364. VIHOLLISEN JOUKOT & ASEET… HENGELLISTÄ SODANKÄYNTIÄ
Herra selittää Joukkoja & Aseita… Hengellistä sodankäyntiä Osa 2
Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 1. Elokuuta, 2016.
Vau! Mikä voimakas Henkisen Sodankäynnin oppitunti tämä onkaan. Voi Sydänasukkaat, minä
rukoilen, että kuulette ja ymmärrätte tämän viestin selkeästi ja käytätte sitä ensimmäisenä
puolustuskeinonanne vihollista vastaan. Olkoon Hänen rohkeutensa ja viisautensa meidän
kanssamme! Se ON kanssamme!
Herra aloitti, ” Me aiomme jatkaa hengellistä sodankäyntiä. Ensiksi, haluaisin, että kertoisit heille
kokemuksestasi demonien paljouden kanssa. ”
Okei, Ezekiel ja minä rukoilemme toistemme puolesta lakkaamatta, ja tällä nimenomaisella
kerralla, hän oli sitonut erityisiä demoneita ja me myös sidoimme korvaajat, johtajat ja kostoiskun.
Mutta ne vain tulivat ja tulivat takaisin päivä päivän perään. Minä katsoin olisiko avoimia ovia,
mutta en ollut tietoinen mistä olisi voinut olla kyse. Ezekiel kysyi Herralta, ” Miksi ne tulevat
takaisin koko ajan? ”
Jeesus vastasi hänelle, ” Koska niitä on niin paljon. Paljon, paljon enemmän kuin voitte numeroida.
”
Ja nyt minä opin ystävältämme, joka myös on radiologian tohtori ja hyvin hengellinen henkilö, että
jokaista pikku asiaa varten on omat demonit.
Esimerkiksi, jos sinua vaivaa umpipussin tulehdus, on monia erilaisia demoneita, jotka tekevät
yhteistyötä aiheuttaakseen sairauden. Ja tässä annan vain esimerkin teille: jotakin mikä aloittaa
prosessin tarrautumalla, kasautumisen, supistumisen, venymisen, tulehduksen demonit.
Läpäisevyyden, tulehduksen, tukosten, kouristuksen jne. jne. demonit. Ne ovat vain esimerkkejä
minkä tyyppiset demonit olisivat sekaantuneet prosessiin, jossa sinulle annetaan se sairaus.
Siis, eilen puhuimme avoimista ovista – sinä ja minä puhuimme avoimista ovista. Ja me vain
raapaisimme pintaa, emme menneet syvälle. Riittää kun sanon, että Jumala on niin PYHÄ. Hänen
ajattelun ja tuntemisen taso on PYHÄÄ, eikä muistuta ihmisten tapoja, jotka usein sivuuttavat
pahat ajatuksemme ja käytöksemme ikään kuin ne eivät olisi tehneet yhtään vahinkoa.
Mutta ne tekevät paljon vahinkoa. Kuten olen kertonut muissa viesteissä, kun ajattelet pahan
ajatuksen henkilöstä, se haavoittaa heitä. Jos sanot sen, se pahoinpitelee heidät ja jättää
loukkaantuneena kasaan ja vain Herra voi sen parantaa. Se on vain yksi syy, miksi Hän on niin
peräänantamaton, että me emme tuomitse toista. Toinen syy on, että tuomitseminen on kuin
jätevesi, joka tulee viemäristä, enkeleille ja pyhimyksille ja meidän suloiselle Pyhälle Hengelle ja
Jeesukselle, joka on aina kanssamme. Se on hirvittävän loukkaavaa ja aukaisee oven demoneille
tulvia sisään.
Sille on syynsä, miksi Pyhät Kirjoitukset kertovat meille monta kertaa vartioida suutamme, koska
se voi tehdä niin paljon vahinkoa. Ja jos kritisoit kristittyä, sinä sivallat Jeesusta itseään. Jos kritisoit
ei-uskovaa, sinä työnnät hänet kauemmas mahdollisuudesta koskaan pelastua. Siis joka
tapauksessa, kaikkinainen kriittinen sana, asenne, tai ajatus on vakava synti ja avaa ovet sille, että
meidät tutkittaisiin.
