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Jeesuksen ja Sisar Claren Sanoja, 1.Tammikuuta, 2016. 

( Clare ) Herra siunaa teidät, minun suloiset Sydänasukkaani, Hänen parannuksellaan, Hänen 
viisaudellaan ja Hänen voitelullaan.  

Minä pyydän teiltä anteeksi etukäteen, minun täytyy lähettää tämä viesti, koska Herra on syvästi 
murheissaan. Jos te valitatte, että se ei ole teille tai että olette kuulleet sen aikaisemmin, minä 
ystävällisimmin pyydän teitä viemään valituksenne Herralle, koska minä olen tottelevaisuuden 
ikeessä. Ja tämä on jotakin, mistä Hän haluaa puhuttavan.   

Ja kun kirjoitan tätä heille, jotka asuvat Brasiliassa, ymmärtäkää, että ei ole ketään meistä ympäri 
maailman, jotka eivät olisi syyllisiä aivan samoihin rikoksiin ja ei koskaan ole pahitteeksi muistuttaa 
siitä. Siispä, ystävällisesti kestäkää minua, pyydän. Ja jos tiedätte ketään, jotka tekevät tämän kaltaisia 
asioita Kristuksen ruumiille, pyydän, välittäkää tämä viesti heille. 

Meillä on myös uusia uskovia kanavallamme ja heitä täytyy myös informoida, että toisia kristittyjä 
vastaan hyökkääminen yksityisesti sydämissänne, suullisesti tai ilman (koska Taivas kuulee selkeästi 
jopa, kun sanoja ei puhuta) tai varmasti vakavammin, jos hyökkäätte ihmisiä vastaan julkisesti, ottaen 
maalitauluksenne evankeliumin palvelijat, jotka ovat antaneet elämänsä Hänelle, teidät tullaan 
hylkäämään Taivaaseennostossa. Teitä EI tulla ottamaan Taivaaseennostossa. Herra on kertonut 
tämän uudelleen ja uudelleen. Tämä on vakava varoitus: jos te haluatte tulla otetuiksi 
Taivaaseennostossa, te ETTE VOI olla kriittisiä muita palvelijoita tai muita ihmisiä kohtaan. 

Tämä ei ole tyhjä uhkaus, nämä ovat sanoja, joita minulle on puhunut Itse Herra Jeesus. Jos te tieten 
tahtoen tuomitsette veljen tai sisaren, silloin te olette ottaneet Herran auktoriteetin ja valtaistuimen 
omiin käsiinne ja pilkanneet Pyhän Hengen työtä. TEITÄ EI TULLA OTTAMAAN TAIVAASEENNOSTOSSA. 

Jumalanpilkka on loukkauksen toimi tai halveksunnan osoittamista tai kunnioituksen puutetta 
Jumalaa, pyhiä ihmisiä tai pyhiä esineitä kohtaan tai jotakin kohtaan, jota pidetään pyhänä tai 
loukkaamattomana.  

Siispä, toisin sanoen, veli tai sisar, joka on antanut elämänsä Herralle palvellakseen Evankeliumia, se 
henkilö on pyhä ja heidän loukkaamisensa tai heitä kohtaan hyökkäämisensä, on rikos Pyhää Henkeä 
kohtaan.  

Tämä on ankara varoitus. Minulle ei tule jäämään teidän vertanne käsiini, koska minä olen varoittanut 
teitä. Teidät tullaan jättämään jälkeen, itkemään apua tuskissa, kun he, joita te tuomitsette, otetaan 
Herran käsivarsille ja teidät jätetään kestämään Koettelemusten Ajan raakoja tuskia.  

Nyt on raportoitu, että tietyt ihmiset laittavat internettiin meidän viestejämme omien syytteittensä 
kera muista kristityistä. Sitä tapahtuu Brasiliassa. Pyydän, lopettakaa ja luopukaa siitä. Älkää jatkako 
tuottamasta murhetta Jumalan Pyhälle Hengelle, sekoittamalla sitä, mikä on puhdasta ja rakastavaa, 
siihen, mikä on katkeraa ja saastaista. Herra on näyttänyt meille monta, monta kertaa, että toisten 
sielujen tuomitseminen on kuin likainen vaippa. Kun vaihdatte vauvan vaipan, te laitatte sen roskiin – 
te ette vedä sitä ilmoille ja leiki sen sisällöllä, nuuski sitä ja laita sitä muiden ihmisten kasvoille.  

