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Clare aloitti… Herra, minä haluan vain ne lahjat, joita Sinä haluat minun saavan. Minä en halua 

mitään enempää, kuin mitä Sinä olet antanut minulle. Ellet Sinä laita halua minun sydämeeni.   

Jeesus vastasi… ” Se on hyvin viisasta, Minun Kyyhkyni. Hyvin viisasta todella. Toiset eivät tiedä, 

mitä Minun palvelijani kärsivät kantaakseen ne lahjat, jotka ovat niin himoittuja. Jos he tietäisivät? 

He eivät uskaltaisi pyytää niitä. Mutta siitä Minä en halunnut puhua kanssasi tänä iltana. ”  

” Voi, kuinka Minä rakastan Kehoani, Ruumistani, kuitenkin he ovat jatkuvasti repäisemässä ja 

repimässä toisiaan, Ja Minä aion lopettaa sen kerta kaikkiaan heiltä, jotka kuulevat, kuuntelevat ja 

tottelevat. ”  

” Sille on syy, miksi valehtelevalla herjauksen hengellä on niin ihmeellinen vaikutus. Voi, rakkaat 

lapset, teillä ei ole yhtään käsitystä teille asetetusta ansasta ja täsmälleen, kuinka pitkälle ylettyvä 

se todella on. ” 

” Demonit ottavat pahan ”ulkonäön” ja kääntävät sen tosiasiaksi teidän päässänne. Kun se asettuu 

faktaksi, se tulee värittämään teidän kaikkea ajattelua. Tämän vartioidun mielentilan vuoksi, te 

tulette automaattisesti suodattamaan nämä epäilyttävät tuntomerkit suojellaksenne itseänne. 

Sitten, kun olette huomanneet jotkut, joilla on näitä piirteitä, te ajattelette heistä pahinta. Ja sillä 

hetkellä, kun te ajattelette, ovi demoniseen ulottuvuuteen heilahtaa leveälle auki. Valehtelevat 

henget tulevat tulvimalla sisään, vetääkseen teidät syvemmälle epäluulon ja eristäytyneisyyden 

olotiloihin. ” 

” Se, kuka liittyy asiaan, ei ole pääasia, pääasia on saada teidät tekemään syntiä. Siinä olotilassa te 

olette henkiinjäämis tilassa, suojellen itseänne ja toimien syvään juurtuneesta pelosta käsin. 

Demonit täsmentävät sitä ehdottamalla, että näihin ihmisiin liittyy yletön määrä uhkia. Kaksi 

ihmistä voi olla syyllisiä, mutta teidän mielessänne, suodattimen vaikutuksesta, on 

kaksikymmentä, jotka te tuomitsette olevan asianosallisia ja syyllisiä. ” 

” Tuomittuanne 18 viatonta ihmistä, te olette nyt sotkeutuneet täysimittaiseen sotaan demonien 

tulviessa joka ovesta, jonka te aukaisitte itse kunkin sielun kanssa. Näettekö te nyt, kuinka 

pettävää ja tuhoavaa tämä on? ” 

” Ja mikä on pahempaa, on että kun mieli on ehdollistunut huomaamaan todella syylliset, ja joka 

päivä piirteet aiheuttavat epäilyksen kasvavan ja kriteerinne tulevat niin laajoiksi – melkein kaikki, 

jota tunnette, te tuomitsette syyllisiksi. Hyvin todellisella tavalla teistä tulee se, ketä te inhoatte, 

koska te olette niin syvälle uponneet siihen mielenlaatuun. Siitä tulee keskipisteenne ja se värittää 

kaikkea teidän ajatteluanne.” 

” Mikä on parannuskeino? Se on liian yksinkertainen ”älykkäiden” hahmottaa. Pitäkää katseenne 

Minussa, keskittykää Minuun, tietäkää, että Minä suojelen teitä. Kun te keskitytte Minuun, te 

tulette yhä enemmän ja enemmän Minun kaltaisekseni. Te opitte, että Minä turvaan selustanne 

niin sanotusti. Te opitte, että ei ole väliä, ketkä ovat teidän vihollisianne, vain se merkitsee, että te 

rakastatte heitä. Pelko putoaa pois, koska te katsotte Minuun ja luotatte Minuun. Pelko on tämän 

tyyppisen tuomitsemisen moottori. Kun pelko on poissa, tarve tuomita säilyäkseen hengissä, on 

myös poissa. ”  