Jos sinulle ei ole annettu erityisiä nimiä demoneille, voit silti liittää kätesi rukoukseen hellästi
rakastaen, että he parantuisivat – Jumala tekee loput. Tämä on vahvistus sille, mitä Jeesus on

meille opettanut. Kaikki, mitä tarvitaan on uskova kristitty ja sairas henkilö, saada aikaan ihme. Se
on juuri niin yksinkertaista. Mutta ymmärtäkää, maailmaan on vapautettu miljoonia demoneita,
erityisesti nyt kun CERN on aukaissut portaaleja ja me olemme lähellä loppua.
Herra, mitä Sinä haluaisit opettaa meille?
Hän aloitti… ” Minä olen paljon voimakkaampi kuin kaikki demonit yhteen paikkaan koottuna;
meitä ei voi verrata. Minun Lapseni, Minä sallin niiden tutkia teitä saadakseni teidän huomionne.
Kun lapsi on taapero, koko maailma on uusi heille ja tutkimaton. Kaikki teistä ovat kuin taaperoita
demoni maailmalle; teillä ei ole aavistustakaan kuinka monimutkainen se on. Kuitenkin te
tavoittelette tätä tietoa, samaan aikaan lisäämättä armeliaisuutta, se jättää teidät erittäin
haavoittuvaisiksi Ylpeydelle. ”
” Siis, Minä aion kertoa teille nyt: pitäkää armeliaisuus, veljellinen rakkaus ja nöyryys KAIKKEIN
tärkeimpinä hyveinänne, joissa teidän täytyy edistyä joka päivä, pysyäksenne erossa demonien
vakavilta hyökkäyksiltä. Nämä hyveet ovat kuin armeijoita, jotka taistelevat pieniä vähäpätöisiä
sotilasjoukkoja vastaan. Ne eivät ole näiden hyveiden veroisia. Mutta jos ajattelet, sanot, tai teet
jotain, mikä on päinvastaista armeliaisuudelle, sinä siirrät armeijasi tieltä pois ja jätät valtavan
aukon, jopa pienimpien demonien hyökätä. ”
” Siis, pyydän, aseista itsesi joka päivä Pyhän Hengen hedelmillä ylistämällä ja meditoimalla Minun
Sanojani ja tekojani. Säilytä nämä asiat hellästi sydämessäsi ja pohdiskele niitä usein… ” Mitä
Jeesus tekisi? ” Tämä auttaa vahvistamaan sinun luonnettasi ja nöyryyttäsi, jota tämän maailman
ajattelu on niin vahingoittanut. ”
” Erityisesti sinä, jota on torjuttu ja haavoitettu. Sinä olet kaikkein haavoittuvaisin hyökkäyksille,
koska olet kehittänyt tunnepohjaisen kolhun, joka myös sallii demonin tulla sisään. Torjunnan,
koston ja ylpeyden demonit, jotka kannustavat sinua siinä, mitä olet kritisoinut. Tämä on
luonnollinen, lihallinen, puolustus mekanismi ja henkiinjäämis reaktio vähättelylle. Sinut saadaan
tuntemaan itsesi haavoittuvaksi ja vähäisemmäksi kuin muut. Ja kompensoidakseen sen, mielesi
alkaa tekemään sinusta parempaa kuin muut, täyttääkseen sen puutteen. Tämä on ongelmallista.
