365. KRIITTINEN MIELI ON AVOIN OVI… HENGELLISTÄ SODANKÄYNTIÄ
Jeesus selittää… Kriittinen mieli on Avoin Ovi, Hengellistä Sodankäyntiä, Osa 3
Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 3. Elokuuta, 2016.
Clare aloitti… No niin, Sydänasukkaat, Herra ottaa meitä kädestä kiinni ja auttaa meidät Santa
Monican moottoritien yli ruuhka-aikaan… ilman että ajetaan päälle. Sanonpa vain… Me ylitämme
jatkuvasti nopeasti liikkuvaa liikennettä hengellisessä valtakunnassa. Ja me olemme päihittäneet
esteet tarmokkaasti aikaisemmin; mutta tämä on uusi päivä.
Ylistyshetkessä Jeesus tuli luokseni ja sanoi… ” Minä olen ylpeä sinusta. Olet käsitellyt
tuomitsemista paljon paremmin. ”
Kiitos Herra, kun olet auttanut minua. Minä vihaan minun ylpeyttäni, tuomitsemistani ja kriittistä
mieltäni – ne ovat silkkaa myrkkyä.
” Älä muuta sano. ”
Ne ovat silkkaa myrkkyä!
( Me kikatimme. ) Siitä huolimatta, tämä on vakava, vakava asia.
” Se on, ja sinä viimeinkin alat ymmärtämään sen ulottuvuuden elämässäsi. Se selittää miksi on
ollut niin paljon hyökkäyksiä. Kriittinen mieli on nopea oven avaaja. Jaa heidän kanssaan
kokemuksesi. ”
Minä arvelin, että tulisin tekemään tämän uudelleen…
Hän vastasi… ” Aina. Se todella auttaa niin monia Minun lapsiani oppimaan hyväksymään ja
käsittelemään vikojaan, koska sinä olet läpinäkyvä omiesi kanssa. ”
OK. Tänä aamuna me Ezekielin kanssa rukoilimme sitomisrukousta yhdessä. Ja sen puolessa
välissä, minulla oli mitä voimakkain ymmärrys, että taistelu on meidän omissa sydämissämme
enemmän kuin missään muualla. Mitä hyötyä on rukoilla sitomisrukousta, kun käännyn ympäri ja
seuraavassa henkäyksessä tulee syyttävä ajatus, jota seuraan omalla ajattelullani, kuorruttaen sen
tuomitsemalla sen henkilön?
Siitä ei ole mitään hyötyä, rakkaat. Voisit yhtä hyvin unohtaa sitomisrukouksen rukoilemisen, jos
aiot jatkaa tuomitsemista ja kriittistä henkeä.
Minä myös halusin jakaa teidän kanssanne, että kun Hän sallii kärsimyksen, koska sinulla oli
kriittinen mieli ja loukkasit jotakin toista – osa siitä kärsimyksestä on sinun korjaamiseksesi. Osa
siitä kärsimyksestä on sen toisen henkilön lohduttamiseksi, koska he tarvitsevat hengellistä
parannusta – siis se on paasto uhraus heille. Ja osa siitä käytetään maailman kadotetuille sieluille.
Siis, toisin sanoin, Herra jatkuvasti käyttää sitä mitä meillä on, paasto uhrauksena, sielujen
lunastus työhön.
Siis, älä ajattele, että kaikki on menetetty, jos aukaisit oven. Hyökkäys on osittain sinun
korjaamiseksesi, osittain sieluille, koska sinä olet pyhittänyt itsesi Herralle ja antanut kaiken, mikä
on sinun, Hänen käsiinsä. Ja se on kuin paasto uhraus lähetyssaarnaajien työtä varten, niin
sanotusti, niin että evankeliumin sanomaa voidaan jakaa ja sydämet avautuvat. Ja osa siitä on
paasto uhrausta sen henkilön paranemiseksi, jota olet sanoillasi loukannut.

