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Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 23. Helmikuuta, 2016.  

( Clare ) Herra on kanssamme voimakkaalla tavalla, Sydänasukkaat. Jopa niidenkin kanssa, jotka 

eivät ole Sydänasukkaita – ne teistä, jotka ovat Jumalan vihollisia. Herra on täällä julistamassa 

Hänen rakkauttaan teitä kohtaan.  

Jeesus aloitti… ” Minä haluan puhua teille enemmän noituudesta. Katsokaahan, Minut on esitetty 

heidän mieliinsä vihollisena. Koska Minulla on sääntöjä, jotka näyttävät sensuroivan heidän 

nautintojaan, Minä olen se paha kaveri. Se, mitä he eivät näe, on, että Minä tiedän kaikkien 

asioiden lopputuloksen. Minä tiedän, että he eivät tule olemaan onnellisia, jos he jatkavat pahojen 

polkujen tavoittelemista. He ovat siinä käsityksessä, että sateenkaaren päässä on kultapotti, kun 

todellisuudessa se on vain surkeuksien suo ja kidutusten uunit ja villipetojen häkkejä, ne eivät 

koskaan saa tarpeekseen heidän lihastaan.” 

” Minä en halua riistää heiltä asioita, joista he tuntevat nautintoa, elleivät ne tee heille vahinkoa 

pitkässä juoksussa. Kuin lapsi, jolla on kylmä talvella ja hän löytää lämpöä uunin vierestä, hän 

arvelee, että jos hän vain voisi kiivetä uuniin, kaikkien liekkien sekaan, hän olisi lämpimämpi ja 

onnellisempi.” 

” Synnistä saa nautinnon vaikutelman, mutta mitä tahansa nautintoa te saattekin siitä, se nopeasti 

hupenee ja sitten teidän täytyy jälleen tehdä syntiä ja jälleen ja jälleen. Kunnes te olette lukittu 

synnin pakkomielteeseen, joka ei koskaan tyydyty. Itse asiassa, menneen syntien värit ja 

intensiivisyys alkavat ehtymään, joten uusia, jopa intensiivisempiä pahuudessa ja 

kieroutuneisuudessa, täytyy löytää.”  

” Kun sielu syntyy ja asuttaa ruumiin, se kasvaa ja tekee valintoja. Pahat valinnat hämärtävät sielun 

valon ja peittävät sen. Hyvät valinnat tuovat kirkkautta sieluun ja vahvistavat sitä.”  

( Clare ) Ja tämä on minun sivuhuomautukseni tässä – Carolilla oli näky yhdestä nimenomaisesta 

satanistista, tämä sielu oli trolli, riidankylväjä, kanavallamme. Tämän raukan sielu oli romahtanut 

säälittäväksi massaksi, kutistunut ehkä noin kymmenenteen osaan siitä, mikä sen luotu koko oli. Se 

oli kokonaan tummaa ja sairasta ja katalaa. Siispä Hän aikoo osoittaa sen nyt ja minä halusin vain 

antaa teille hieman vertailukohtaa siihen.  

( Jeesus ) ” Kun Carol näki sen näyn sielusta, joka oli tavoitellut paholaisia ja elänyt Saatanalle, hän 

hitaasti uuvuttaa elämän sielusta ja korvaa sen iljettävillä lihan nautinnoilla. Tyydytyksellä voiman 

käyttämisestä muihin kirouksilla ja loitsuilla. Siispä niin kauan kuin Saatana pitää sen sielun 

ajatukset askartelemassa näissä ”saavutuksissa”, jotka itse asiassa ryöstävät heiltä elämää, he 

eivät huomaa sitä. He jatkavat, koska he tuntevat mielihyvää kostosta, mustasukkaisuudesta ja 

toisten loukkaamisesta. Se on väärä voimantunne, joka tuo ylpeyttä ja ylpeyttä nähdä toisten 

kärsivän heidän käsissään.”  

” He eivät huomaa, kuinka heikoiksi he ovat tulossa. He voivat turvautua huumeisiin ja alkoholiin 

korvatakseen sen kasvavan tyhjiön ja pimeyden sisällään. Kun he etenevät sillä polulla, heistä tulee 

vähemmän ja vähemmän hyödyllisiä Saatanalle, kunnes hän lopulta lopettaa heidät yliannoksella, 

kun he ovat täysin pilvessä. Jotkut näyttävät kukoistavan tällä pimeällä voimalla siihen asti, kunnes 

Saatana on lopettanut heidän kanssaan.” 



” Se on illuusio. Väärä turvallisuuden tunne, voiman syöksy, uskomus, että he ovat ylempiä ja 

hallitsevat maailmaa. Se on totta – he hallitsevat paljoa, mutta vain Minun luvallani, ihmisten 

syntien tähden. Minä käytän heitä Minun lakini toimeenpanon erikoisasiantuntijoina, kuitenkin he 

silti ovat kahlittuja ja voivat mennä vain niin pitkälle, eikä sen pidemmälle.”  

