaan teille jotakin? Tai laulamaan rakkauslaulun 
teille kaupassa, kun Hän on siellä kanssanne, mutta se on viimeinen asia mielessänne?  

Hänen rakkautensa on aina manifestoitumassa teille: perhonen, linnun laulu, kaunis lehti maassa, 
loistava auringonlasku, jopa verikuu, jonka näimme eilen illalla – kaunis! Oi, luomakunnan ihmeet… 
kaikki Maapallolla julistaa Hänen rakkauttaan ja kunniaansa. Pyydän, älkää epäilkö sitä.  

Oppi siitä, että Jumala ei olisi näin lähellä meitä ja samaistuisi meihin ihmisenä, ei todella ole peräisin 
Raamatusta, kaverit – vaan se tulee Buddhalaisesta uskonnosta ja Kauko-Idästä.  

Buddhisti ei usko ja ei voi käsittää todella henkilökohtaista Jumalaa, joka käveli tällä Maapallolla. 
Pikemminkin he näkevät Jumalan olevan etäinen voima, jonka me voimme ponnistelemalla saada 
olemaan sopusoinnussa kanssamme, mutta jolla ei ole mitään inhimillistä kiinnostusta henkilöihimme 
tai elämiimme. Heidän jumalansa on epämääräinen ja etäinen… energia. Ei olento ja varmastikaan ei 
lainkaan ihmisolennon kaltainen. Ja Jumala sanoi, että Hän teki meidät Hänen kaltaisekseen.  

Nämä valheet ovat myös hyvin paljon suunnilleen samanlaisia, kuin Vanhan Testamentin ajatukset 
siitä, että vain profeetoilla oli kyky puhua Jumalan kanssa ja jopa silloinkin voisi täysin tuhoutua 
Hänen katseensa voimasta.  

Toinen asia huomioida tässä teologiassa on se, että se on hyvin New Age-mäistä. Silmiinpistävät 
tunnusmerkit – yksi tavoista, jolla voitte tunnistaa New Agen, (ja minun pitäisi tietää, koska olin siinä 
12 vuotta) ja jopa Vapaamuurariuden, on että vain muutamilla on etuoikeutettu pääsy sisäpiirin 
tietoon. Sitä ei anneta kaikille tai maallikoille. 

Kuinka kaukana se on totuudesta, kun Jeesus tarkoituksellisesti kutsui tavallisen ihmisen olemaan 
Hänen lähettiläitään ja levittämään uskoa. Kalastaja on suunnilleen niin alhaalla opetuksen ja tiedon ja 
sosiaalisen aseman tikkaitten askelmalla, kuin mihin sinä aikana oli mahdollista päästä. Hän teki sen! 
Jeesus teki sen tarkoituksellisesti, paljastaakseen tämän valheen, että vain tietyt elitistit olivat 
oikeutetut läheiseen vaellukseen Jumalan kanssa. Se on TÄYSI valhe ja TÄYSIN New Agesta peräisin.  

Mutta koska Pyhä Henki on tullut asumaan sisässämme ja lupausten vuoksi, jotka Johanneksen 
Evankeliumin 14 luvussa Jeesus tekee hyvin selväksi, että Meidän Aito Kristitty uskomme ei ole 
esoteerinen (salainen, suppealle piirille tarkoitettu) uskonto, salainen elitistinen yhteisö, New Agea tai 
Buddhalaista oppia. 

Meidän Jumalamme on ainoa Jumala, joka tuli alas Maapallolle, kulki juoppojen ja prostituoitujen 
keskellä, välitti suuresti heidän sielujensa tilasta, siihen pisteeseen asti, että vastusti aikansa 
uskonnollisia tekopyhiä, jotka salaisesti menivät bordelleihin yöllä, mutta kivittivät prostituoituja 
julkisesti.   

Jeesus välitti syvästi kärsimyksistämme. Hän paransi naisen, jolla oli vereen liittyvä ongelma. Hän 
täytti valtavat vesiruukut viinillä hääjuhlan vieraille. Hän vaatimalla vaati, että lasten sallittiin tulla 
Hänen tykönsä. TÄMÄ on Jumalamme, Jeesuksen paikkansa pitävä kuvaus. Ja Hän ei ole yhtään sen 
erilaisempi nyt, eläessään sydämessänne, kuin Hän oli kulkiessaan Galileassa rannoilla, riemuiten 
lasten ja kalastajien kanssa 2000 vuotta sitten.   

Siispä, pyydän. Minä haluan teidän ymmärtävän, että tämän kaltainen oppi, että on vieraantunut 
läheisestä suhteesta Jumalan kanssa, ei ole Pyhien Kirjoitusten mukaista ja se itse asiassa on hyvin 
New Agea ja Buddhalaista.  



Herra otti aikaa kävelläkseen meidän kanssamme ja näyttääkseen meille, kuka Hän todella on ja Hän 
lupasi, ”Minä en jätä teitä orvoiksi, maailma ei näe sitä, mutta te näette ja koska te tottelette Minua, 
Minä tulen asumaan teltassanne… ja me tulemme olemaan yhdessä.” (Johanneksen Evankeliumi 14) 
Mikä vastaavuus voisi olla läheisempää kuin se??? Ja jos annatte minulle anteeksi, että kirjoitin 
”teltta”, koska muissa kohdissa Pyhät Kirjoitukset puhuvat, että ruumiimme ovat meidän 
”telttojamme.” ”Minä tulen ASUMAAN kanssanne. Minä tulen ELÄMÄÄN teissä.” Tai, ”Minä tulen 
asumaan TELTASSANNE.”  

