
219. Jeesus puhuu vaanivista Leijonista & meidän kolmesta Vihollisestamme 

VAANIVAT LEIJONAT & MEIDÄN KOLME VIHOLLISTAMME  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 31. Joulukuuta, 2015.  

No niin, minun kallisarvoiset Sydänasukkaani, Herra on todella kanssamme ja yhä ohjeistaen 

meitä. 

Jeesus aloitti Hänen Viestinsä… ” Minä olen kuullut rukoukset pidemmästä viestistä… he ovat niin 

innokkaita kuuntelemaan Minua. Siispä, odotatko Minua vain vähän pidempään? ”  

Voi kyllä Herra. Minä odotan.  

” No niin… tänä iltana Minä haluan puhua Minun sanoistani, ”Päästä meidät pahasta.” Vihollisen 

pahuudesta, oman tahdon pahuudesta ja tämän maailman pahuudesta. Tämän rukouksen te 

voitte sanoa välittömästi ja Minä tulen vastaamaan siihen. Sinähän muistat sen UFO:n ja kuinka 

nopeasti se saateltiin pois näkyvistäsi?”  

Kyllä, Herra – Minä todella muistan sen. Kuinka minä voisin unohtaa sen? Oli yöaika ja minä 

lepäsin ja katselin yöllistä taivasta, kuten minä usein teen rukouksen välissä, vain herätäkseni 

hieman. Minä näin tämän esineen itäisellä taivaalla ja minä tiesin välittömästi mikä se oli, koska se 

liikkui epävakaasti, mutta sitten se tuli lepäämään tiettyyn paikkaan. Ja minusta vain pulppusi ulos, 

en edes tajunnut, mitä minä olin sanomassa - minä sanoin, ”Päästä meidät pahasta.” Ja 

välittömästi tämä esine katosi. Tarkoitan, että se oli MENNYT. En ole koskaan unohtanut sitä. 

Jeesus vastasi minulle ja Hän sanoi… ” Kyllä, se rukous on mahtava. Minä opetin sen sinulle ja se 

kantaa suurta voimaa, kun se lausutaan uskossa Minuun, erityisesti, jos sielu todella tuntee Minut. 

Tämän rukouksen kauneus on, että se osoittaa pahaa joka rintamalla; pahaa omassa sielussanne, 

pahaa vihollisessa ja pahaa maailmassa. Se ei ole niin kuin demonia vastaan rukoileminen, vaan te 

ennen kaikkea vedätte itsenne takaisin linjaan Minun Pyhien aikomusteni kanssa elämässänne. Se 

antaa Minulle luvan sopeuttaa ne asiat teissä, jotka eivät miellytä Minua, ja jotka ovat haitallisia 

henkilökohtaiselle pyhyydelle.” 

” Kyllä, Minä pidän tästä rukouksesta hyvin paljon ja Minä toivon Minun Morsianteni käyttävän 

sitä silkassa uskossa, useammin. Se osoittaa sen hetken pahuutta, kun taas Sitomisrukous osoittaa 

koko päivän. ”  

Siis, Sitomisrukous on voimassa 24 tuntia?  

” Niin, paitsi, jos lisää demoneita saapuu paikalle… sitten se täytyy rukoilla uudelleen vahvalla 

aikomuksella. Kun teidän mielenne vaeltelee rukouksen aikana, toistakaa se rukouksen kohta 

uudelleen. Aikomus on kaikki kaikessa, kaikissa rukouksissa, mutta erityisesti vihollista 

vastustettaessa. Rukouksissanne on energiaa pahaa vastaan. Itse asiassa voimakenttä lähtee teistä 

ja luo aidan sitä vastaan. Ja kyllä, soturienkelit seisovat asemissa. ” 

” Katsokaahan, monta kertaa he katsovat, että huomaatteko te, mitä henkimaailmassa tapahtuu ja 

nousetteko te taistelemaan sitä vastaan. He vastaavat tottelevaisesti, kun heitä kutsutaan 

toimintaan, mutta he odottavat teidän nousevan myöskin. No niin, tarkasti ottaen, he toimivat 

myös itse, jos heille on annettu sellaiset ohjeet. Kyllä, te voitte ohjeistaa heitä, se mitä jotkut 

sanovat, että ette voisi, ei ole totta. Kun heidät on nimitetty, te voitte ohjeistaa heitä tai kutsua 

heitä apuun. ”Pyhät enkelit, autatteko minua? Pyhät enkelit, saatatteko ambulanssin auttamaan 

niitä ihmisiä?” 



