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VETELEEKÖ SAATANA NARUJASI  

Opetus Sisar Clarelta, 2. Toukokuuta, 2016.  

( Clare ) Saakoon Jumalamme rohkeus ja totuus riemuvoiton elämissämme. Amen. Paljastakoon Pyhä 
Henki sielumme pimeät tavat. Amen. Olkoon suloisen Jeesuksemme rauha todistuksemme kaikkeen 
totuuteen, mikä vastustaa virhettä. Amen.  

No niin, Sydänasukkaat, tämä on kaikkein tärkein opetus, minkä olen tarjonnut teille pitkään aikaan. 
Se on niiden tulosta, joiden sielut ovat vaarassa. Minä pyytäisin teitä kuuntelemaan kokonaan 
loppuun asti, koska siinä on joitakin hyvin tärkeitä asioita, joita Herra on ottanut esille sydämessäni, 
joita olen jakanut täällä kanssanne.  

Juuri nyt on kuuntelemassa joitakin, jotka ovat langenneet tien varteen. He ovat vaarallisen lähellä 
menettää pelastuksensa, eikä heillä ole aavistustakaan. Miksi minä sanon niin? He eivät ole menneet 
tarpeeksi syvälle Herran kanssa ja siksi he eivät voi erottaa hyvää pahasta. He ovat epäonnistuneet 
erottamaan, kun he seuraavat ihmisiä, eivätkä Jumalaa.  

Minä tulen kertomaan teille, kuinka te tulette tunnistamaan, oletteko heitä Pyhien Kirjoitusten 
mukaan. Tunnetteko katkeruutta? Vihaa? Närkästystä? Omahyväisyyttä? Ja että teidät on valittu 
oikaisemaan petetyt kristityt oikeaan ja että teidän tienne on ainoa oikea?  

”Kuka on viisas ja ymmärtäväinen teidän joukossanne? Tuokoon hän näkyviin tekonsa hyvällä 
vaelluksellaan viisauden sävyisyydessä. Mutta jos teillä on katkera kiivaus ja riitaisuus sydämessänne, 
niin älkää kerskatko, älkääkä valhetelko (valehdelko) totuutta vastaan. Tämä ei ole se viisaus, joka 
ylhäältä tulee, vaan se on maallista, sielullista, riivaajien viisautta.” Jaakobin Kirje 3:13-15.  

”Olettehan vielä lihallisia. Sillä kun keskuudessanne on kateutta ja riitaa, ettekö silloin ole lihallisia ja 
vaella ihmisten tavoin? Kun toinen sanoo: ”Minä olen Paavalin puolta”, ja toinen: ”Minä olen 
Apolloksen”, ettekö silloin ole niin kuin ihmiset ainakin? Mikä Apollos sitten on? Ja mikä Paavali on? 
Palvelijoita, joiden kautta te olette tulleet uskoviksi, palvelijoita sen kykynsä mukaan, minkä Herra on 
heille kullekin antanut.” Paavalin Ensimmäinen Kirje Korinttolaisille 3:3-5.   

Siispä päätodiste siitä, että me emme kulje Herrassa, on katkera mustasukkaisuus, itsekäs 
kunnianhimo, röyhkeys, valheet Totuutta vastaan, närkästys, omahyväisyys ja todella, rauhan puute. 
Jos kaikki nämä asiat vellovat sisällänne ja keskuudessanne on mustasukkaisuutta ja selkkausta, te 
ette ole vaeltamassa Herrassa.  

Nyt, tämä on vain oire. Minä haluan teidän menevän syvemmälle tässä.  

Pyydän, sielunne vuoksi, ottakaa hetki, pyytäkää Pyhää Henkeä tuomaan kätketyt asenteet, jotka 
myrkyttävät kulkuanne Herran kanssa. Pyytäkää Häntä, sitten istukaa hiljaisesti Hänen edessään ja 
rukoilkaa tätä Psalmia:  

”Erhetykset (Erehdykset) kuka ymmärtää? Anna anteeksi minun salaiset syntini. Myös varjele 
palvelijasi julkeilta, älä anna heidän minua hallita. Niin minä pysyn nuhteetonna (virheettömänä) ja 
olen paljosta synnistä puhdas.” Psalmi 19:13-14.  

Menkää syvemmälle, on kyse ikuisesta pelastuksestanne.  



Minä kerron teille, miksi. Jos te ette voi erottaa hyvää pahasta, Jumalaa Saatanasta NYT, teillä on 
hyvin vähän toivoa, kun suuri petos valtaa maailman. Te sanotte, ”Oi ei! En minä koskaan! Minua ei 
tulla pettämään!”  