Siispä, minun kallisarvoiset Sydänasukkaani, te olette tunteneet ja rakastaneet Häntä, Hän on 
vastannut rakkauteenne, Hän todella on teidän kanssanne – eläen sisällänne. Te olette Hänen käsiään, 
Hänen jalkojaan, Hänen Sydämensä – pyydän, älkää antako kenenkään varastaa sitä teiltä.  

Hän kuoli ja repi temppelin esiripun, niin että te voisitte saada tällaisen läheisyyden Hänen kanssaan 
ja lopettaa etäännyttämisen, jota Fariseukset käyttivät hyödykseen ja käyttivät sitä ihmisten 
manipuloimiseen. Älkää menkö enää takaisin elämään siihen orjuuteen!! Hän pitelee kättänne, 
kuiskaa korvaanne ja kantaa teitä, kun te ette enää ole tarpeeksi vahvoja kävelemään.  

”Jos joku rakastaa Minua, niin hän pitää Minun sanani ja Minun Isäni rakastaa häntä ja Me tulemme 
hänen tykönsä ja jäämme hänen tykönsä asumaan.” Johanneksen Evankeliumi 14:23.  

Kun aloitan opetukseni ja viestini sanoilla ”Herra todella on meidän kanssamme”, minä teen uskon 
julistuksen: Minä uskon Sinuun, Jeesus. Minä uskon, että Sinä olet Jumalan Ainoa Poika, täysin Jumala, 
täysin ihminen: että Sinä elät niiden sisällä, jotka Sinua tottelevat ja rakastavat – aivan kuin Sinä 
lupasit Sinun Jumalan Hengen vaikutuksesta syntyneessä Sanassasi ja Sinä olet tehnyt meidät Sinun 
Asumukseksesi tällä Maapallolla.  

Tässä on joitakin mielenkiintoisia Pyhiä Kirjoituksia…  

Johanneksen Ensimmäinen Kirje 1:3-4  

3.Minkä olemme nähneet ja kuulleet, sen me myös teille julistamme, että teilläkin olisi yhteys meidän 
kanssamme; ja meillä olisi yhteys Isän ja Hänen Poikansa, Jeesuksen Kristuksen, kanssa.  

4.Ja tämän me kirjoitamme, että meidän olomme olisi täydellinen.  

Johanneksen Ensimmäinen Kirje 2:5-6  

5.Mutta joka pitää Hänen Sanansa, hänessä on Jumalan rakkaus totisesti täydelliseksi tullut. Siitä me 
tiedämme, että me Hänessä olemme.  

6.Joka sanoo Hänessä pysyvänsä, on velvollinen vaeltamaan, niin kuin Hän vaelsi.   

Johanneksen Ensimmäinen Kirje 2:26-27  

26.Tämän minä olen kirjoittanut teille niistä, jotka teitä eksyttävät.  

27.Mutta te – teissä pysyy se voitelu, jonka olette Häneltä saaneet ja te ette ole kenenkään opetuksen 
tarpeessa; vaan niin kuin Hänen voitelunsa opettaa teitä kaikessa, niin se opetus on myös totta, eikä 
valhetta; ja niin kuin se on opettanut teitä, niin pysykää Hänessä.  

Johanneksen Ensimmäinen Kirje 3:24   

24.Ja joka pitää Hänen käskynsä, se pysyy Jumalassa ja Jumala hänessä. Ja siitä me tiedämme Hänen 
meissä pysyvän, siitä Hengestä, jonka Hän on meille antanut.  



Siispä, toisin sanoen, me tunnemme toinen toisemme Hengestä. Meidän täytyy muistuttaa Jeesusta. 
Jeesus havainnollisti läpi koko Hänen elämänsä, Hänen hellyyttään, Hänen ystävällisyyttään ja Hänen 
rakkauttaan. Siispä, pyydän – älkää salliko kenenkään kertoa teille, että Hän on karski Tuomari, että 
teidät on tuomittu. Tarkoitan, että on kauhean surullista, mitä on tapahtunut. Nyt useita ihmisiä on 
tullut takaisin luoksemme, vapisten ja sanoen. ”Jumala ei ole sellainen! Jumala ei ole rakastava. 
Jumala ei ole ystävällinen. Hän on häijy. Hän on tuomitseva!”  

En tiedä, mitä nämä ihmiset kertovat heille, mutta he ovat säikyttäneet pahanpäiväisesti jotkut 
meidän ihmisistämme, jotka ovat hyvin herkkiä. Hyvin herkkiä sieluja! Ja täysin hämmentäneet heidät 
ja saaneet heidät tuntemaan olevansa Jumalan tuomiolla.  

On kauhea asia varastaa Jumalan rakkaus toiselta sielulta ja hämätä Jumalan olevan erilainen. Kauhea 
asia. Ja rukoilen, että he lopettavat, että he tulevat järkiinsä ja lopettavat. Me rukoilemme heidän 
puolestaan, joka päivä.  

Mutta kiitos Herran, me olemme kyenneet työskentelemään tämän läpi niiden avulla, jotka ovat 
tulleet luoksemme ja kertoneet, mitä on sanottu. Ja me olemme antaneet heille Pyhät Kirjoitukset, 
joihin nojata. Niille teistä, jotka ovat lähestyneet selkämme takaa, ja olette kirjoittaneet meille – Minä 
haluan teidän tietävän. Se, mitä olen opettanut, on täysin Pyhien Kirjoitusten mukaista. Siinä ei ole 
mitään petosta. Te voitte löytää KAIKEN Pyhistä Kirjoituksista, juuri sellaisina, kuin Herra ne meille 
antoi.   

Siispä, pyydän. Älkää antako KENENKÄÄN varastaa iloanne.  

Me rakastamme teitä. Me rukoilemme teidän puolestanne. Ja me kiitämme teitä niin syvästi teidän 
rukouksistamme meidän puolestamme. Jumala siunatkoon teitä kaikkia! 