Mutta joka kerta, kun avaan sydämeni ja mieleni kritisoimaan tai tuomitsemaan muita, joka ikinen
kerta… Minä tulen aiheuttaneeksi itselleni harmia. Ei mikään kaunis näky. Kun Pyhä Henki tiivisti
minulle ajatuksen, että Sitomisrukouksen rukoileminen ei tulisi kattamaan päivää, ellei minun
sydämeni pysyisi armeliaisuudessa, minä ymmärsin kuinka hyvin vakavaa tämä on.
Siinä vaiheessa, Herra alkoi puhumaan jälleen… ” Se on totta. Kun olet kriittinen toisia kohtaan,
vaikka vain sydämessäsi tai mielessäsi, sanomatta sanaakaan, olet juuri avannut oven. Eikä vain
sitä, vaan ajatus pistää sitä ihmistä, jota kritisoit ja se loukkaa heitä. Joten, ensin sinun täytyy katua
sitä ajatusta, jota seurasit; sitten sinun täytyy rukoilla sen ihmisen puolesta, jota juuri loukkasit. ”
” Tämä on hengellinen laki. Niin harvat kristityt ymmärtävät sen. Ne, jotka ymmärtävät, ja elävät
sen mukaan, ovat hyvin korkealla pappeudessa, koska voin luottaa heihin. Toiset papit, kun
pääsevät nimittelyyn ja syyttelyyn, kaikki vuosia jonossa odottamassa olleet demonit lentävät
avoimesta ovesta sisään ja alkavat ahdistamaan heitä. Mitä enemmän vahinkoa on tehty, sitä
pahempaa ahdistusta he tulevat kärsimään. Ja jotkut jopa menettävät henkensä. Tämä on laki,
hengellisen valtakunnan dynamiikka. ”
” Minun Lapseni, ÄLKÄÄ sanoko MITÄÄN pahaa kenestäkään. Älkää tuumiskelko pahaa ajatusta,
älkää viihdyttäkö sitä, älkää seuratko sitä. Älkää. Minä kerron tämän teidän omaksi parhaaksenne.
Jos teette tämän, te tulette kärsimään. Olette juuri puukottaneet selkään yhtä Minun lapsistani ja
avanneet oven. Paljon vahinkoa tulee vain yhdestä kriittisestä ajatuksesta. ”
” Ja muuten, suuren osan siitä, mistä muita syytätte, te olette olleet syyllisiä kerran jos toisenkin –
ja syyte voi olla perätön. ”
” Hyvin usein paholaiset ohjaavat teitä kaikenlaisilla ajatuksilla ihmisistä, jotka ovat loukanneet
teitä, tai tunnette, että he ovat tehneet teille vääryyttä. He ovat kuin huutosakin johtajia
kannustaen teitä. He ohjaavat teitä tekemään kaikenlaisia ilkeitä yhteyksiä ja syytöksiä.
Suurimman osan aikaa, se mitä he sanovat, ovat puhtaita, vääristelemättömiä valheita vailla
minkäänlaista todellisuuspohjaa. Sinä olet ollut hyvin syyllinen tähän, Clare. Siksi sinua panetellaan
niin paljon – ainakin se on yksi syy. ”
Ja sitten, minä keskeytin tässä kohdassa ja sanoin… ” Kyllä, ja kun olimme vuorilla, siellä oli
ihmisiä, joiden tiedettiin olevan saatanan palvojia, he tulivat jatkuvasti meidän alueellemme
viattoman metsässä patikoimisen varjolla. Mutta siellä oli myös muita, jotka tulivat ja me emme
tienneet olivatko he osa noitien kokousta vai ei. Mutta olettamalla, että he olivat, me avasimme
valtavan oven, koska jotkut heistä olivat vain uteliaita ja olivat viattomia mihinkään vääryyksiin. ”
Ja tässä kohden minä ajattelen, että on tärkeää huomata, että demonit tykittivät ja provosoivat
meitä syyttämään jokaista kohtaamaamme. Ja se oli minun alamäkeni.
