309. Jeesus selittää…
Kuinka lankeaminen tapahtuu & Vihollisen Taktiikat. Älkää leikkikö tulella!
ÄLKÄÄ LEIKKIKÖ TULELLA… KUINKA LANKEAMINEN TAPAHTUU & VIHOLLISEN TAKTIIKAT
Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 5. Toukokuuta, 2016.
Jeesus aloitti… ” Monet teistä ovat huomanneet sydämissänne asioita, joita vihollinen on istuttanut
sinne ja te olette muuttaneet kurssinne toiseen suuntaan. Teihin Minä olen hyvin tyytyväinen. Te
olette oppineet ja ottaneet sydämeen suuren määrän hyvin lyhyessä ajassa. Siispä nyt te tunnette
itsenne ja vihollisen paremmin ja paremmin. Se mitä minulla on teitä varten seuraavaksi, on toinen
kerros siunauksia. On aika edetä ja elää Minun siunaukseni, kunnes Minä tulen teitä varten. ”
” Joillakin teistä on voiteluita. Te voitte tuntea niiden nousevan ylöspäin teissä. Asioita tehtävänä, joita
teillä ei koskaan ole ollut rohkeutta tehdä aikaisemmin. Teitä tullaan vastustamaan, mutta jättäkää
huomiotta vastustus ja pitäkää kiinni inspiraatiosta. Suojelkaa sitä kuin vastasyntynyttä lasta, sillä
varmasti se on juuri yhtä paljon täynnä elämää ja haavoittuva pilkalle ja halveksunnalle, jota tulee
heidän taholtaan, ketkä pitävät parempana pysyä siellä missä ovat, eikä käydä käsiksi mihinkään, mikä
voisi johtaa epäonnistumiseen. Mutta se viisaus, mitä te olette keränneet vihollisen toimista teitä
vastaan, on jotakin mitä teidän täytyy asettaa pysyväksi, eikä sallia vihollisen varastaa teidän
muistianne. ”
” Minä tulen siunaamaan sen mitä te teette Minun puolestani, ” Jeesus sanoi. ” Vain edetkää
varovaisesti tietäen, että mitä tahansa te yritätte tehdä Minun Nimessäni, hedelmät tulevat olemaan
runsaat ja niin tulee olemaan vastustuskin. Jättäkää se huomiotta ja seuratkaa sydämessänne olevaa
suloista voitelua. ”
” On joitakin, jotka eivät tule kuuntelemaan tätä viestiä ja heille se on heidän sielujensa alamäen alku
ja jotkut eivät tule koskaan toipumaan. ”
” Heillä oli sellaista suloutta Minun läsnäolossani täällä, Clare. He todellakin edistyivät suhteessaan
Minuun. Joka päivä he kasvoivat pyhyydessä ja tietoisena synneistään. Mutta nyt he ovat kääntäneet
kuuron korvan Minulle ja tälle kanavalle ja itsepäisesti tavoitellen kaunaansa totuuden etsimisen
nimissä. ”
” Voi, kuinka Minä itken näiden puolesta! Heidän sielunsa ovat heikkenemässä, jotkut heistä eivät tule
koskaan toipumaan. Kyllä, jotkut tulevat maksamaan äärimmäisen hinnan. Jos paholaiset eivät
pystyneet saamaan heitä tekemään lihallista syntiä, koska he eivät pystyneet viettelemään heitä tällä
tavalla (saadakseen heidät) maksamaan samalla mitalla Minulle tai tälle kanavalle, he ovat langenneet
röyhkeyteen ja ylpeyteen ja ottavat mukaansa niin monia kuin pystyvät. He ovat menettäneet kaiken
vakaumuksensa ja pyhän viisauden käsityksen. ”
” He ovat katkeruuden ja ylpeyden sokaisemia, kykenemättömiä näkemään lahjoja, joita Minä olen
asettanut heidän eteensä. Kun he ovat menettäneet kaikki muistikuvat edistymisestään tällä kanavalle,
he liukuvat takaisin vanhoihin tapoihinsa ja he ovat kadottaneet näkymän Minusta elämissään. Heille
Minä olin vain kummitus, petos, jota ei koskaan ollut olemassa. Minun rakkauden tarjoukset on hylätty
ja korvattu katkeruudella, kateudella ja ylpeydellä. ”
” Voi, kuinka Minä vaikerran näiden takia, ketkä ovat liukuneet Minun sormieni läpi. Rukoilkaa heidän
puolestaan, rakkaat, rukoilkaa heidän pelastumisensa puolesta. Sillä sen tuomion, minkä he ovat
langettaneet tälle kanavalle, siitä on tullut heidän omansa Taivaan tuomioistuinten edessä. Kuitenkaan
minä en koskaan hylkää heitä. Mutta ymmärrättekö te? Minä tarjosin heille Minun Valtakuntani
hienoimpia hedelmiä: Minun rakkauttani, Minun kumppanuuttani, Minun sydäntäni. Ja nyt kaikki se on