” Niin kauan kuin sielu on demonien suosiossa, heille syötetään jäljiteltyä suuren voiman ja 

saavutuksen tunnetta. Mutta, kun Saatana on lopettanut heidän kanssaan, se jäljitelty tunne 

otetaan heiltä ja he näkevät itsensä säälittävinä ja kaikki on pois pesty. Sitten he tarttuvat 

huumeisiin tai aseisiin ja päättävät päivänsä – joko hitaasti tai yhtäkkiä. Tai vihollinen sallii 

traagisen onnettomuuden heidän elämissään. Hän elää kärsimyksellä ja mikä kärsimys on 

äärimmäisempää kuin petos? Kun te annatte elämänne paholaisille, te tulette tuntemaan olonne 

hyväksi ja saamaan hyviä tuloksia niin kauan kuin te olette hyödyllisiä heille. Kuitenkin, kun he ovat 

lopettaneet teidän kanssanne, teidän voimanne ja hallintanne yhtäkkiä hajoaa ja te jäätte 

todellisen itsenne kanssa jäljelle… Säälittävän poloisen.”  

” Tämä näytettiin Carolille, tämän yhden sielun tila. Pelästynyt, hämmentynyt, eksynyt, 

sairaalloinen, ja häneltä puuttui voimaa ja kauneutta, joita on sielulla, joka on antanut itsensä 

Minulle. Katsohan, sielulle, joka elää Minulle, hänelle suodaan voimaa ylhäältä joka päivä. Ei ole 

mitään väärää turvallisuuden tunnetta, vain todellista turvallisuutta. Minä suojelen heitä, Minä 

ruokin heitä maidolla ja hunajalla, Minä lohdutan heitä, kun he ovat loukkaantuneita, Minä annan 

heille ohjeita, kun he ovat eksyksissä, ja päivittäin he kasvavat merkityksessä, kunnes he ovat 

palanneet puhtauteen ja liittoon, jolla he aloittivat tämän elämän.”  

” He ovat sijoittaneet kykynsä Minuun ja he tulevat miljardööreiksi. Kun taas sielu, joka on mennyt 

liittoon Saatanan kanssa, hänestä päivä päivältä voima ammennetaan tyhjiin, niin että he eivät 

enää muistuta niitä olentoja, joita he olivat, kun Minä lähetin heidät maailmaan ja he ovat 

rutiköyhiä. Heidän turvallisuuden tunteensa tulee demoneilta, joita on nimetty saamaan heidät 

tuntemaan itsensä voimakkaiksi ja he syöttävät heitä ylpeydellä, loiston illuusioilla, olemattomien 

valtakuntien lupauksilla, aistillisilla palkinnoilla, jotka kestävät vain hetken. Sitten he kuolevat ja 

huomaavat todellisen tilansa… romahtaneina ja sairaalloisina, sairaina ja täynnä saastaa ja löyhkää 

ja täysin voimattomina Helvetin raivoavia demoneita vastaan, jotka elävät ihmislihalla ja ilahtuvat 

nähdessään heidän uponneina tuleen.” 

( Clare ) Herra, kuinka he voivat tietää, että tämä on totta? Heidät on koulutettu uskomaan se.  

( Jeesus ) ” Koska jopa nyt he voivat tuntea tyhjyyden ja saastan sisällään. Jopa nyt he kysyvät 

itseltään, ovatko nämä lupaukset hallitsemisesta Helvetissä todellisia vai kuvitelmaa. Mutta 

paholaiset tarkkailevat heidän ajatuksiaan läheltä ja syöttävät heille valheita, joita he tarvitsevat, 

kun he alkavat harhautua. He järjestävät tilanteita antaakseen heille voimantunnetta, kun itse 

asiassa he ovat puijattuja hölmöjä.”  

” Minä rakastan näitä sieluja, Clare. Minä tiedän, mitä he ovat kärsineet. Jos he vain voisivat 

kuunnella omaatuntoaan. Jos he vain kuulostelisivat sitä yhä pientä ääntä sisällään, joka naputtaa 

heille ja sanoo… ”Tämä on valhe. Älä tee tätä. Sinä tulet katumaan tätä.” Monta kertaa he ovat 

ottaneet osaa niin hirvittäviin rikoksiin, että he ajattelevat, että heille ei voida antaa anteeksi. 

Heidät on aivopesty hyvin nuorella iällä ja petetty ajattelemaan, että ei ole ulospääsyä. He tekevät 

kauheita syntejä niitä vastaan, jotka ovat rakastaneet heitä ja sen tuloksena he tuntevat itsensä 

lurjuksiksi ja toivottomiksi.”  

