
416. Jeesus selittää… Tämä on kaikkien teidän Kärsimystenne TODELLINEN LÄHDE 

JEESUS SANOO… TÄMÄ ON KAIKKIEN TEIDÄN KÄRSIMYSTENNE TODELLINEN LÄHDE 

Clare aloitti… No niin, kallisarvoiset Sydänasukkaat, näyttää siltä, että meillä on toinen oppitunti 

hengellisestä sodankäynnistä tänään, koska Herra Jeesus on pyytänyt minua jakamaan teidän 

kanssanne sen, mitä minä olen oppinut, kun me olemme olleet hyökkäyksen kohteena. Siispä, 

minä aion jakaa sen teidän kanssanne… 

Minä haluan kertoa teille, että hyökkäykset meitä kohtaan tulevat lisääntymään. Herra varoittaa 

meitä. Siispä, ratkaisu ei ole vain odottaa, että myrsky menee ohi ja toivoa parempia aikoja. Ei, 

ratkaisu on ottaa vaikutusvalta ulkopuolisilta voimilta ja katkeruuden demonisilta voimilta, mitkä 

on lähetetty tunkeutumaan sydämeemme juurtumaan.  

Jotkut ihmiset ajattelevat, että kiroukset eivät voi tulla kristittyihin. No niin, se ei ole meidän 

kokemuksemme. Tämän me näemme. Jos me emme harjoita yliluonnollisen tarkasti hyveitä, 

armeliaisuutta ja kärsivällisyyttä, me voimme reagoida johonkin lihallisella luonnollamme.   

Tässä on kaksi esimerkkiä… Kuten mainitsin hyökkäyksestä aikaani ja keskittymistäni kohtaan tätä 

kanavaa varten. Kirouksia lähetetään meille joka ikinen päivä, joskus useita kertoja päivässä. Minä 

saan selville, että ne roikkuvat ilmassa, kunnes me mahdollistamme ne hyveen puutteella. Siispä, 

veljellisen rakkauden sijaan, sanokaamme, että minä suutun – no niin, vihan demonin katkeruuden 

siemenen kanssa sallitaan laskeutua, ja katkera siemen, joka kasvaa aika suureksi, menee alas 

sydämeeni.  

Siispä, periaate on, että jos meitä kirotaan vihalla ja mustasukkaisuudella, me olemme turvassa, 

kunnes me tulemme vihaisiksi ja mustasukkaisiksi, sitten kirous voi laskeutua.  

Minä tulin tietoisiksi näistä kahdesta negatiivisesta tunteesta ja kaduin niitä, mutta oli jo liian 

myöhäistä – oli päivä sen jälkeen ja katkeruuden siemen oli jo juurtunut sydämeeni.  

Mutta minun ymmärrykseni mukaan, jos sillä sekunnilla, kun tuntee vihaa tai mustasukkaisuutta 

tai mitä tahansa muuta epäoikeudenmukaista lihallista tunnetta – jos ette kadu välittömästi ja 

pyydä Herraa poistamaan sitä, päivää myöhemmin on liian myöhäistä. Silloin te tarvitsette 

erityistä rukousta, että se poistetaan. 

Ja tiedättekö, että menneessä minä olen monta kertaa nähnyt, kun Herra laittoi minut pöydälle ja 

teki leikkauksen. Ja minä en koskaan oikein tiennyt, mitä se tarkoitti. Mutta nyt minä tiedän.  

Siispä, kirous lähetettiin. Minä vihastuin; se laskeutui. Minä infektoiduin tuomitsemisen, vihan, 

kärsimättömyyden, turhautumisen, katkeruuden demoneilla ja siemen juurtui. Lisäksi ovi 

aukaistiin kaikenlaiselle ilkeälle liikenteelle. Minut on päästetty niistä ja myös katkeruudesta, 

mutta minä tunnen olevani ampumaradalla, kaverit. Minä tarkoitan, se on PAHAA. Ja mitä minä 

käyn läpi juuri nyt, on esimakua siitä, mikä meitä kaikkia odottaa, kun asiat kuumenevat. Ja Herra 

jatkaa kertomista meille, että asiat tulevat kovenemaan.  