Pyydän, älkää sekoittako rumaa Pyhän kanssa. Pyydän, älkää arvostelko muita kristittyjä ryhmiä, koska 
te olette ryöstämässä Jeesuksen kärsimyksen, jonka Hän kesti Ristillä joka ikisen jäsenen vuoksi. Te 



olette hajottamassa katrasta, te ryöstelette Taivaan varastoja, loukkaamalla muiden sielujen 
moraalista tajua – he ovat nuoria Herrassa, eivätkä tunnista, että se, mitä te teette, on väärin.  

Eikö ole kirjoitettu Matteuksen Evankeliumissa 7:1-5… ”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? Taikka kuinka 
saatat sanoa veljellesi: ”Annas minä otan rikan sinun silmästäsi, ja katso malka on omassa silmässäsi? 
Sinä ulkokullattu (=tekopyhä), ota ensin malka (puu) omasta silmästäsi ja sitten näet ottaa rikan 
veljesi silmästä.”  

Teitä tullaan pitämään vastuussa sieluista, jotka on menetetty herjaamisenne vuoksi. Ymmärrättekö 
tämän vakavuuden? Jos sielu jättää kristityn ryhmän, koska he ovat kuulleet, että ryhmä on paha, että 
sielusta tulee susien syötti. Toisin sanoen, jos se sielu on varastettu Herralta, teidän suustanne 
tulleiden sanojen vuoksi, teistä on tullut vastuullinen heidän menemisestään Helvettiin. Teillä on verta 
käsissänne, Herran verta ja sielun verta. 

 Jos tämä kuulostaa karskilta, olen pahoillani. Se ON karskia. Ezekiel ja minä olimme molemmat tähän 
syyllisiä 20 vuotta. Herra pidätti siunauksensa meiltä tämän vakavan vian vuoksi. Sydäntemme kaipuu 
oli saada palvella, mutta me teimme itsemme epäkelvoiksi tuomitsemalla muita. Siksi minun 
todellinen palvelutoimeni ei alkanut, kuin vasta kun olin 68-vuotias. Minulta vei NIIN KAUAN todella, 
että ymmärsin sen. Ja nyt, kun Ezekiel ja minä puhumme jostakin, jos me alamme nähdä, että me 
puhumme jostakin, me lopetamme välittömästi ja kadumme.  
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29.Mikään rietas puhe älköön suustanne lähtekö, vaan ainoastaan sellainen, mikä on rakentavaista ja 
tarpeellista ja on mieluista niille, jotka kuulevat. 

30.Älkääkä saattako murheelliseksi Jumalan Pyhää Henkeä, joka on teille annettu sinetiksi lunastuksen 
päivään saakka.  

31.Kaikki katkeruus ja kiivastus ja viha ja huuto ja herjaus, kaikki pahuus olkoon kaukana teistä.  

32.Olkaa sen sijaan toisianne kohtaan ystävällisiä, hyväsydämisiä, anteeksiantavaisia toinen 
toisellenne, niin kuin Jumalakin on Kristuksessa teille anteeksi antanut.  

Minä haluan teidän myös ymmärtävän, että jos te kieltäydytte antamasta anteeksi veljellenne ja 
sisarellenne sen, mitä he ovat sanoneet tai tehneet teille, Herra ei myöskään teille tule anteeksi 
antamaan. Hän on kertonut meille selvästi, Hän ei voi antaa anteeksi teille, ennen kuin te annatte 
anteeksi muille ja vapautatte heidät heidän synneistään teitä kohtaan.  