” Tämän takia ihmiset, jotka opettavat, keskittyvät Minuun, rukouksen läheisyyteen, tuntien ja 

kuullen Minun ääneni, heitä myös vainotaan niin paljon ja heidät on otettu maalitauluiksi. Kun te 

kuuntelette Minua, Minä navigoin teidät tuomitsemisen karikoiden ympäri ja nyt heidän oven 

avaajansa ei enää ole tehokas. ” 

” Tämän takia se on niin tehokasta. Pelkodemoni tekee perustustyöt, sitten se yhdistetään 

itsesäilytysvaistoon ja te olette asentaneet seulontalaitteen, joka etsii tiettyjä luonteenpiirteitä 

ihmisissä. ”  

” Olivatpa todellisia, kuviteltuja tai tahallaan vihollisen vääristelemiä, tämä seuloja tulee 

nappaamaan monia, joilla saattaa olla vihollisen ulkonäkö, niin, että te tulette syyttämään heitä 

virheellisesti ja avaamaan ovet demoneille sortaa teitä monilla sairauksilla. ”  

” Tämän tietäen, jos te toimitte sen mukaisesti, mitä Minä olen kertonut teille ja teette Minusta 

todellisuutenne keskuksen, tämä ei koskaan tapahdu. Sillä ei ole merkitystä, kenen puolella he 

ovat. ”  

( Clare ) ”Anna anteeksi, Herra, mutta entä Koettelemusten aikana?”  

( Jeesus ) ” No niin, se on eri asia. Siinä tapauksessa, te tulette näkemään kaikki sisäpiirinne 

ulkopuolella olevat epäilyttävinä, kunnes toisin todistetaan. Siinä mielessä, teidän henkiinjäämis 

vaistonne on asianmukainen. Mutta, jos teitä on opetettu olemaan tuomitsematta, te tulette 

lykkäämään kaiken tuomitsemisen ja kehittämään ”odota ja katso” asenteen, varovaisuuden 

vartioidessa teitä. ” 

” Mutta tämä on täysin erilaista, Clare. Te ette elä niitä aikoja vielä tässä maassa aivan vielä – on 

vielä matkaa siihen. Se, mistä Minä puhun on, ajattelun epätasapaino, joka saa teidät jatkuvasti 

olemaan valmiudessa vaaran varalta. Tämä ajatusmalli, kuten sinä hyvin tiedät kokemuksesta, on 

hyvin, hyvin väsyttävää ja uuvuttavaa. Ja hyvin paljon henkilökohtaisen pyhyyden ja veljellisen 

rakkauden vastakohta. ” 

” Vaikka epäilettekin henkilön työskentelevän vihollisen kanssa, teidän ystävällisyytenne heille 

tulee olemaan silti hyvin tehokasta. ” 

( Clare ) ”Herra, kuinka henkilö voi vapautua tällaisesta kuolettavasta ansasta?” 

( Jeesus ) ” Ensiksi, teidän täytyy katua mitä vakavinta ja tuhoavinta tuomitsemisen syntiä. Kuten 

Minä olen kertonut aikaisemmin teille, kun te tuomitsette, se ajatus lähtee ilmoille ja iskee sitä 

henkilöä selkään. He masentuvat, sydäntä särkee ja he tuntevat itsensä epävarmoiksi, tietämättä 

mikä ongelma niiden tunteiden takana on. Kun te tuomitsette, te loukkaatte toisia, te heikennätte 

heitä, asetatte heidät alttiiksi itsensä tuomitsemiselle ja aiheutatte tiedostamattoman 

ahdistuneisuuden tunteen. Tämä on vakavaa. Siksi Minä olen opettanut teitä olemaan tekemättä 

tätä; se on niin tuhoavaa. Ja mikä pahempaa, jos te olette tekemisissä ei-kristittyjen kanssa, te 

tehokkaasti työnnätte heitä Minusta poispäin. ”  

” Älkää hetkeäkään ajatelko, että ihmiset ovat tietämättömiä siitä, mitä teidän mielessänne on 

käynnissä heitä koskien. Hei eivät ole. He eivät käsitä sitä vain teidän ilmaisustanne ja 

äänensävystänne, myös demonit kuiskaavat heidän korviinsa. Te ette pääse rangaistuksetta. Jos ei 

mitään muuta, he kehittävät vastenmielisyyden teitä kohtaan, pitäen teidät käsivarren matkan 

päässä ja kaikkein perustavanlaatuisin asia ihmisten suhteissa, luottamus, on menetetty. Te ette 

voi edetä pitkälle suhteessa, jota on vahingoitettu petoksella; tulee aina olemaan suojaus sen 



henkilön edessä, jonka te olette pettäneet. Te ette ehkä koskaan saa heidän luottamustaan 

takaisin. Vain Minä voin ennallistaa sen, mikä on mennyt rikki.” 