Suuri oven avaaja kirouksille on yhä hyveiden puute, erityisesti rakkauden, myötätunnon ja 

nöyryyden.  

Minä rakastan teitä niin paljon ja minun sydämeni mukaista on syöttää teitä joka päivä, mutta kun 

minuun iskevät tällaiset ajatusten harhauttajat ja sirpaloittavat tunne pommit, minä olen 

haavoittunut ja hidastunut. Mutta kiitos olkoon Herran, me aiomme käyttää näitä oppitunteihin, 

kuinka rikkoa nämä ilkeät ansalangat. Vihollinen tekee meille palveluksen – hän opettaa meitä. 



Siispä, välittömästi, kun me havaitsemme väärän lihallisen tunteen itsessämme, kirjaimellisesti, 

meidän täytyy mitätöidä ne ja pyytää Herraa antamaan meille anteeksi ja poistamaan ne. ”Pyydän, 

poista ovi, jonka he aukaisivat, demoni ovineen ja siemen.” Varmistukaa, että annatte anteeksi ja 

rukoilette hänen puolestaan, kuka ikinä teidät sai tekemään sen kuin myös kirouksen lähettäjän 

puolesta.  

Todella, paras tapa on pudottautua polvillenne katumuksessa, yksityisessä paikassa ja pyytää 

Herraa poistamaan se kaikki, sitten luottamaan ja uskomaan, että Hän tekee niin. Hän asuu 

sisällämme. Hän rakastaa meitä. Hän ei halua meidän kantavan tätä myrkkyä. Hän tulee 

auttamaan meitä. Ottakaa Rhema ohjelause tueksenne. (Raamatusta. Tai videon jälkeen on linkki 

englanninkieliselle Rhema- ohjelause sivulle). 

Tilanteet, joissa ihmisiä ei voida päästää pahasta, on kun he aktiivisesti osallistuvat syntiin. Et 

halua päästää henkilöitä pahasta, elleivät he ole katuneet ja ole valmiita lopettamaan synninteon 

tai paholaiset kutsutaan uudelleen, kun he tekevät syntiä ja he tuovat mukanaan monia muita 

demoneita. Ja kuten Pyhät Kirjoitukset sanovat, sielun tila tulee olemaan pahempi, kuin se oli 

ennen kuin heidät päästettiin pahasta.   

Ja tässä on se, mitä Raamattu on sanonut siitä… ”Kun saastainen henki lähtee ihmisestä, kuljeksii 

se autioita paikkoja ja etsii lepoa, eikä löydä. Silloin se sanoo: `Minä palaan huoneeseeni, josta 

minä lähdin.` Ja kun se tulee, tapaa se huoneen tyhjänä ja lakaistuna ja kaunistettuna. Silloin se 

menee ja ottaa mukaansa seitsemän muuta henkeä, pahempaa kuin se itse ja ne tulevat sisään ja 

asuvat siellä. Ja sen ihmisen viimeinen tila tulee pahemmaksi kuin ensimmäinen. Niin käy myös 

tälle pahalle sukupolvelle.” Matteuksen Evankeliumi 12:43-45. 

Huomatkaa, että Herra sanoi… ”Niin käy myös tälle PAHALLE sukupolvelle.” Mutta Hän ei sanonut, 

että se olisi näin katuvan sielun kanssa. Heidät tullaan vapauttamaan ja täyttämään Hänen Pyhällä 

Hengellään, niin että mikään paha ei voi tulla takaisin sisään.  

Ja tiedättekö, me emme saata olla täydellisiä hyveissä, mutta jos meidän sydämemme on 

suunnattu täydelliseen hyveeseen, jos me olemme ehdottoman myytyjä Jumalalle, että me 

haluamme olla hyveellisiä, sitten Hänellä on paljon enemmän tarttumapintaa työskennellä meidän 

kanssamme. He, jotka eivät oikeasti välitä, että heillä on ongelma, heillä tulee olemaan jatkuva 

ongelma.  