Jeesus jatkoi… ” On tärkeää huomata, että kun sinun mielesi oivaltaa ajatuksia, jotka ovat kriittisiä
muita kohtaan, sinä voit poimia sitä mitä vihollinen lähettää tahallaan johtaakseen sinut
tuomitsemaan, niin että he voivat kävellä suoraan avoimesta ovesta sisään. Itse asiassa, monella
on toimeksianto avata ovi ja sitten edetä sen läpi, niinpä ne työskentelevät erittäin kovasti
saadakseen avauksen. He ovat nujerrettuja siihen asti, kun ovi on avattu. ”
” Tämän takia, Minun Ihmiseni, Minä olen jatkuvasti sanonut, aivan alusta alkaen, älkää tuomitko
ja pysykää erossa uutisista. Uutiset ovat vinoutuneet, saadaksenne teidät kritisoimaan. Ei ole väliä
ovatko ne totta vai ei, eikä että aloititteko te vai ette. Vain se merkitsee, että te ryhdyitte
tuomitsemaan toista, ja suurimman osan aikaa edes tietämättä tosiasioita. ”

” Kun niin kutsutut tosiasiat ovat valheita, teistä tulee osasyyllinen väärän syytöksen syntiin.
Näettekö tässä viisautta, Minun Morsiameni? Saatana käyttää mediaa provosoidakseen teitä
tuomitsemaan, että elämässänne on avoimia ovia, ja vihollinen voi tunkeutua sisään ja aiheuttaa
sekasortoa. Minä kovasti haluan teidän ymmärtävän tämän yhteyden, että te voitte suojata
itsenne. ”
Herra, onko koskaan turvallista katsoa uutisia?
” Informaatio, jonka saatte lähetyssaarnaajilta, on suurimmalta osaltaan rehellistä, ja antaa teille
mahdollisuuden rukoilla ja uhrata lahjoja. Mutta poliittisesti kontrolloidut uutiset ovat
erimielisyyttä aiheuttavia, harhaanjohtavia ja manipuloivia. Minä toivon, että Minun Ihmiseni
tulisivat Minun tyköni uutisia saadakseen ja Minä kerron heille, mitä heidän on tarpeen tietää ja
minkä puolesta rukoilla. Tämän takia minä lähetän jotakin pöytäsi halki pyytämättäsi. Mutta jopa
silloin, Clare - ole valppaana. ”
” Mutta jopa kirjeenvaihdossasi, tai keskusteluissasi, pidä varasi, kun ihmisillä on vaikeuksia ja he
syyttelevät toisiaan vasemmalla ja oikealla. Ei ole terveellistä osallistua näihin asioihin, ja
suurimman osan aikaa tieto on vinoutunutta heidän hyödykseen ja sinusta tulee osasyyllinen
väärään syytökseen. ”
Vau… tämä todella käy monimutkaiseksi ja juonikkaaksi…!
Hän jatkoi… ” Minä toivon, että näkisitte ne veitset, joita kiskon kristittyjen selästä päivittäin. Te
ette voi uskoa missä määrin tätä tehdään ympäri maailman. Eikä muslimien tai kommunistien
taholta, vaan toisten kristittyjen. Ja sitten he ihmettelevät, miksi he ovat niin suuren sorron alla. ”
Minä haluaisin jakaa kanssanne jotain, rakkaat. Tiedättehän kuinka sitä voi olla kiireessä tai
ärsyyntyä, koska rakastava puolisonne on laittanut jotain väärään kohtaan tai käyttänyt jotain
tärkeää ilman ajattelematta sitä loppuun asti tai kysymättä? Tämä on tavallisin synnin lähde minun
elämässäni. Minulla on taipumusta olla kärsimätön ja varuillani aikani suhteen, koska en koskaan
lopeta päivääni kirjoittamatta kaikille kuten minun pitäisi. Tai työskentelemättä maalauksen
parissa, tai työskentelemättä musiikin parissa. Siis, olen erittäin, erittäin mustasukkainen ajastani.
Ja jos jokin aiheuttaa minulle epämukavuutta tai teettää lisää työtä, minä närkästyn.