huuhtoutunut pois ja pimitetty katkeruuden maton alle. Maton, joka on kudottu omahyväisyyden,
kateuden, ylpeyden ja röyhkeyden viekoittelevilla kuiduilla. ”
” Minun sydäntäni särkee heidän vuoksensa. Ja kaikki mitä Minä suihkutin heidän päällensä, menee nyt
toisille sieluille, joiden keskellä Minä olen. Sieluille, jotka vastaavat Minun helliin kutsuihin kasvaa
pyhyydessä, kun Minä johdatan heitä käsi kädessä. ”
” Kuitenkin Minä vaikerran sitä pimeyttä, joka on asettunut niin monien ylle, ketkä ovat kadottaneet
yhteyden Minuun. He nyt lankeavat viekoittelevien henkien lumoukseen, Uskonnolliset henget, jotka
aplodeeraavat heille heidän rohkeudestaan vastustaa Minua ja tuomita sinua. ”
” Tämä on se joukko heitä, jotka kieltäytyvät etsimästä Minua, kunnes löytävät Minut. Joukko heitä,
jotka ylenkatsovat nöyryyttä ja tavoittelevat kohota toisten yläpuolelle arvostuksessa. Tämä on joukko
heitä, jotka lopettivat rukoilemisen lyhyeen ja omaksuivat ihmisten petokset, joita heille tarjottiin, että
heistä saattaisi tulla ”ritareita” kun he kukistavat pahantekijän, pikemminkin kuin, että olisivat
sinnitelleet, käyneet läpi hyvän ponnistelun ja tunnistaneet omat virheensä, katkeruutensa ja
mustasukkaisuutensa. ”
” Minun lapseni, älkää koskaan hylätkö erottelukyvyn pelottavaa tehtävää. Teidän koko sielunne lepää
tämän tiedon varassa ja kyvyn tunnistaa hyvä pahasta, varassa. Kun te kerran menetätte sen, te olette
kuin lentäjä sumussa, hän ei voi erottaa yläpuolta alapuolesta, hän ei saa selville suuntaa ja lopulta
törmää maahan. ”
” Teillä ei ole koskaan varaa vaihtaa erottelukykyä mielipiteeseen. Ei koskaan. Pyydän, antakaa sen olla
Minun Verelläni kirjoitettu oppiläksy… älkää koskaan vaihtako sydäntä riipaisevaa rukousta ja
erottelukykyä mielipiteeseen. Kuivan puun ajat ovat lähestymässä ja kampanjat vaihtaa hyvä pahaan,
ovat jo alkaneet. Monet, jotka ajattelivat, ettei petos koskaan heitä läpäisisi, ovat nyt lähestymässä ja
lähellä, ilman että tunnistaisivat olevansa vaarassa. ”
” Saatana tulee käyttämään heidän luonteensa heikoimpia osiaan houkutellakseen heidät mukaan.
Monelle se on taloudellinen turvallisuus, toisille suosio ja solidaarisuus. Alusta alkaen he eivät
tunnistaneet kaunaa hengessään. Pikemminkin he leikittelivät pahalla ja kuuntelivat valheita. Pian
valheet juurtuivat ja heistä tuli petoksen levittäjiä. Paha ruokki heidän tärkeyden ja omahyväisyyden
tunnetta ja he alkoivat katkoa syvän, kestävän rukouksen kahleita suosiakseen viattomien herjaamista.
Paholaiset heidän ympärillään riemuitsivat ja he tunsivat olevansa ylhäisiä ja tärkeitä. Tämä kannusti
heitä vain yhä suurempiin ja suurempiin herjauksiin. Nyt he ovat katkoneet kaikki säädyllisyyden
kahleet ja juoksevat demonien kanssa. Demonit lietsoivat heitä, keräten yhä enemmän ja enemmän
perusteluja heidän virheistään. ”
” Minun lapseni, älkää ikinä, koskaan, vaihtako rukousta ja erottelukykyä ihmisten tai demoneiden
mielipiteisiin. Älkää koskaan vastatko kaunalla tai yhdistykö pahantekijöiden joukkoon. Älkää koskaan
vaihtako Taivaallista kartanoa paholaisten valmistelemiin sulatusuunin paikkaan. Älkää koskaan olko
laiskoja rukoilemisessa ja erottelukyvyssä. Ymmärtäkää: juuri teidän pelastumisenne voidaan
vaarantaa ryhtymällä herjauksen ja juorun ikeeseen. ”
” Nyt, Minä tulen selittämään teille, kuinka nuo ”kristityt” menettävät pelastuksensa. He ovat kuin
kiviseen maahan heitetyt siemenet. Ensin he ottavat vastaan viestin ilolla, mutta kun kuherruskuukausi
on ohi ja heitä kutsutaan elämän pyhyyteen, he kieltäytyvät. Saatana pitää heitä silmällä, varikset
tulevat ja nappaavat idun ja ahmivat sen. ”
” Minä tarjosin heille rakkautta, mutta he halveksivat Herran kuria. He näkivät sen suuren palkinnon
toisten rakastamisessa ja heidän synnin luontonsa kukistamisessa ja omaksuen Minun nöyryyteni.
