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KUN TE VASTUSTATTE DEMONEITA, TE KASVATTE HYVEESSÄ 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 6. Helmikuuta, 2017. 

Koskien Halun Demoneiden kiivaita hyökkäyksiä  

Clare sanoo… Miksi Jumala sallii sellaisia hyökkäyksiä ja petoksia? Hän sallii, että meitä testataan 

puhtaudessa. Monta kertaa Hän sallii tämän omahyväisyyden ja ylpeyden vuoksi. Ne meistä, joilla 

on taipumusta arvostella ja katsoa alentuvasti muita, teitä saatetaan hyvinkin nöyryyttää tällä 

alueella, että teille paljastetaan teidän heikkoutenne, niin että te ette tohdi tuomita muita enää tai 

ylpeillä läheisellä suhteella johonkin, johon teidät on huijattu uskoen, että hän on Jeesus.  

Minä haluan myös lisätä, että eivät kaikki kohtaamisenne Herran kanssa saata olla peräisin 

naamioituvalta halun hengeltä. Te voitte olla täydellisesti, viattomasti Jeesuksen seurassa ja 

yhtäkkiä asiat muuttuvat ja se ei olekaan Hän enää. Siis älkää jättäkö huomiotta koko kokemusta. 

Eristäkää se osa, missä seksuaalisuus näyttää tulevan kuvioon mukaan. Se ei vähennä todellista ja 

puhdasta suhdetta, joka teillä on Hänen kanssaan, se vain paljastaa, että vihollinen voi vedättää 

teitä. Siispä pysykää nöyrinä. 

Jeesus aloitti… ” Minä toivon, että Minä voisin kertoa, kuinka moni Minun lapsistani on langennut 

tähän ansaan, koska he eivät olleet varuillaan petoksen varalta ja eivät tunteneet Minun 

luonnettani tarpeeksi hyvin vastustaakseen. Se on erittäin nöyryyttävää teille, rakkaat sielut. Minä 

tiedän sen. Mutta Minä en tuomitse teitä. Minä nostan teidän poskenne hellästi kohdistaakseni 

Minun katseeni teidän silmiinne ja sanon teille, ”Teidän syntinne ovat anteeksi annetut; menkää, 

ja älkää tehkö enää syntiä.” Se on Minun sydämeni mukaista teille.”  

Herra jatkoi… ” Jotkut teistä eivät ota tätä sanomaa hyvin ja teille Minä korostan, ”Testatkaa 

Henget.” Oliko Minulla laiton tai jopa laillinen suhde Maria Magdaleenan kanssa? Minulla ei ollut. 

Tunsinko Minä koskaan kiusausta? Kyllä, Minä tunsin kiusausta – mutta en tehnyt syntiä. Jos 

tuntee kiusausta, se ei ole synti, jos heittää kuvittelemisen välittömästi, eikä nautiskele sitä. Jos te 

leikittelette sillä, te olette tehneet syntiä. Katukaa. Nouskaa takaisin ylös ja tulkaa juosten Minun 

käsivarsilleni. Minä tiedän, kuinka voimakas ihmisen seksuaalinen halu on. Minä myös tiedän, 

kuinka voimakkaita demoniset väliintulot aiheuttaa aistimus, voivat olla. Minä annan teille 

anteeksi. Olkaa viisaampia ensi kerralla ja olkaa, voi, niin valppaita ylpeyden hapatuksen varalta, 

koska se edeltää lankeamista.”  

” Minä olen teidän kanssanne aina. Minä kutsun teidät Minun käsivarsilleni. Minä keinutan teitä 

niin kuin äiti keinuttaa lastaan. Minä tanssin sinun yläpuolellasi ja sinun kanssasi ilossa. Minä uin 

kanssanne maltillisessa asussa ja te ette tule ikinä, koskaan tuntemaan seksuaalista tai aistillista 

aistimusta Minun läsnäolossani, koskaan. Jos te tunnette niin, teitä seuloo jonakin toisena 

esiintyvä halun demoni, siitä te voitte olla varmoja. On suuri ansio vastustaa sellaisia ärsykkeitä ja 

moittia demoneita. Se voi olla tietyn tyyppistä kärsimystä, aivan kuin sairautta tai kiusausta 

käyttää rahaa tai tulla mustasukkaiseksi. Kun te vastustatte sitä, te kasvatte hyveessä.” 

” Minä rakastan teitä hellästi, Minun kallisarvoiset. Hellästi, mutta en ikinä, koskaan aistillisesti. 

Vartioikaa sydämiänne ja ruumiitanne. Ja pitäkää ne puhtaana, aivan kuten Minä olen puhdas.” 