Kaverit, tämä on kauheaa myrkkyä! Jopa silloin kun pidät sen sisälläsi, se vahingoittaa sinua ja
puolisoasi. Närkästys kasvaa ja pian sinulla on likakaivo täynnä jätevettä. Ne pikku asiat, jotka
voivat ärsyttää ja saada sinut huokaamaan ja toivomaan, ettei sitä olisi tapahtunut? Jos et ota
kiinni niitä sillä hetkellä, kun ne tulevat mieleen, sinä sallit siemenen, joka voi juurtua ja tehdä
suuren kraatterin suhteeseenne, ja se on täynnä puhumatonta närkästystä. Ja päivästä päivään et
edes tajua, että se on siellä, kunnes toinen asia vedetään viemäristä alas. Se todella täyttyy,
kaverit, sen se todella tekee. Mutta pahempaa kuin se, on että aukaisit oven olemalla kriittinen.
Tämä sallii demonien tulla ja tutkia sinut niin monin tavoin – se on valtava avoin ovi, tuoden
mukanaan kiittämättömyyden.
Mikä on ratkaisu? Veljellinen rakkaus. Antaen anteeksi toinen toisilleen. Muistellen aikaa, jolloin
teit itse juuri saman tai pahempaa. Se tasoittaa pelikenttää ja et voi kritisoida heitä siitä mitä itse
juuri viime viikolla teit! Muistellen heidän ihania hyveitään ja kaikkia niitä kertoja milloin he ovat
olleet teitä varten, silloin kun tarvitsitte heitä. Ja ottaen huomioon kuinka uskollisia he ovat olleet
sinulle, vaikka sinä olet pettänyt heidät monta kertaa myöskin.
Muistele sitä aikaa, kun sinulla ei ollut ketään, joka olisi todella rakastanut sinua ja jakanut
huoliasi, todella välittäen sinusta. Se itsessään on todella vakavoittavaa. Ajattele miltä sinusta

tuntuisi, jos heitä ei huomenna enää olisi. Se todella auttaa arvostamisessa. Nämä ovat kaikki
tapoja päästä kiinni ajatuksiisi – ottaen kiinni joka ajatuksen ja jättäen sen Kristukselle, Hänen
kaikessa Jumalallisessa nöyryydessään. Hän, joka nöyrtyi itse, kuollen syntisen kuoleman, vain
saadakseen Hänen Kirkkonsa kanssaan Taivaaseen. Me emme ole vastustaneet siihen pisteeseen
asti vielä – siis mitä meillä on valittamista??? Tässä minä saarnaan itselleni.
Herra jatkoi… ” Hyvin sanottu… ja parempi vielä, jos elää näiden ajatusten mukaan. Sitten olisi vain
hyvin vähän tarvetta hengelliselle sodankäynnille; enkelit lakkaamatta kiirehtisivät sivuillanne, eikä
teillä olisi avoimia ovia. ”
” Tämä on erittäin vakavaa opetusta, Minun Rakkaat. Minä kerron tämän teille, koska monilla
teistä on katkeruutta sydämissänne ja tämä on jättänyt oven sepposen selälleen ja johtanut
lisääntyvään sortoon perheissänne ja avioliitoissanne. Ja muistakaa: te välitätte esimerkkinne
lapsillenne. ”
” Minä rukoilen teidän kaikkien puolesta Minun Rakkaat. Minä haluan nähdä teidän nauttivan
elämienne kauneudesta. Minä haluan päästää teidät pahasta, mutta monet teistä ovat sitoneet
Minun käteni jatkuvasti aukaisemalla samoja ovia. Ja siihen saakka, kunnes näette, mitä teette,
Minun väliintuloni kestää vain muutaman tunnin tai päivän kunnes aukaisette sen oven uudelleen.
”
” Siis, katsokaa syvälle sydämiinne ja älkää antako vihollisen tehdä siitä kotiaan enää. Olkaa
erittäin tiukasti valppaita siitä mitä ajattelette. Ja hylätkää kaikki negatiivinen välittömästi. Ja jos
huomaatte viihdyttävänne sitä, katukaa ja rukoilkaa heidän puolestaan, joita loukkasitte. Minä
olen kanssanne tässä. Tämä on aika saada ote siitä, kuinka te kutsutte vihollisen sisään. Minä
voimistan teitä viisaudessa ja hengellisessä sodankäynnissä. Nyt kun te tiedätte, te olette
siunattuja, jos otatte käyttöön tämän. ”