On heitä, jotka kumoavat sen, Herra. 

” Enkö ole sanonut, ”Ja Jeesus tuli heidän tykönsä ja puhui heille ja sanoi: ”Minulle on annettu 

kaikki valta Taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, 

kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.” Matteuksen Evankeliumi 28:18-20.  

Mutta se ei mainitse enkeleitä.  

” Nämä merkit seuraavat heitä, jotka ovat uskoneet: Minun nimessäni he tulevat ajamaan ulos 

demoneita ja eivätkö nämä demonit ole langenneita? Ja Minun enkelini, ”Eivätkö he kaikki ole 

palvelevia henkiä, palvelukseen lähetetty niitä varten, jotka saavat autuuden periä?” Kirje 

Hebrealaisille 1:14.  

” Heidät on lähetetty ja nimetty ja te todellakin voitte pestautua heidän avustettavakseen. Kuten 

Minä olin sanomassa, monta kertaa he odottavat teidän huomaavan ja toimivan pahoja vastaan 

ympärillänne. Minä olen antanut teille Minun toimivaltani, Minun Nimeni ja Minun Vereni. Ei ole 

mitään, mikä ei alistuisi tähän. Kuitenkin, on totta, että on kohdistetumman rukouksen ja 

itsekieltäymyksen aikoja, kun se on asianmukaista. ”  

” Kaikissa hengellisissä asioissa, teidän täytyy kunnioittaa ilman voimia, mutta ei koskaan pelätä 

niitä. Voi, kuinka he vihaavat heitä, jotka siteeraavat heille Pyhiä Kirjoituksia ja sen toimivallan 

nojalla vaativat, että he lopettavat ja luopuvat. ” 

” Kuitenkaan Minä en ole ottanut Minun Henkeäni teistä. Minä olen ikuisesti läsnä teille ja myös 

ahkerasti vartioimassa teidän vastauksianne, kun te kohtaatte pahan. Clare, sinä voit tuntea pahan 

huoneessa. Mutta useimmat, sinä mukaan lukien, eivät ota aikaa havaitakseen sitä. Kuitenkin 

tämä on taito, jota voi harjoittaa, niin kauan, kuin se ei johda ylpeyteen. Sinä olet niin hyvin 

tottunut olemaan Minun Pikku Kotelossani ja sulkemaan pois ulkopuoliset hengen tekemiset, että 

sinä et todella yritä. Minä ymmärrän sinun keskittymisesi ja huomion kiinnittämisesi yhteen 

kohteeseen. Mutta jos ei ole herkkä niille, jotka voisivat aiheuttaa enemmän vaikeuksia sinulle ja 

muille, ei aina ole paras menettelytapa. ”  

” Kuitenkin on sinulla niin paljon oppimista. Ja sinä tulet oppimaan. Kyllä, Minä Itse olen sinun 

opettajasi ja Minä tulen perehdyttämään sinut näihin toimintatapoihin, jos sinä kysyt. ” 

Herra, minä haluan tietää vain sen, mitä Sinä haluat minun tietävän. En halua tietää paljon sen 

enempää, vaikka minulla on tiedonnälkä muilla alueilla. Minä tiedän, miltä tuntuu olla turvonnut ja 

minä vihaan sitä.  

” No niin, sinä olet jatkuvasti kulkemassa sotavyöhykkeellä ja sinä tiedät, kun negatiivinen ajatus 

tai tunne tulee sinun suuntaasi, silloin on aika ottaa toimivalta omiin käsiin. Se tarkoittaa, että olet 

pahan läsnäolossa ja se on määrätty aiheuttamaan sinulle ja muille vaikeuksia. Olkaa varuillanne, 

Minun Kyyhkyni. Olkaa valppaita, vihollisenne on todellakin kuin vaaniva leijona ja te olette hänen 

seuraava ateriansa. ”  

” Minä olen teidän kanssanne. Käyttäkää lahjojanne Minun Nimessäni ja Minä tulen päästämään 

teidät.” 