Isä Meidän-rukouksessa, Hän sanoo, ”ja anna meille meidän velkamme anteeksi, niin kuin mekin 
annamme anteeksi meidän velallisillemme.” Jeesuksen sanat Matteuksen Evankeliumin kappale 6, jae 
12.  

Edetkäämme siihen, mihin Herra on todella kutsunut meidät. Viiden päivän ajan Herra on antanut 
Ezekielille ja minulle saman Pyhän Kirjoituksen. Minulla ei ollut aavistustakaan, mistä siinä oli kyse. 

Pyhä Kirjoitus on Johanneksen Evankeliumista 17:20-23… ”Mutta en Minä rukoile ainoastaan näiden 
edestä, vaan myös niiden edestä, jotka heidän sanansa kautta uskovat Minuun, että he kaikki olisivat 
yhtä, niin kuin Sinä, Isä, olet Minussa ja Minä Sinussa, että hekin Meissä olisivat, niin että maailma 
uskoisi, että Sinä olet Minut lähettänyt. Ja sen kirkkauden, jonka Sinä Minulle annoit, Minä olen 
antanut heille, että he olisivat yhtä – Minä heissä ja Sinä Minussa – että he olisivat täydellisesti yhtä, 



niin että maailma ymmärtäisi, että Sinä olet Minut lähettänyt ja rakastanut heitä, niin kuin Sinä olet 
Minua rakastanut.  

Tämä ON kristityn todistus. Tämä tekee meistä kristittyjä. Näin meidät tunnistetaan. Näin me 
tulemme tietämään, että ihmiset ovat aitoja kristittyjä. Ei väliä, kuinka syvällisiä opetuksesi ovat, jos 
sinulla ei ole rakkautta veljeäsi kohtaan, sinä vain meluat, esimerkkisi elämässä ei tue sinun sanojasi. 
Lopulta ne, jotka sinua kuuntelevat, joko seuraavat katkeruuden esimerkkiäsi ja heidät tullaan 
hylkäämään Valtakunnasta tai he kääntyvät luotasi etsimään todellista Jeesusta.   

Ja minä haluan tehdä tämän julistuksen, TEILLE KAIKILLE YOUTUBESSA JA SYDÄNASUKKAILLE, KAIKILLE 
KUUNTELIJOILLEMME, jos kuulette yhtään arvostelua veljestä, sisaresta tai ryhmistä tai yhtään 
haukkumista, sillä henkilöllä ei ole mitään tekemistä meidän palvelutoimemme kanssa, he eivät 
millään muotoa edusta meitä. Ja jos kuuntelette heitä, te otatte oman pelastuksenne ja 
kelpoisuutenne Taivaaseennostoon omiin käsiinne kuuntelemalla heitä. Olkoon Jumalalla Armoa.   

Jälleen, jos joku arvostelee toista kristittyä henkilöä tai ryhmää, he EIVÄT MIILLÄÄN TAVALLA ole 
liittyneet meihin. Vaikka he lähettäisivät meidän viestejämme, heillä ei ole mitään osaa meissä, ennen 
kuin katuvat ja heidät ennallistetaan yhteisöön ja yhteenkuuluvuuteen niiden kanssa, joita he ovat 
tuominneet.  

Ne teistä, jotka ovat seuranneet meitä kuukausia – te tiedätte paremmin. Ne teistä, jotka olette 
nuoria Herrassa, tämä on kriittinen kelpoisuusvaatimus Taivaaseennostoon ja jopa Taivaaseen. Älkää 
kuunnelko muiden ryhmien herjaamista tai arvostelua! Se EI ole Jumalasta!  

Meidät kaikki on kutsuttu olemaan ihmisten kalastajia, jokaisella teistä on toimeksiantonne ja 
asemanne valtavan verkon pitelemisessä, jonka Jeesus on nakannut koko maailman ylle. Teidän 
työnne on koota kaloja, kadotettuja, ennen kuin on liian myöhäistä. Olkaa uskollisia asemallenne. 
Älkää repikö verkkoa, älkää pudottako verkkoa, älkääkä yrittäkö kiskaista sitä pakolla muiden käsistä, 
jotka pitelevät sitä. Tehkää yhteistyötä heidän kanssaan, älkää menettäkö yhtäkään arvokasta kalaa, 
ei yhtäkään! Varmistukaa, että työskentelette yhdessä tuodaksenne saalista.  