Kun me teemme syntiä, me avaamme ovet. Aivan ensimmäisestä kuukaudesta alkaen, kun minä 

aloitin Youtubessa kaksi vuotta sitten, minä olen saarnannut HYVEESTÄ. Se ei ole saanut monta 

katselukertaa… mutta Taivaaseennosto on saanut kaikennäköisiä kertoja. Sitten minä yritin 

selittää, että ilman hyvettä, miksi luulette, että teidät tullaan ottamaan Taivaaseennostossa? 

Mutta kukaan ei halua, että heille kerrotaan, että heidän pitää uudistaa elämänsä… 

Rakkaat, te tulette olemaan surkeita, jos te ette työskentele Pyhän Hengen kanssa siivotaksenne 

elämänne. Te tulette olemaan jatkuvan demonisen sorron alla ja tulette olemaan ehdottoman 

avuttomia pääsemään  omin avuin eroon heistä ja heidän kirouksistaan, te ja teidän perheenne. 

Paha on nousussa. Noituus on nousussa, demonien määrä moninkertaistuu ja niitä määrätään joka 

puolelle Maapalloa. 

Teidän AINUT suojanne on elää hyveellistä elämää Jeesuksen veren alla. ”Veren alla” ei ole vain 

rukous tai siirtymäsana, veren alla on sielun puhtauden tila, että Herran uhraus Ristillä ennallistaa 

katuvan sielun.   



Herra haluaa teidät puhtaina ja toimien Hengen lahjoilla. Hän haluaa käyttää teitä vapauttaakseen 

toisia, mutta ensin teidän täytyy tulla Hänen rakastavan katseensa alle ja että teidän syntinne ja 

asenteenne puhdistetaan.  

Jos te olette palvelutoimessa, riippuen siitä, kuinka laajalle teillä on vaikutusvaltaa, te voitte olla 

varmoja, että teille lähetetään kirouksia joka päivä.  

Jeesus aloitti… ” Minun Ihmiseni, te ette voi enää haudata päätänne hiekkaan ja teeskennellä, että 

kiroukset eivät koske teitä. Te olette hyvin väärässä, jos te olette uskoneet sen valheen. Minä 

aseistan teidät nyt pahan ryntäystä vastaan, mikä jatkaa Maapallon kattamista. Jos te ette tiedä, 

miten suojata itsenne ja perheenne, te tulette kärsimään tarpeettomasti. Se on hyvin 

yksinkertaista: laiskuus, laiskuuden synti olla suojaamatta rakkaimpianne. ”  

” Minä olen todella antamassa teille työkaluja selviytyä vihollisesta. Mutta kuten Clare on 

painottanut niin moneen kertaan, hyveellinen ja hyväntekeväisyyttä sisältävä elämä ovat teidän 

parhaat suojanne. Ja kun Minä sanon hyveellinen, Minä tarkoitan suhdetta Minuun. Jossa te 

tulette Minun luokseni ja rukoilette ja kuuntelette vastauksen. Ja te tottelette Minua. Se tarkoittaa 

suhdetta Minun kanssani. ”  

” Kuitenkaan kukaan ei ole ilman syntiä, aina on pieni huomaamaton reikä veneessä. Aina kohta, 

mistä vesi voi hiipiä sisään. Niin on ihmiskunnan jokapäiväisen elämän kohdalla. ” 

” Maapallon kulttuureilla on monia synnillisiä käytäntöjä, jotka te vain pidätte itsestäänselvyytenä. 

Esimerkiksi, uimapuvut ovat Minulle kauhistus, koska ne yllyttävät himoon ja seksuaaliseen 

epäpuhtauteen. Mutta ellette te ole lähellä Minua ja kuuntele hyvin huolellisesti, te tulette 

loukkaamaan monia, jos te pidätte niitä julkisesti. Ja se aukaisee oven. Te ette näe näitä asioita, 

ellette te ole hyvin herkkiä hengellisesti. Ja halukas siihen, että silmänne avataan. ”  

( Clare ) Ja minä keskeytin tässä vaiheessa ja sanoin… ”Herra, jopa Katherine Kuhlman 

(amerikkalainen uskolla parantaja, s.9.5.1907-20.2.1976) käytti uima-asua? Se aina hämmensi 

minua.” 