Mitä Pietari sanoi Herralle Viimeisellä Ehtoollisella, Jeesus sanoi heille, ”Kaikkia teitä tullaan 
loukkaamaan minun vuokseni tänä yönä: sillä on kirjoitettu, Minä tulen iskemään paimenen ja 
lampaat tulevat hajaantumaan. Mutta sen jälkeen, kun Minä olen ylösnoussut, Minä menen edellänne 
Galileaan.”  

Mutta Pietari sanoi hänelle ”Vaikka kaikkia tullaan loukkaamaan, minua ei loukata.” Ja Jeesus sanoi 
hänelle, ”Todella, Minä sanon sinulle, että tänä päivänä, jopa tänä yönä, ennen kuin kukko kahdesti 
kiekuu, sinä tulet kieltämään Minut kolmesti.”  

Mutta Pietari puhui kiivaammin, ”Vaikka minä kuolisin Sinun kanssasi, Minä en tule kieltämään Sinua 
millään tavalla.” Samoin sanoivat kaikki muut. 

Tässä on mies, joka on ollut Jeesuksen kanssa koko Hänen palvelusaikansa. Hän näki kaikki Hänen 
ihmeensä, Lasaruksen kuolleista nousemisen, Kirkastumisen Mooseksen ja Eliaan kanssa, lepraisten 
parantamisen, demonien karkotuksen. Hän oli valittu opetuslapsi, jolle annettiin tieto, että Jeesus oli 
Elävän Jumalan Poika, Kristus ja Jeesus puolestaan kutsui häntä Kallioksi.  

Siispä mitä tässä tapahtui? Hyvin yksinkertaisesti, Pietaria ei oltu koeteltu ja hän oli itsevarma. Hän ei 
ollut käynyt läpi tulista koettelemusta ja kuitenkin hän uskoi, ettei virhe voisi läpäistä häntä.   

”Oi ei! Ei minua, minua ei tulla koskaan pettämään. Loppujen lopuksi, minä olen ollut kristitty 25 
vuotta, opetettu ja olen ollut palvelijana, minä erotan Jumalan demonista, minua ei tulla koskaan 
pettämään!”  

Tiedättekö, että tyhmät ryntäävät sinne, minne enkelit pelkäävät mennä? Mitä Pyhät Kirjoitukset 
sanovat siitä?  

”Näet miehen, viisaan omissa silmissään – enemmän on toivoa tyhmästä kuin hänestä.” Sananlaskut 
26:12.  

Ensimmäinen asia, jonka minä olen oppinut erottelusta tällä kanavalla, on, että me KAIKKI olemme 
taipuvaisia erehtymään. Kukaan ei ole vapaa petoksesta. Jos ajattelet olevasi, ajattele uudelleen. 
Ajattele Pietaria. Oletteko suurempia kuin Pietari? Tunnetteko Jeesuksen paremmin kuin Pietari 
tunsi? Oletteko olleet silminnäkijöinä suuremmille ihmeille kuin Pietari?  

Rakkaat, Paavali on varoittanut meitä, ”Sen tähden, joka luulee seisovansa, katsokoon, ettei lankea.” 
Paavalin Ensimmäinen Kirje Korinttolaisille 10:12.  

Pyydän, katsokaa uudelleen sisällenne. Tunnetteko itsenne omahyväiseksi, närkästyneeksi, jopa 
vihaiseksi, koska havaitsette jonkun opettavan virhettä ja että teidät on asetettu korjaamaan 
maailma?  

Haudotteko paheksuntaa siitä, mitä kirkko on tehnyt tai epäonnistunut tekemään menneessä? 
Katsottiinko teitä alentuvasti, opetettiin vakavaa virhettä vai epäonnistuiko kirkko johdattamaan 
teidät Jeesuksen luo saamaan uudestisyntymisen kokemus? Oletteko antaneet anteeksi heidän 
virheensä vai onko sydämessänne yhä katkeruuden juuri… joka kasvaa närkästyksestä, kun joku 
mainitsee sen kirkon?  

Katsokaa kulkuanne niinä päivinä. Kuljitteko väkijoukon mukana, olivatko motiivinne puhtaita? 
Nautitteko seurasta, ettekä halunneet astua sivuun linjasta? Vai sinnittelittekö rukouksessa, etsien 



Häntä, kunnes löysitte Hänet. Minä en välitä, missä kirkossa te olette, Jeesus vastaa niille, jotka etsivät 
Häntä koko sydämillään. Oliko kirkossa korruptiota? Annoitteko anteeksi heille vai oletteko yhä siellä 
asustelemassa liassa, vihaten sitä, mitä teille tehtiin tai ei tehty?  

