446. TE OLETTE MENETTÄNEET VAPAUTENNE &
MINÄ OLEN TEIDÄN AINUT PAKOTIENNE
Jeesus sanoo: Te olette menettäneet vapautenne ja Minä olen teidän ainut Tienne ulos
NOITUUDESTA, KIROUKSISTA & VOODOOSTA
Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 25. Joulukuuta, 2016.
Hallitkoon luottamus Jumalan suojelukseen sydämissämme.
Voi, minun rakkaat Sydänasukkaani, älkää puuhastelko pahan kanssa. Älkää edes harkitko sitä
hetkeäkään. Kuinka vaarallista se on! Entinen työntekijä, joka harrasti voodoota meitä vastaan, nyt
häntä käyttävät voimat ja vallat, jotka ovat paljon mahtavampia kuin mitä he ymmärtävät.
Koska meillä on niin paljon vihollisia, he ovat nyt kääntäneet voimansa kuin johdon kulkemaan
tämän entisen työntekijän kautta. Ja lopputuloksena, nämä erittäin kokeneet ja voimakkaat
Satanistit käyttävät tätä henkilöä, ja voima ja lämpö, joka kulkee heidän kautta, on NIIN
voimakasta, että he alkavat palaa sen voimasta. Herra vertasi sitä säteilyyn aikaisemmin. Sillä
säteilyllä on vaikutuksensa meidän kehoihimme.
Ne kolme ihmistä, jotka ovat liittyneet tähän kiroamiseen meitä vastaan, heidät ovat nyt ottaneet
valtaansa voimat, joita he eivät voi millään tavalla hallita. Jos kuuntelet tätä, rakas ystävä, pyydän,
laita vihasi, katkeruutesi ja mustasukkaisuutesi syrjään ja kutsu Jeesusta juuri nyt, ennen kuin on
liian myöhäistä. Te olette vakavassa vaarassa, teitä käyttävät hyväkseen teitä paljon enemmän
pimeissä taidoissa edistyneemmät ja he ovat kahlinneet teidät, eikä teillä ole toivoakaan paeta
omin voimin.
Jeesus aloitti… ” Tämä on hengellisen sodankäynnin oppitunti, Minun Ihmiseni. Teitä voi
houkutella puuhasteleminen kirousten kanssa nähdäksenne mitä te voitte tehdä. Se vaikuttaa
aluksi harmittomalta… melkein hauskalta. Demonit houkuttelevat teitä, Tule nyt, sinulla on suuret
voimat, kokeile tätä, tulet näkemään kuinka voimakas sinä todella olet. Että kristitty ei ole
voimakas. Hän on heikko ja pelkää omaa varjoaan. Mutta sinulla on todellista potentiaalia, sinä
olet erityisen autuaallinen voimillasi, tule kokeilemaan. ”
” Ja he noituus kaupoissa, tulevat myös rohkaisemaan teitä, myyvät teille nukkeja, kynttilöitä ja
kirjoja ja rohkaisevat teitä aloittamaan oppimaan näitä tapoja. Miksi sinun pitäisi sietää toisten
teille tekemiä vääryyksiä? Te voitte tasoittaa tilit laittamalla heidät kärsimään heidän
epäoikeudenmukaisuudestaan teitä kohtaan. ”
” Ja niinpä sinä aloitat tämän uuden matkan kuin seikkailuna ajatellen, että sinä tulet
valloittamaan ja kostamaan ja laittamaan muut kärsimään siitä minkä sinä miellät
epäoikeudenmukaisuudeksi. Sinä olet omaksunut sen. Pian demonit kosiskelevat sinua ja
näyttävät tuloksia, kertoen sinulle asioista, joita voimasi ovat tehneet toisille ja laittaneet heidät
kärsimään. Pian sinä näet kuvia lävistävistä miekoista ja myrkytyksistä, ja vihollisen sairaaksi
tekemisestä. ”
” Itseluottamuksesi ja rohkeutesi kasvaa pian. Kun alat menemään tähän suuntaan, muut voimat
alkavat viehättää sinua. Muut, joilla myös on jotain hampaankolossa heitä vastaan, joita kiroat. He
näkevät kuinka kokemattomia te olette ja alkavat kosiskelemaan teitä imartelemalla ja
kanavoimalla ilkeät voimansa te polttopisteenään. Voiman ryntäys aluksi tekee teidät aluksi
tuntemaan itsenne päihtyneeksi ja juovuttavaksi. ”

Mutta sitten tietty pelko iskee… ”Mitä minulle on tapahtumassa? Tämä menee liian pitkälle, liian
pian. Minä olen peloissani. Minä olen pelästynyt! Olen alkanut pelätä näitä valtoja ja voimia – ne
ovat suurempia kuin minä olen. Mutta nyt te olette jumissa, ettekä pääse ulos. Te astuitte rajan yli
ja teidät on vallattu. Teidän sielunne alkaa kutistumaan ja piiloutuu nurkkaan ja piiloutuu, mutta te
esitätte ulospäin olevanne voimakas. Nyt teitä kiskotaan näiden valtojen alle ja on vain yksi
pakotie. Mutta te ette voi vedota Häneen, koska he, joita te vihaatte, ovat vedonneet Häneen,
ettekä te voi alentua pyytääksenne Hänen apuaan tekemällä samoin. ”
” Se kaikki on valhetta, rakas sielu. Suuri valhe. Te olette menettäneet vapautenne ja Minä olen
teidän ainoa tienne ulos. Älkää viivytelkö. Kutsukaa Minua huolen päivänä ja Minä vapautan
teidät. Huolimatta synneistänne, Minä tulen vapauttamaan teidät. Minä tulen antamaan teille
anteeksi. Minä tulen antamaan teille uuden elämän ja tulevaisuuden, joka on elämisen arvoinen.
Teillä ei ole mitään menetettävänä ja kaikki voitettavana. ”
Mutta jos te kieltäydytte vastaamasta Minun rakkauden kutsuuni, Minulla ei ole muuta
mahdollisuutta kuin vapauttaa teidät vihollistenne armoille. Ja teillä on monia, joilla on ongelmia
teidän kanssanne, ja he ovat menneet noitien luo ja asettaneet kirouksia päällenne. ”
” Minä olen pidätellyt paljon vaikeuksia elämässänne, mutta nyt teidän täytyy päättää.
Varustanko, vapautanko ja suojelenko teitä? Vai oletteko valinneet vapautua Minusta ja kulkea
omaa tietänne? Pyydän, harkitkaa näitä vaihtoehtoja, sitten kun ette tunne röyhkeyttä ja
kostonhimoa. Ette ajattele selkeästi, jos nämä vaikutukset ovat kontrolloimassa teitä. ”
” Pyytäkää Minua auttamaan teitä ajattelemaan selkeästi, pyydän, pyytäkää Minua. Minä tulen
auttamaan teitä tekemään selkeän päätöksen. Ja Minä tulen olemaan teitä varten, jos valitsette
katua ja kutsua Minun Nimeäni. ”