” Mutta Minun pimeyteen uppoutuneet Lapseni – on olemassa ulospääsytie. Ottakaa Minun 

kädestäni kiinni. Minä pidennän sitä teitä kohti. Minä olen tullut pelastamaan teidät ja 



vapauttamaan teidät. Minä tiedän, mitä te olette tehneet. Minä olin paikalla, kun te avasitte 

toisen ihmisolennon lihan ja otitte hänen henkensä. Minä tiedän kaiken siitä ja Minä tulen 

antamaan sen anteeksi, jos te tulette Minun luokseni katuvana. Minulla ei ole mitään halua nähdä 

teitä Helvetissä Saatanan kanssa – se on hänen halunsa, tuhota teidät ja kiduttaa teitä ikuisuuden. 

Se ei ole Minun haluni. Minä haluan jälleenrakentaa teidät tiili tiileltä ja ennallistaa teidän 

puhtautenne ja voimanne, jolla te aloititte lapsena. Jotakin, jonka pahat vanhemmat ja pahat 

sukulaiset ja pahat olosuhteet ottivat teiltä.” 

” Se on jotain, jonka vain Minä voin tehdä. Mutta teidän täytyy irtautua pois pahasta. Teidän 

täytyy luopua pahasta ja katua liittymistänne siihen. Teillä ei ole mitään pelättävää Minusta, jos te 

kadutte, eikä teillä ole mitään pelättävää kavereidenne taholta, jos te irtaudutte heistä. 

Maapallolla ei ole sellaista kirousta, joka voisi pidätellä teitä, kun te kerran olette Minun ja 

luovutte Saatanasta. He voivat yrittää, mutta katsokaahan – Minä kylvetän teidät Minun 

Veressäni, mikä suojaa ja nimitän enkeleitä ja Minä jopa vartioin teitä Itse. Kun te kerran olette 

tulleet Minun luokseni, Minä en menetä teitä. Vaikka jos te kuolisitte, teidän tuleva elämänne on 

turvattu Minun kanssani. Kuitenkin, teitä tullaan suojelemaan, niin että te voisitte pelastaa muita 

sieluja.”  

” Pelkäättekö te irtautua? Kutsukaa Minua. Kutsukaa Minua. Sanokaa, ”Jeesus, auta minua! 

Jeesus! Suojele minua – näytä minulle tie!” Oletteko te näiden valheiden loitsun vaikutuksen 

alaisia - loitsun, että perheenjäseniänne tullaan tappamaan, jos te yritätte? Enkö Minä ole näiden 

enkelien luoja, he lankesivat armosta ja alensivat itsensä näiksi sairaiksi olennoiksi? Ei ole 

olemassa mitään teitä vastaan valmistettua asetta, joka olisi tehokas. EI YHTÄÄN asetta. Ei edes 

yhtä. Ei ole olemassa yhtään demonia, joka olisi voimakkaampi kuin Minä, he ovat kaikki säälittäviä 

Minun silmissäni ja todellisuudessa.”  

” Jos te tunnette Minun Rakkauteni kutsuvan teitä, jotain teidän sisällänne liikahtaa. Se on Minun 

Armoni; Minä lähetän sen pelastamaan teidät äärimmäisen kärsimyksen ikuisuudelta. Minä 

liikautan teitä teidän sisällänne ja kutsun teitä esiin valoon. Tulkaa esiin näistä saastaisuuden 

tunkioista. Tulkaa Minun luokseni ja Minä tulen kylvettämään teidät Minun Veressäni, joka Minä 

vuodatin Ristillä ja Minä tulen ennallistamaan teidän sielunne. Minä tulen käyttämään teitä 

vapauttamaan muita vangittuja ja te tulette tuntemaan Minun lunastavan Rakkauteni. Minä tulen 

muuttamaan ja parantamaan teidän haavanne, jotka märkivät sieluissanne. Kyllä, Min tulen 

kaatamaan puhdasta vettä teidän päällenne ja puhdistan teidät kaikista teidän 

epäoikeudenmukaisuuksistanne.” 

” Sitten Minä tulen nostamaan teidät Minun Armoni avulla sellaisen kokoon, jota te ette koskaan 

ajatelleet voivanne olla. Minä kaipaan päästää teidät pimeyden pahasta, Minun kunniakkaaseen 

valooni. Älkää viivytelkö ja sanoko itsellenne, ”Minäkö? Kristitty? Hah, Jumala ei tule koskaan 

vastaanottamaan minua kaiken sen jälkeen, mitä minä olen tehnyt.” Valheita, Minä kerron teille. 

Valheita ja lisää valheita. Minä ilahdun muovatessani ihmiskunnan pahimmista näytekappaleista 

suuria pyhimyksiä. Monet Minun profeetoistani ja palvelijoistani ovat tulleet sellaisesta paikasta, 

kuin missä te nyt olette, ja Minä kasvatin heidät.” 

” Tulkaa Minun luokseni. Tulkaa sellaisina kuin te olette, kurjina, synnistä kipeinä ja toivoa vailla. 

Tulkaa ja Minä tulen ennallistamaan teidät. Minä tulen rakentamaan teidät, laittamaan takin 

selkäänne, sormuksen sormeenne ja kutsumaan teitä Minun Rakkaakseni.” 