( Jeesus ) ” Ja hän kärsi siitä myös. Mutta miten kauhistuttavaa moraalinen epäpuhtaus on 

Minusta, panettelu, juoruilu, ja pahan puhuminen tekevät vielä enemmän vahinkoa, vahingoittaen 

monia, jotka ovat viattomia. Ja yksi pieni negatiivinen sana saattaa toisen huonoon valoon ja 

aiheuttaa ystävyyksien lakkaamisen. Minä vihaan pahan puhumista. ”  

” Mutta pikemminkin kuin listaamaan kaikki rikkomukset, Minä pyydän teitä Minun rakkaat, 

kuuntelemaan Pyhän hengen mielipidettä hyvin, hyvin huolellisesti. Hän tulee varoittamaan, kun 

te olette tekemäisillänne syntiä. Jos te teette kaikkia näitä asioita, teidän elämänne tulee olemaan 

paljon rauhallisempaa ja siunatumpaa kuin ympärillänne olevien, jotka eivät välitä sielujensa 

kunnossapidosta. ”  

” Ja vielä yksi mainitsemisen arvoinen asia. Teidän joukossanne on muutamia, jotka ovat 

kuunnelleet näitä viestejä ja tunteneet Minun kehottavan teitä jättämään tietty elämäntyyli, tietyt 

epärehelliset asenteet, tietty ylenkatse ja halveksunta Minun ääntäni kohtaan Minun astioideni 

kautta. ”  

” Teille Minä sanon… älkää kysykö Minulta miksi teille tulee syöpä, miksi perheessänne on niin 

paljon suruja – avioero. Ja miksi te olette taloudellisesti sorrettu ja miksi teillä on riitoja puolisonne 

ja lastenne kanssa. ”  



” Minä sanon tämän teille kaikella armeliaisuudella. Te olette kuulleet Minun sanani, te olette 

tunteneet vakaumuksen syvällä sielussanne. Mutta te olette ravistelleet Minun varoitukseni ja 

vetoomukseni teille pois itsestänne. Minä en laittanut teihin syöpää, Minä en aiheuttanut teidän 

avioeroanne, Minä en tehnyt näitä asioita teille, Minun kallisarvoiseni. Ne tapahtuivat, koska ovi 

oli aukaistu – ehkä katkeruus tai anteeksiantamattomuus. Ne ovat pääovi syöpäsairaudelle. ”  

” Jos te pilkkaatte Minun varoituksiani, miksi te ihmettelisitte kärsimyksiänne? Ettekö te tiedä, että 

on syy ja seuraus? Elämässänne on asioita, jotka eivät miellytä Minua ja te ette ole valmiita 

muuttamaan niitä. Te ette kuuntele näitä sanoja ja ota niitä vakavasti – ei siksi, että epäilisitte että 

se olen Minä. Te voitte ajatella niin pintapuolisesti, mutta jokin hiljainen heijastus ja tarkemmin 

kuunteleminen tulee paljastamaan teille todellisen ongelman. Hyvin yksinkertaisesti, te rakastatte 

syntiänne, ettekä halua kenenkään kertovan teille, mitä tehdä. Ja te ette halua muuttua. Se on 

teidän kärsimystenne TODELLINEN lähde. ” 

” Kuitenkin Minä tulen teidän luoksenne kuin rakastava Isä ja sanon, ”Pyydän, älkää olko 

peloissanne, Minä tulen auttamaan teitä.” Ja kaikki, mitä teidän täytyy tehdä, on yksinkertaisesti 

rukoilla, ”Herra, minä en ole halukas luopumaan näistä asioista, mutta minä olen halukas, että 

minut tehdään halukkaaksi. Minä luovutan ne Sinun Käsiisi.” Ja katsokaa mitä tulee tapahtumaan. 