Kun sinua on loukattu, et voi muuta kuin vastata ylpeydellä. Voit estää sen, jos olet erittäin
huolellinen. ”
” Sinun oma arvosi, heidän oma arvonsa, kenen tahansa oma arvo ei ole siinä, mitä he omistavat
tai mitä he ovat tehneet. Se on Minun Veressäni Golgatalla. Yksinkertaisesti, Minä olen lunastanut
heidät Minun Verelläni ja he eivät koskaan voisi tuottaa mitään, mikä lähimainkaan on Jumalan
veren arvoista. ”
” Nyt, Minä kerron teille näistä demoneista. He ovat erittäin pieniä ja heidän täytyy työskennellä
ryhmissä saadakseen mitään aikaan. He vihaavat rukousta enemmän kuin mitä te vihaisitte, jos
kehonne päälle kaadettaisiin kiehuvaa, sulaa metallia. Rukous polttaa ja heikentää heitä. ”
” Heillä on erittäin tarkat arvot ja ryhmittelyt. Ja aivan kuten teillä aseellisissa joukoissa on 10 000:
sta tai 18 000:sta miehestä koostuvia divisioonia, niin myös demonien maailmassa on
suurinumeroisia ryhmiä. Niitä kontrolloivat eri arvoiset demonit, joista Vallat ovat ylimpänä ja ne
hallitsevat erityisiä alueita ja ne päättävät, mitä heidän uhriensa päälle löysätään irti. Tämän takia
te tulette huomaamaan, että te kaikki koette samanlaisia takapakkeja ja hyökkäyksiä, koska näitä
samoja taktiikoita levitetään laajalle alueelle samanaikaisesti. Se voi olla flunssa, aviolliset
ongelmat, selkkaus työssä, juoru tai henkinen kuivuus. Tulet huomaamaan, että tällä kanavalla,

usein sattuu, että melkein kaikki kokevat samoja koettelemuksia samaan aikaan. Se on Vallan
tekemän työn aikaansaamaa. ”
” Sairautta varten saattaa olla satoja demoneita, jotka työskentelevät yhdessä kehon
järjestelmissä. Lihastulehdusten, hermopäätteiden tulehdusten, luiden tulehdusten demonit.
Turvotuksen, veden pidättämisen, kuivumisen, voimattomuuden uupumuksen ja ylistimulaation
demonit. Tulehduksen demonit, virus demonit, ja näiden demonien jälkeensä jättämät ulosteet,
kun ovat tehneet työnsä, ja se on myös myrkyllistä terveille soluille ja hengellisesti erittäin
myrkyllistä. Et koskaan tule pystymään osoittamaan ja nimeämään jokaista demonia. Mutta aidon,
sydämeenkäyvän veljellisen rakkauden suojassa, te voitte rukoilla ja Minä parannan. ”
” Siis, te ette välttämättä pysty taistelemaan näitä vastaan yksilökohtaisesti, ellen Minä tarjoa
teille nimiä. Kielillä rukoileminen, hengessä, on teidän kaikkein voimakkain aseenne, Rakkauden
jälkeen. Hengessä rukoileminen vapauttaa teidän älynne, niin että Pyhä Henki voi ottaa älynne
haltuun ja rukoilla teidän kauttanne Hänen omilla sanoillaan ja ajatuksillaan. Te voitte pyytää
kielten tulkkausta ja joskus se myönnetään teille. ”
” Lahjojen määrä, mitä Minä sallin sinun manifestoida, on suorassa suhteessa nöyryyteenne ja
aitoon rakkauteen veljeänne kohtaan. Siis, joka kerran, kun pyydätte Minulta lahjaa, olettakaa että
te joudutte nöyrtymään, ennen kuin se myönnetään teille. Elävät vedet virtaavat alamäkeen
matalimpaan paikkaan, missä ne kerääntyvät lammikoiksi. Eli, jos haluatte lisää lahjoja, se on teistä
kiinni, vastata Minun teille antamiini armoihin, nöyrtyä ei vain Minun edessäni, vaan myös
kaikkien ihmisten edessä. ”
” Mitä on nöyryys? Se on itsenne näkemistä kaikkein vähäisimpinä toisten joukossa, ja sen