Se, mitä minä tässä olen sanomassa, on, että Saatana on uskomattoman nerokas ja tietää täsmälleen, 
kuinka saada teidät ansaan ja hallita ajatuksianne, ohjaten teitä teidän tietämättänne, hän tietää, 
kuinka ansoittaa teidät, kuinka marssittaa valheita edessänne, jotka nielaisette, koska te luotatte 
lähteeseen ja lähde ei ollut Jumala. Tai te haudotte anteeksiantamattomuutta ja nämä valheet 
oikeuttavat teidän tunteenne. Hän tietää, kuinka ansoittaa teidät, että te loukkaannutte, niin että te 
tulette vihaamaan mitä tahansa, mikä edes vähän muistuttaa niistä, jotka haavoittivat teitä, niinpä te 
kannatte katkeruutta ja vihaa ympärillänne kaikkea kohtaan, mikä vivahtaa siltä kirkolta tai 
menneisyydeltänne siinä.  

Kyllä, hän on mestari pettäjä. Ja ellette te vie kaikkea Herralle tavanmukaisesti ja saa Hänen 
mielipidettään, te saatatte tulla vakavasti petetyiksi, eikä teillä saata olla vihjettäkään sitä, että teitä 
on manipuloitu. Useimmat ihmiset eivät tiedä, että heillä on ylpeyttä, eivätkä tiedä, että heitä on 
manipuloitu. Se on vain tosiasia. Tarvitaan Pyhän Hengen väliintulo ja hyvin vilpitön sielu, että 
kykenee tunnistamaan ylpeyden itsessään.  

Vaaditaan myös sielu, joka kieltäytyy seuraamasta ihmistä. Sielu, joka kieltäytyy olemasta katkera 
menneisyydestä. Sielu, joka kieltäytyy hyväksymästä kunnioitettuja mielipiteitä, ennen kuin on ensin 
puhunut siitä Jumalalle. Sielu, joka ei pelkää tulevansa eristetyksi väkijoukosta uskomustensa vuoksi 
tai pelkäävänsä menettää rakkaita ystävyyssuhteita. Useimmat meistä seuraavat väkijoukkoa ja 
suojelevat ystävyyssuhteitamme, emmekä halua poiketa linjasta puoleen, emmekä toiseen. Koska me 
emme halua vieraantua. Ja uskoa pastorin sanaa joka asiassa. Sitten myöhemmin me huomaamme, 
että he olivat väärässä ja vihaamme heitä sen vuoksi. 

Kenen vika se on todella? No niin, kyllä, osa siitä on heidän, kun johtivat meitä harhaan, mutta Jumala 
salli sen, eikö sallinutkin? Mitä Hän oli tekemässä, kun Hän salli meidän tulevan samasta muotista 
valetuiksi kristityiksi? Oliko se Hänen vikansa, kun te ette käyneet läpi kivuliaita vaiheita oppiaksenne 
erottelua ja saada itsekontrollia, astuaksenne pois väkijoukosta ja etsiäksenne yksin Herran 
mielipidettä?  

”No niin, se ja se pastori sanoi niin. Hänen kirkkoonsa osallistuu 5000 henkeä, hän on käynyt 
seminaarin ja on kypsä, 30-vuotta palvelijana. Siispä sen täytyy olla totta!” Siispä, te vain uskotte sen 
kuulopuheen perusteella? On teidän vastuunne oppia oikea väärästä. Jos olette liian laiska tekemään 
sen… no niin, sitten te vaarannatte sielunne.  

Miksi minä olen niin vakava tässä asiassa? Te ette ole nähneet mitään vielä. Te ajattelette, että te 
tulette seisomaan? Niille teistä, jotka ovat hylänneet tämän kanavan, koska te kuulitte nokkelia 
perusteluja, typeriä valheita ja huhuja, kertokaa minulle. Kuinka te seisotte muslimin edessä, hänellä 
on kymmentuumainen veitsi kädessään, kysyen teiltä, oletteko kristitty?  

Kuinka te tulette seisomaan kaupassa, kun lapsenne eivät ole syöneet kahteen päivään, kaappinne on 
tyhjä ja teidän tarvitsee vain allekirjoittaa paperi ja ottaa siru vastaan käteenne ja olette valmiit 
saamaan kaikkea ruokaa, mitä tarvitsette? 

