421. Jeesus selittää… Saatanan orjuuttamat & Halloween yö
31.10.2016 - Jeesus Kristuksen sanoja sisar Clarelle
Clare aloitti… Herra, mikä on viestisi tälle päivälle?
Ja Hän vastasi… “Minä annan rangaistuksen, sanoo Herra.”
“Saatana on rikollinen, Minä olen Jumala. Jokainen ase, joka taotaan sinua vastaan, on tehoton.
Sinä olet valinnut seuraavasi Minua ja palvelevasi Minua koko elämäsi. Eikö Minun pitäisi sinua
silloin suojella pahan tekijöiltä?”
Herra jatkoi… “Koska kaikista päivistä tänään on saatanan päivä (31.10 – Halloween) juhlia heidän
tappiotaan.”
Ja minä kysyin Häneltä… Miksi he juhlisivat tappiota?
“Siinäpä se, he eivät ymmärrä, että ovat hävinneet – Niin he juhlivat. Minä en voi pelastaa
langenneita enkeleitä, he ovat sinetöineet kohtalonsa. He joutuvat tuliseen järveen, ennemmin tai
myöhemmin. Mutta Minä voin pelastaa heidät, joita langenneet enkelit kiusaavat. Minä voi myös
pelastaa heidät, jotka ovat heidän harhauttamia. Sen takia sinä rukoilet vihollisiesi puolesta.”
“Minä näin sen ajan, jolloin he olivat viattomia ja puhtaita, ennen kuin synti astui sisään ja he
tekivät liiton paholaisen kanssa. Minä näin kun heitä satutettiin ja syvästi loukattiin. Minä anoin
heitä menemästä koston ja vihan tielle. Ja että he antaisivat anteeksi ja Minä voisin parantaa heidät.
Jotkut kuulivat Minut selvästi, ja kuitenkin he kääntyivät pois. Joillain oli syvä väärinteon tunne
kun he seurasivat lihansa reaktiota, mutta silti he jatkoivat. Ja jotkut eivät kuulleet Minua ollenkaan
– He olivat kuuroja. Silti koskin jollain tapaa heitä kaikkia varoittaakseni heitä.”
“Minä tiedän mitä sielusta, joka on astunut harhaan, voisi tulla kun hän kääntyy pahuudesta. He
voivat saavuttaa korkeimman pyhyyden ja aseman Minun kuningaskunnassani. Mutta ensin heidän
on annettava anteeksi vihollisilleen, kieltää saatana ja kaikki pahan teko, katua huolellisesti jokaista
pahaa tekonsa, sitten tulla luokseni ja Minä voin ennallistaa heidät. En ainoastaan ennallista heitä,
vaan asetan vartion heidän ja heidän perheidensä suojaksi, jotta mitään pahaa ei heille tapahtuisi.
Toisin sanoen, he ovat suojeltu saatanan ja sen noitapiirien kostolta.”
“Mutta heidän pitää omaksua Minun tieni, eikä koskaan kääntyä takaisin.”
“Minä en voi suojella sielua, joka kääntyy takaisin. Niin kauan kuin he elävät lammastarhan
suojissa, ei yksikään susi tai leijona voi heitä napata. Mutta jos he loikkaavat aidan yli tai palaavat
vanhoille teilleen, he ovat hyvin haavoittuvaisia.”
“Minä haluan rakkaudellisen suhteen heidän kanssaan. Haluan heidän kutsuvan Minun Isääni
heidän Isäkseen – Koska he ovat alunperin tulleet Hänestä. Hän rakastaa heitä suuresti, he ovat
Hänen lapsiaan, ja heidän menettämisensä on sama Hänelle kuin menettäisi yhden, joka palvelee
Häntä. He ovat rakastettuja, ehdoitta.”
Herra, teetkö tänään uuden vetoomuksen satanisteille?
“Teen. Ja kutsun kaikkia sydänasukkaita omistamaan tämän päivän rukoiluun heidän puolestaan,
jotta he katuisivat ja palaisivat Minun Isäni sydämen puoleen. Minä johdatan heitä. Minä parannan
heidät. Minä opetan heitä. Minä välitän heidät ja annan anteeksi heille. Minä teen kaiken, mitä hyvä
isä tekisi hänen rakkaalle lapselleen.”
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“Silti tämä konsepti on vieras heille. Jos he vain lähestyisivät Minua ja antaisivat Minulle
mahdollisuuden, Minä näyttäisin heille merkityksen, rakkauden todellisen merkityksen. Ja koskaan
enää eivät he joudu kaipaamaan rakkautta. Minä annan sitä heille joka päivä kuin tuoretta mannaa
jos he vain antaisivat Minulle sen mahdollisuuden ja tulisivat luokseni joka päivä.”
“Monet teistä, jotka harjoittavat noituutta, on kutsumus olla profeettoja ja parantajia Minun
kuningaskunnassani. Monilla teistä on ollut vain trakedioita elämissänne – Sanoinkuvaamattomia
trakedioita – Ja ette ole koskaan saaneet tietää, millaista olisi ollut, jos olisi ollut rakastava äiti tai
isä. Monet teistä on kirottuja, jotta pysyisitte noitapiirissä, vaikka on aikoja, jolloin haluaisitte ulos.
Olette peloissanne siitä, mitä teille tehtäisiin.”
“Teidän johtajanne on koira lieassa, ja Minä pidän toisesta päästä kiinni. Hän ei voi mennä yhtään
pitemmälle kuin Minä sallin ja jos käännyt Minun puoleeni, Minä totisesti vapautan sinut ja
suojelen sinua häneltä.”