Minä tulen muuttamaan teidän sydämenne. ” 

 ” Joukossanne on toisia, jotka sanovat, että te luotatte Minuun ja rukoilette Minua. Kuitenkaan 

teillä ei ole todellista suhdetta Minun kanssani. Te ette etsi Minun mielipidettäni, te ette etsi 

Minun vastauksia ongelmiinne, te vain oletatte, että Minä suojelen teitä – vaikka te ette ole 

valmiita muuttumaan. Tämä on totta joissakin tilanteissa, mutta ei pysyvästi. ” 

” Teille Minä sanon… ” Surua on tulossa, ongelmia on tulossa, vaikeuksia ja tragedioita on tulossa.” 

Mitä kauemmas harhailette lammasaitauksen turvasta, Paimenen ohjauksen alta, sitä enemmän 

teitä väijytään ja lopulta sudet kaatavat teidät. ” 

” Minä en kiroa teitä – Minä siunaan teidät! Mutta te menette omaa tietänne siunauksen kanssa ja 

sitten se varastetaan teiltä ja elämänne menee huonosta huonompaan. ” 

” Ettekö te näe? Tämä on 100%:sesti teidän vikanne, koska te kieltäydytte tulemasta Minun 

suolelukseni piiriin, luottamaan, että Minä olen hyvä ja Minä en tyrkytä teille mitään pahaa. Te silti 

haluatte ottaa elämänne omiin käsiinne, te yhä pilkkaatte Minun ohjaustani ja nauratte Minun 

profeetoilleni. Minä kerron teille totuuden, heidät on lähetetty auttamaan, mutta koska te 

torjuitte heidät ja kävelitte pois erämaahan ilman suojausta, Minä en voi tehdä mitään muuta kuin 

katsoa. ” 

” Teillä on vapaa tahto ja te olette tehneet valintanne. Minä tulen kärsimään tiedän kanssanne ja 

Minä tulen aina olemaan paikalla, kun te huudatte Minua apuun, ”Herra! Auta minua.” Mutta 

sitten teidän täytyy odottaa Minun vastaustani ja toimia sen mukaan. Totella sitä. Ja teidän 

asianne tulevat menemään hyvin.”  

” Siispä, Minä en tuomitse teitä, rakkaat, te olette kallisarvoisia Minulle. Minä pitelen teitä 

sydäntäni vasten, kun te ette tiedä sitä ja Minä itsen teidän vuoksenne. Minä pyydän teitä 

tulemaan Minun luokseni ja muuttamaan elämänne. Mutta siihen asti, kunnes teette niin, on vain 

yksi asia, mitä Minä voin tehdä. Ja se on kärsiä kanssanne. ”  

 



” Siispä, älkää olko peloissanne tulla Minun luokseni ja myöntää heikkoutenne, syntinne, 

typeryytenne, röyhkeytenne ja välinpitämättömyytenne siitä, miksi teitä on sorrettu. Älkää olko 

peloissanne. Minä en tuomitse teitä, pikemminkin Minä otan teidät hellästi käsivarsilleni ja pyydän 

teitä, ”Oletteko te valmiita luottamaan Minuun nyt?” Ja jos te vastaatte ”kyllä”, teidän elämänne 

alkaa kääntyä parempaan. ”  

” Luotatko Minuun, lapsi? Luotatko todella Minuun? Tuletko vapauttamaan elämäsi Minun käsiini? 

Vai tuletko jälleen menemään omaa tietäsi seuraavaan kriisiin asti?”  

” Ei väliä, mitä valitsette, Minä en tule koskaan, ikinä hylkäämään teitä, Minä tulen aina 

vastaamaan teidän kutsuunne. Pyydän, pyydän, harkitkaa näitä asioita ja vastatkaa Minun 

kutsuuni. Voi, tulkaa Minun luokseni… Minä todella odotan sitä päivää, kun te todella luotatte 

Minuun. ” 