tietämistä varmasti, että muut ovat ” parempia ” ja enemmän arvoisia kuin te. Kun pääsette tähän
tilaan, te tulette olemaan oikein iloisia, rauhallisia ja varmoja. Ei tarvitse todistaa mitään, ei
puolustaa mitään, ei näyttää mitään, ei suositella itseänne ennemmin kuin jotakin toista, yhtään
missään. Te olette jo ehdottomasti tikkaiden alapäässä, joten ei ole paikkaa, mihin pudota. ”
” Muistakaa myös, että pyhät enkelit tarkkailevat todella nöyriä sieluja ja rientävät heidän
rinnalleen vaikeuksissa. He ovat vähemmän innoissaan ylpeiden auttamisesta, vaikka he
tottelevaisuudesta auttavatkin. Silti, heidän ilonsa on kääntää tilanne vastakkaiseksi nöyrille ja
pienille sieluille. ”
” Siis, mitä Minä olen sanomassa teille? Se mitä Minä olen opettanut tällä kanavalla, on silti tärkein
ja hienostunein sodankäynnin ase, mitä sinulla voi olla kalustossasi. Kielet voivat loppua, ihmeet
voivat loppua, parantaminen voi loppua, tieto voi loppua. Mutta Rakkaus… ei lopu koskaan. ”
” Paras suojaus on hyvä hyökkäys. Ja mikään ei ole niin vastenmielistä demoneille kuin aito,
veljellinen rakkaus, joka tulee sydämestä ja rukouksesta. Kun kieltäydyt kuuntelemasta
halventavaa huomautusta, et salli itsesi ajattelevan jotakin halventavaa, ja korvaat nämä ajatukset
jollakin positiivisella sanottavalla – sinä raivostutat demonit. He yrittävät avata ovia ja sinun on
paiskattu kiinni. Ja vielä pahempaa, sinä suljet muiden ihmisten ovia esimerkilläsi. ”
” Erityisesti nyt, Rakkaat, kun mediassa ei ole mitään muuta kuin saastaa ehdokkaista.
Ymmärrättekö mitä teille on tehty? Juuri nyt, media avaa ovia demoniselle alistamiselle. Kyllä, kun
kuuntelet kritiikkiä, erityisesti epäoikeudenmukaista kritiikkiä, erityisesti panettelua – olet juuri
avannut oven. Kuinka yksinkertaisen eleganttia se on? Lannistakaa Amerikka saastan tulvalla
heidän mieliinsä. Ja se toimii! Minun Ihmiseni, teidän täytyy olla viisaampia kuin vihollinen. Tämä

on yksi syy, miksi Minä olen pyytänyt, että ette katso uutisia, koska uutisissa on syntiä synnin ja
synnin jälkeen. Eikä vain rikosten syntiä, vaan panettelun, valehtelemisen ja juorun syntiä. ”
” Jos haluatte olla vahva demonisia voimia vastaan, harrastakaa armeliaisuutta ja veljellistä
rakkautta nöyryyden kera, ja te olette jokaisen taistelun voittaja. ”
” Menkää nyt, Minun pieni katraani, ja ymmärtäkää että te olette juuri nyt ilkeiden hyökkäysten
maalitauluna. Mutta Minä olen juuri aseistanut teidät mitä vaikuttavimmilla sodankäynnin aseilla.
Hyökkäykset tätä kanavaa vastaan jatkuvat siitä mitä on opetettu, mikä on teille viisaudeksi ja
hyödyksi, jos täysin pidättäydytte osallistumasta siihen myrkkyyn uteliaisuudesta. Ja pyydän,
pysykää erossa median propagandasta, joka on Saatanan organisoimaa ja avaa ovat hänen
sorrolleen. ”
” Ymmärtäkää, että se mitä valitsette nähdä tai kuulla, voi tahrata teidät. Ja siinä prosessissa, myös
Minut tahrataan, ja Minä suren sitä syvästi. ”
” Menkää nyt, Minun valitut sieluni, ja käyttäkää Minun Rakkauteni voimaa kuten Samson jopa
käytti hänen aseitaan voideltuna. Te tulette tekemään suuria urotöitä näillä aseilla. ”
” Ja muistakaa: puhtaalla sielulla – joka on sellainen, joka kieltäytyy ajattelemasta tai
kuuntelemasta pahaa – on ennalta mittaamaton vaikutus Jumalan edessä. ”