Minä olen vakavasti huolissani niiden puolesta, jotka eivät ole sinnitelleet Herran luo ja ovat 
unohtaneet perustotuuden. He eivät voi erottaa totuutta virheestä. Tämä on vakavaa, kaverit. Niiden 
puolesta, joita manipuloidaan heidän vihallaan ja närkästyksellään kirkkojen virheistä 
menneisyydessä. Niiden puolesta, jotka ovat niin raivostuneita, että heille ei tuota ongelmaa nakata 



kallisarvoinen lapsi pois saastaisen pesuveden mukana. Jos teitä voidaan manipuloida tällä tavalla, 
kun puut ovat vihreitä, kuinka ihmeessä te tulette seisomaan, kun puut ovat kuivia??? 

 Kyllä, minä olen vakavasti huolissani teidän puolestanne. Teidän ikuinen pelastuksenne on kyseessä. 
Te ette tavoittele Kristusta ja Hänen rakkauttaan muita kohtaan; te syötätte valheita, panettelua, 
ilkeitä syytöksiä ja pudistatte pölyt olkapäiltänne, kuin olisitte mahtava Jumalan ihminen.  

Teidän sydämenne pitäisi kertoa teille. Teidän omatuntonne olisi pitänyt varoittaa teitä, te kuljette 
katkeruudessa, vihassa, kiihkoilussa, tietämättömyydessä ja ylpeydessä. Jos te tunnette edes vihlaisun 
tästä, minä vetoan teitä etsimään Herraa, kunnes löydätte Hänet. Katukaa likaa, jota olette syöttäneet 
sielullenne ja löytäkää Jumala. Etsikää Hänen neuvoaan ja valmistelkaa itsenne siihen, mikä on 
edessänne. Tässä ei ole kyse minusta ja meidän kanavastamme. Tässä on kyse teidän erottelustanne, 
kyvystänne erottaa, mikä on edessänne.  

Meidät kaikki tullaan koettelemaan ja seulomaan mitä suurimmassa määrin. Jos te ette kulje 
todellisessa erottelussa, nöyryydessä ja armeliaisuudessa nyt, te olette nukke demonien käsissä. He 
voivat saada teidät hyväksymään tämän ja torjumaan tuon hetkessä, koska he tuntevat 
henkilöllisyytenne. He tietävät menneisyytenne. He tietävät, kuinka manipuloida teidät torjumaan se, 
mikä on oikein. Ja he tulevat saamaan tahtonsa läpi kanssanne. Teille ei ole taattu huomista tai aikaa 
katua viime hetkellä. Saatana tulee saamaan teidät ottamaan merkin ja aivonne tullaan säätämään 
pois Herrasta ja halusta Jumalaan, ikuisiksi ajoiksi.   

”Oi, ei – se ei tule koskaan tapahtumaan minulle. Ei minulle!” Ajatelkaa uudelleen. Muistatteko 
Pietarin?  

Siispä, pyydän, menkää syvemmälle. Etsikää Herraa, kunnes löydätte hänet. Minä tiedän, että se on 
kovaa työtä. Se on erittäin kovaa työtä. Mutta se on työtä sielunne ja pelastuksenne puolesta. Etsikää 
Hänen viisauttaan, Hänen neuvoaan ja oppikaa menemään pintaa syvemmälle siinä, mitä teille 
esitellään. Oppikaa etsimään Häntä, kunnes te TIEDÄTTE, että kuljette totuudessa. Ja kuinka te 
tiedätte sen? Te tunnette nöyryyttä, ystävällisyyttä, hellyyttä, armeliaisuutta ja ennen kaikkea – 
Rauhaa.  

Jos teillä ei ole Rauhaa, jos asiat vellovat ja jauhavat sisällänne ja ihmiset, joille puhutte YouTubessa – 
vellovat ja jauhavat, ovat vihaisia ja katkeria ja lennättävät syytöksiä – te ette ole oikeilla jäljillä. Tämä 
on pelastuksenne. Älkää seuratko niitä, jotka varastavat rauhanne. Järjestäkää asianne oikein 
suhteessa Jumalaan. Erottakaa Totuus. Kulkekaa ystävällisyydessä, hellyydessä, armeliaisuudessa ja 
pysykää rauhassa. Nämä ovat merkkejä siitä, että kuljette Totuudessa. 

Pyydän, ottakaa aikaa erottaa. Etsikää Häntä koko sydämestänne. Ja pyydän, minä pyytäisin teitä, että 
jos tiedätte ihmisiä, jotka ovat muodostaneet kanavia meitä vastaan ja olette olleet niillä kanavilla, 
että jättäisitte linkin tähän viestiin heille. Koska minä todella tunnen, että se on tärkeää ihmisille, jotka 
omaksuvat tämän herjaamisen, heidän sielujensa turvallisuuden vuoksi. 