Tämä oli liian suuri hinta maksettavaksi. Salaisesti, he onnittelivat itseään, että he olivat OK, ja jopa
parempia ja viisaampia kuin muut. He ajattelivat, että he voisivat leikitellä pahalla, herjaamisella ja

valheilla ja säilyä koskemattomina. Sillä aikaa, paholaiset syöttivät heille mitä älykkäimpiä ja
loogisimpia perusteluja, suikaloiden palasiksi heidän uskonsa Minun yksinkertaiseen hyvyyteen. ”
” Minä ”en koskaan tuntenut” heitä siinä mielessä, että he eivät laittaneet elämää sivuun kerta
kaikkiaan Minun jalkoihini ja sallineet Minun kirurgisesti poistaa syntiä heidän elämästään. Heidät
kutsuttiin syvyyksiin, mutta he eivät koskaan sinnitelleet siihen asti, että olisivat todella tunteneet
Minut ja Minun hyvyyteni. He olivat kaksimielisiä, tukeutuivaat älykkyyteensä ja kyseenalaistivat ne
asiat, jotka saivat syvää vastakaikua heidän sieluissaan. Mieluummin kuin, että olisivat hyväksyneet sen
kuin pieni lapsi, he aukoivat sen älyllään ja menettivät viattoman uskonsa. ”
” Kyllä, paholaiset ovat älykkäitä, erityisesti heitä kohtaan, jotka pidättelevät jotain Minulta, eivätkä ole
kuolleet itselleen kerta kaikkiaan. ”
” On muita, jotka ovat olleet viattomia, mutta heitä on petetty. Heidän ainut vikansa oli, että he
avasivat itsensä myrkylle. He tiesivät, että se oli pahaa, mutta he kuuntelivat kuitenkin. Minun Henkeni
varoitti heitä, mutta he sivuuttivat varoituksen. Hyvin samalla tavalla kuin sinä, Clare, teet kun sinä
haluat katsoa eri opettajia ja profeettoja. ”
” He tunsivat selkkauksen ja kaunan epäpuhtauden, mutta viihteen vuoksi tai ehkä oppiakseen jotakin,
he kuuntelivat kuitenkin. Minä varoitin heitä. Monet näistä sieluista olivat täällä, kun ryhdyin
laajennettuun kampanjaan varoittaa heitä juorua ja selkkausta vastaan. ”
” Minä kerron teille tämän: monia hyvin älykkäitä demoneita on nimitetty salamurhaamaan sinut
henkilönä. Monet äärimmäisen taitavat teologit, fariseukset ja Uskonnolliset demoni henget ovat
ottaneet tehtäväkseen tämän ponnistuksen vihollista varten, hän on tarjonnut heille palkkioita joka
sielusta, jonka he riistävät läheisestä suhteesta, joka heillä kerran oli Minun kanssani. ”
” Siispä, siinä teille on tämä. Hyvin surullinen totuus ja kuinka vihollisen menettelytavat ovat
menestyneet sielujen kanssa, ketkä lainasivat kuulevaa korvaa sille, mistä Minä pyysin heitä pysymään
erossa. Sanoissa on suunnaton voima. Siksi Minä olen estänyt sinua lukemasta heidän postauksiaan.
Minä en halua, että sinun uskosi Minuun heikentyy millään tavalla. Niin kauan kuin sinä tottelet, Clare,
sinulla menee hyvin. Mutta kun tulet uteliaaksi, sinä tulet maksamaan tuskan ja loukkaantumisen
hinnan sydämelläsi. ”
” Pyydän, totelkaa Minua tässä. Pysykää erossa kaunasta ja pahan puhumisesta. Kun törmäätte
postaukseen, joka alkaa vähättelemään, poistakaa se välittömästi. Älkää viihdyttäkö sitä tai
järkeilemään päästäksenne niihin sisälle. Te ette voi järkeillä demonin kanssa. He tulevat aina
löytämään aukon haarniskassanne ja pistämään teitä sinne, missä se vahingoittaa eniten. Mieluummin
nostakaa uskon suojus ja katkaiskaa ilkeä pää pois ennen kuin se saavuttaa sydämenne. ”
” Nyt, Minä olen tuonut monia uusia veljiä ja sisaria tälle kanavalle, ja tässä opetuksessa, Minä olen
neuvomassa teitä – älkää olettako pystyvänne leikkimään tulella ja lähtevänne pois palamatta. Te
olette käyttäneet erottelukykyä ja huomanneet, että Minä todellakin olen tällä kanavalla. Älkää menkö
luotaamaan roskia uteliaisuudesta. Seuratkaa sydäntänne, ja erottelukykyänne. Älkää salliko itsellenne
vapautta osallistua johonkin uteliaisuudesta. Suojatkaa suhdettanne Minuun. Minä olen aloittanut
teissä hyvän työn ja jos te olette uskollisia ja tottelevaisia, Minä saatan sen loppuun. Teillä on
vaihtoehto. Valitkaa viisaasti. ”
” Minä siunaan teidät nyt armolla huomata paha ja irrottaa se ennen kuin se juurtuu sydämeenne. ”