Nyt minä kerron teille, mitä Brasiliassa on meneillään. Minä vedän teille verhoa taaksepäin. Noidat 
maassanne ovat tulleet yhteen erottaakseen teidät, saadakseen aikaan mustasukkaisuutta, juoruilua 
ja erillisyyttä. Minä olen elänyt Kolumbiassa ja Ecuadorissa. Minä tiedän täsmälleen, kuinka he 
toimivat – he lähettävät mustasukkaisuuden, valheen ja herjaamisen demoneita. Ja ne, jotka ovat 
heikkoja, saavat sen kuin viruksen ja sitten levittävät tautia ympärilleen. Kun te tuomitsette jotakuta, 
te teette yhteistyötä Saatanan kanssa, kukistaaksenne Jumalan Valtakunnan.  

Pyhissä Kirjoituksissa on kirjoitettuna: ”Ei jokainen, joka sanoo Minulle: ”Herra, Herra!” pääse 
Taivasten Valtakuntaan, vaan se, joka tekee Minun Taivaallisen Isäni tahdon. Moni sanoo Minulle sinä 
päivänä: ”Herra, Herra, emmekö me Sinun nimesi kautta ennustaneet ja ajaneet ulos riivaajia ja Sinun 
nimesi kautta tehneet monta voimallista tekoa?” Ja silloin Minä lausun heille julki: ”Minä en koskaan 
teitä tuntenut; menkää pois minun tyköäni, te laittomuuden tekijät”.  

Sen tähden on jokainen, joka kuulee nämä Minun sanani ja tekee niiden mukaan, verrattava 
ymmärtäväiseen mieheen, joka huoneensa kalliolle rakensi. Ja rankkasade lankesi ja virrat tulvivat ja 
tuulet puhalsivat ja syöksähtivät sitä huonetta vastaan, mutta se ei sortunut, sillä se oli kalliolle 
perustettu. Ja jokainen, joka kuulee nämä Minun sanani, eikä tee niiden mukaan, on verrattava 
tyhmään mieheen, joka huoneensa hiekalle rakensi. Ja rankkasade lankesi ja virrat tulvivat ja tuulet 
puhalsivat ja syöksyivät sitä huonetta vastaan ja se sortui ja sen sortuminen oli suuri.”  Matteuksen 
Evankeliumi 7:21-27. 



Tai nykypäivän termein, shofar-torven ääni kuului, taivaat erosivat toisistaan ja Kristuksen Morsian 
otettiin ylös Taivaaseen nauttimaan hääjuhlasta Sulhasensa kanssa. Mutta ne, jotka olivat arvostelleet 
muita, jätettiin itkemään maahan, eikä heitä otettu Hääjuhlaan. 

Pyydän, rakkaat Sydänasukkaat, älkää tuoko yhtään katkeruutta Herran sydämeen. Älkää 
murehduttako Pyhää Henkeä, katukaa, antakaa anteeksi ja yhdistykää uudelleen. Työskennelkää 
toistenne kanssa – te tarvitsette toinen toisianne. Jokaisella teistä on osa tehtävänä. Se on hyvin 
tärkeää teidän ja muiden pelastuksen vuoksi. Älkää pilatko satoa katkeruudella. Etsikää Herraa, 
antakaa Hänen parantaa teidät ja täyttää teidät Hänen kunniallaan, että te voisitte ottaa veljenne ja 
sisarenne käden ja työskennellä yhdessä.  

Herra siunaa teidät, Sydänasukkaat. Antakoon Hän teille voimaa puhdistaa mitä ikinä onkaan 
kuvussanne, mitä ikinä teillä onkaan toinen toistanne vastaan. Antakoon Hän teille voimaa, viisautta 
ja Armoa antaa anteeksi ja työskennellä yhdessä. 