“Olet nähnyt tällä kanavalla, kuinka Minä rakastan teitä kaikkia. Olet nähnyt, kuinka opastan sinua,
kuinka odotan näkeväni sinut, kuinka jatkuvasti voitan lasteni ja palvelijoideni viholliset. Olet
nähnyt todellisen mestarin ja luojan, joka ei valehtele. Olet nähnyt Minun persoonallisuuteni, ja että
Olen rakastettava ja lähestyttävä Jumala.”
“Jotkut teistä ovat kääntyneet Minun luotani, koska olette menettäneet rakkaimpanne ja jatkoitte
kysyen; ‘Jos olet Jumala, miksi annoit heidän kuolla, minä rukoilin Sinua?’ Silti sinä et omaa samaa
tietoa, kuin Minä. Sinä et tiedä, mitä olisi voinut tapahtua, jos en olisi kutsunut heitä kotiin. Sinä et
näe kokonaiskuvaa, koska olet vain pieni luomus ja Minä olen se, joka moutoili sinut äitisi
kohdussa.”
“Sinun tiesi eivät ole Minun tieni, etkä koskaan tule ymmärtämään teitäni. Mutta kaikelle, mitä
sallin, on todella hyvä syy. Ei väliä, miten vaikealta se näyttääkään. Ja joidenkin syiden taustalla on
sinun pelastumisesi. Kerran, sielut tekevät sopimuksen Minun kanssani siitä, millaisen elämän
tulevat elämään, ennen kuin tulevat maahan. Meillä on yhteisymmärrys siitä ja monet, jotka
näyttävät kuolevan turhaan, ovat marttyyreja antaen kärsimyksensä ja elämänsä toisten puolesta,
koska he rakastavat. Jopa kasvit ja eläimet ymmärtävät, mitä pyydän niiltä.”
“Kaikki hyvä, mitä rakastit siinä henkilössä on vain heijastusta Minun rakkaudesta sinua kohtaan.
Rakastivatko he seuraasi ja halusivatko he aina olla kanssasi? Vielä enemmän Minä haluan ja
rakastan. Olivatko he valmiita tekemään mitä tahansa puolestasi? Niin olen Minäkin – Minkä
todistin kuollessani tuskaisen rikollisenkuoleman ristikukkulalla. Suojelivatko he sinua? Niin
Minäkin, vaikka et ole ollut tietoinen monista kerroista, kun olet ollut lähellä kuolemaa. Oliko aika
heidän kanssaan todella hauskaa? Niin on myös Minun kanssani – Jos haluat kultivoida suhteemme
kanssani. Sinut on kutsuttu. Huolehtivatko he sinusta? Niin Minäkin, joka päivä… Mutta et huomaa
sitä.”
“Ei ole mitään sattumia. On vain Jumalan tekoja.”
“Onko sinulla unelmia? Onko jotain lahjoja tai ammattitaitoja joita olet aina halunnut, mutta sinulle
on sanottu, että häviäjä ja sinulla ei ole lahjoja? Tai yrititkö ja jatkuvasti epäonnistuit? Niinpä
ajattelit, että loitsujen avulla saat, mitä olet halunnut? Tiedätkö, että saatana vie elämäsi ja syöksee
sinut helvettiin ja kidutukseen kun hän lakkaa käyttämästä sinua. Kyllä, hän käyttää sinua. Hän
käyttää sinua levittääkseen uskontoaan. Tiedätkö, että voi muuttaa sinun DNA:tasi ja antaa sinulle
ne lahjat, joita olet aina halunnut? Voin jopa opettaa sinua käyttämään lahjojasi ja opastaa sinut
tielle, joka tekee elämästäsi tyydyttävää.”
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“Ajattelet, että raha, naiset tai miehet ja lahjakkuus on se, mitä haluat, mutta kun sinulla kaikki se ja
tunnet sen tyhjyyden sisälläsi. Huomaat, että mikään ei tuo sinulle tyydytystä, joka kestää. Kaikki
on tyhjää, koska sinun sydämesi on tehty Minulle. Ja ennen kuin Minä elän sisälläsi, tunnet olosi
tyhjäksi, ei väliä miten paljon sinulla on.”
“On paljon asioita, joita et tiedä Minusta ja mitä teen lasteni vuoksi. Ja saatana ei tule sitä sinulle
kertomaan. Hän valheiden isä ja mihinkään mitä hän sanoo ei voi luottaa. Toivoin, ettet odota
totuuden paljastumista. Toivon, ettet odota kunnes on liian myöhäistä.”
“Siis vielä, kutsun teitä, jotka palvotte saatanaa tehden taikoja ja loitsuja. Kutsun teitä tulemaan
sydämeeni. Minä todella rakastan teitä ja haluan teidän olevan Minun kanssani ikuisesti. Tiedän,
mitä olet tehnyt. Olen nähnyt kaiken. Silti rakastan sinua. Silti haluan sinut. Ja jos tulet Minun
luokseni, annan sinulle anteeksi ja pesen sinut puhtaaksi menneestä elämästäsi ja annan sinulle
uuden elämän. Raikkaan, uuden elämän. Uuden toivon. Ja tulet löytämään todellisen ilon ja
rakkauden elämääsi, jota kukaan ei voi viedä sinulta. Ja sinä saat rauhan. Rauhan, jollaista sinulla ei
koskaan, milloinkaan ole ollut.”
Tulkaa Minun luokseni, kaikki te työn ja kuormien uuvuttamat. Minä annan teille levon. Ottakaa
Minun ikeeni harteillenne ja katsokaa Minua: Minä olen sydämeltäni lempeä ja nöyrä. Näin teidän
sielunne löytää levon. Matt. 11:28-29
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