” Siispä, numero yksi… teidän täytyy katua tuomion antamista. Kuten Pyhissä Kirjoituksissa 

sanotaan, ” Sillä millä tuomiolla te tuomitsette, sillä teidät tuomitaan… ” (Matteuksen Evankeliumi 

7:2) 

 ” Sitten teidän täytyy pyytää Minua auttamaan teitä. Riippuen siitä, kuinka kauan te olette eläneet 

tässä mielentilassa, Minulta vie aikaa auttaa teitä vieroittumaan tästä tavasta. Teillä on tästä ensi 

käden tietoa, kun sinä ja Ezekiel olette yhä taistelemassa tämän salakavalan tavan kanssa. ” 

( Clare ) ”Kyllä, Herra, Minä vihaan sitä.”  

( Jeesus ) ” Siispä, rukoilkaa vartijaa huulillenne, mielellenne, sydämellenne. Ja kun te avaatte 

suunne, tehkää se tietoisesti, varmoina siitä, ettette saata huonoon valoon ketään mistään syystä. 

Ja tästä hetkestä eteenpäin elämässänne, laittakaa pois kaikki pahat ajatukset toisista, moittien 

sellaiset ajatukset kunnolla ja kieltäytyen kuulemasta tai toistamasta mitään negatiivista 

kenestäkään. Sellaiset ehdotukset EIVÄT KOSKAAN tule Minulta. Ne tulevat aina paholaiselta. Se 

on niiden lähde. ” 

” Jos on kyse kristillisestä opinkappaleesta, olkaa varovaisia. Te ette tiedä kaikkea. Monet esittävät 

mielipiteitä, joita he ovat oppineet kirkoissaan – jotka eivät ole perusteellisia, eivätkä Pyhien 

Kirjoitusten mukaisia. He esittävät ne totuutena, julistaen kaikki eroavaisuudet tulkinnassa 

harhaopiksi. ”  

” Mutta jos uskotte, että se on selvästi virhe, puhukaa rauhassa rakkaudessa – mutta älkää alkako 

hyödyttömiin kiistelyihin ja pilailuihin, koskaan. Totuudella on oma voitelunsa. Totuus tulee 

saamaan riemuvoiton. Teidän ehkä pitää odottaa Taivaaseen asti, mutta se saa riemuvoiton 

lopussa. ” 

” Te tulette huomaamaan, että niin paljon puhetta on juorua ja negatiivisuutta. Se inspiroi teitä 

olemaan ryhtymättä keskusteluihin, jotka eivät ylennä. Rukoussotureina, kun näette syntiä, 

muistakaa… te olette tehneet pahempaa – ja rukoilkaa sillä myötätunnolla, joka teillä oli itseänne 

kohtaan omissa heikkouksissanne. Monta, monta kertaa Minä tulen todella tuomaan sieluja, joilla 

on sama synti elämässään, kuin mitä teillä myös on, mutta eivät ole vielä kuitenkaan huomanneet 

sitä. Tällä on suuri tasoittava vaikutus ja se suojelee teitä ylpeydeltä ja tuomitsemiselta. ” 

” Minun Rakas Morsiameni, ole oikeamielinen, kuten Minä olen oikeamielinen. Muistakaa, Minä 

olen Ainoa sopiva erottamaan ihmisen todelliset motiivit. Jopa pahalta näyttävässä tilanteessa, 

sielu saattaa uskoa tekevänsä hyvää toisille, vaikka se näyttää pahalta teille. ” 

” Minä yksin tiedän syyt ja niiden takana olevat syyt heidän käyttäytymisessään. Ja teidän paras 

asemanne on olla hiljaa, hyveellinen esimerkki ja siunaten heitä, jotka loukkaavat teitä… ei 

huulillanne, vaan sydämillänne, missä Minä asun. ”  

” Pyydän, Minun ihmiseni. Puhdistakaa tämä kuolettava myrkky elämistänne. Te tulette 

näkemään, että kun huuhtelette tämän pahan järjestelmästänne, teidän elämänne kääntyy ympäri 

parempaan. Sortoa tulee olemaan vähemmän ja vähemmän, teidän valonne tulee olemaan kuin 

keskipäivän aurinko. ” 


