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ÄLÄ OLE SAATANAN ANSOJEN UHRI 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 29. Kesäkuuta, 2017.  

Jeesus aloitti… ” Clare, kun Minä annan sinulle jotakin tehtäväksi, saat olla varma, että armo tehdä 

se, tulee sidottuna yhteen. Sinä tulet ehdottomasti olemaan kykenevä tekemään sen, vaikka 

sevenyttääkin sinun rajojasi. Minä en koskaan pyydän ketään tekemään mitään, mitä he eivät voi 

tehdä Minun armollani. Minun armoni on kuin näkymätön auttaja, joka jotenkin saa työn 

etenemään jouheasti ja valmistumaan. Jotenkin, kaiken sen ponnistelun ja turhautumisen jälkeen, 

yhtäkkiä – kiitoksen ja sitä seuraavan rukouksen jälkeen – yhtäkkiä kaikki, minkä kanssa 

kamppailit, loksahtelee paikoilleen.”  

” Sinulla on taipumusta valittaa, kun matkallasi on joku este. Pikemminkin, sinun tulisi sanoa, 

”Kiitos, Herra, tästä toimeksiannosta. Pyydän, voisitko auttaa minua? Olen törmännyt tiiliseinään 

tämän kanssa ja minä tiedän, että Sinä aina varustat meidät Sinun toimeksiantojasi varten.” Tämä, 

sekä heikkoutesi ja kyvyttömyytesi tunnustus, liikuttavat Minun Sydäntäni antamaan sinulle 

armon.”  

” Toinen tapa, mitä voit käyttää, on luovuttaa ja antautua häiriötekijöille, koska olet kohtaamassa 

tiiliseinän, eikä sinulla ole itseluottamusta käydä siihen käsiksi, edes Minun avullani. Tämä 

voitaisiin ilmaista kuten ”Minä olen vain väsynyt tänä iltana.” tai ”Minä odotan, kunnes talossa on 

hyvin hiljaista tehdä tämä.” Tai ”Huomenna on täydellinen päivä käydä siihen käsiksi.” Tämä on 

viivyttelyä. Ja se, mitä tämä demoni tekee, on että se tekee reiän sinun päätökseesi, niin että se 

voi täyttää sen jollakin lihallisella, mikä tulee väliaikaisesti saamaan sinut tuntemaan olosi hyväksi. 

Sitten tuomitsemismiehistö tulee kukistamaan sinut.”  

” Siispä se näyttää tältä: turhautumista, laiskuutta naamioituna viivyttelyksi, tyytymättömyydeksi – 

ja sen takana on väijymässä epämääräinen syyllisyyden tunne. Ja lopulta etsitään hyvää oloa 

tuottavaa korviketta täyttämään suurta aukkoa, jonka on saanut aikaan se, että ei ole saattanut 

loppuun sitä, mitä on asettunut tekemään. Sitten vihollinen tarjoaa jonkun pienen mielihyvän, 

josta sinä tiedät, että sinun ei tule nauttia siitä.” 

” Sinä tartut syöttiin, tunnet olosi hyväksi ehkä 15 minuutista tuntiin ja sitten syyllisyyden ja 

tuomitsemisen ryhmä tulee viimeistelemään sinun kukistamisesi. Siinä tilassa sinä tunnet itsesi 

Minusta vieraantuneeksi. Siispä nyt lisätään solvaus loukkaantumiseen. Sinä ryhdyt välttelemään 

rukoukseen tulemista, koska sinä et kestä kohdata Minua.” 

” Saanko Minä sanoa, että se on pahinta mitä sinä voit tehdä? Muuten, Minä olen juuri siinä sinun 

rinnallasi katselemassa, kun tartut syöttiin ja yritän saada sinua lopettamaan. Mutta on erikoinen 

kuurouden muoto, joka asettuu oleilemaan niihin aikoihin, rohkaisemaan sinua välttämään Minun 

varoituksiani. Ja tähän mennessä, himo asiaan, jota halusit, asettuu oleilemaan ja sinä todella olet 

kuuro ja ilman hyvää harkintaa.” 

” Minun Morsian kultaseni, Minä tiedän täsmälleen mitä sinä teet ja miksi. Älä ole häpeissäsi tulla 

Minun luokseni. Se on muuten hänen kätketty motiivinsa kaikelle tälle alun alkaen. Hän haluaa 

erottaa sinut Minusta ja lyödä kiilaa väliin. Siispä, älä tee hänelle palvelusta. Pikemminkin juokse 

Minun luokseni: ”Jeesus, minä haluan tehdä jotakin, mitä minun ei pitäisi. Pyydän, auta minua”.”  

” Silloin Minä ryhdyn toimimaan. Minä annan sinulle tuoreen Rhema-viestin. Minä pitelen sinua 

käsivarsillani tai soitan laulun, joka ilmaisee Minun hyvin hellän rakkauteni ja valppauteni päästää 



sinut pahasta. Minä vakuutan sinut Minun ehdottomasta rakkaudestani. Minä en koskaan tule 

jättämään tai hylkäämään sinua, pikemminkin Minuun koskee sinun puolestasi. Minuun koskee, 

että sinä olet langennut vihollisen taktiikkaan. Minuun koskee, koska meillä meni niin hyvin, ennen 

kuin sinä sallit tämän lihallisen häiriötekijän saada sinut lopettamaan turhautumisen 

ajattelemisen. Minuun koskee, koska Minä tiedän seuraukset, mitä tulee, kun vihollinen tulee 

tuomitsemisryhmän kanssa.”  

” Ja Minä jopa ajattelen… ”Entä, jos hänet huijataan uskomaan tämä ja muut häiriötekijät ja hän ei 

koskaan palaa takaisin Minun luokseni?”  

” Tiedätkö, kuinka syvällistä se kipu on? Kyllä, se on yläpuolella sinun kykyäsi tuntea. Se on kuin 

rakastetun kuolema, se uhka yksin on niin kovin kivulias. Koska näin Minä menetän ihmisiä. Sieluja, 

jotka olivat niin ihmeellisen lähellä Minua, mutta törmäsivät tiiliseinään ja sen sijaan, että olisivat 

tulleet Minun luokseni, he juoksivat tekemään syntiä. Ja jotkut eivät koskaan palaa takaisin.”  

” Voi, pyydän, Minun Morsiameni, älä ole Saatanan ansojen uhri. Pyydän, Minun rakkaani, käänny 

takaisin Minun luokseni, vaikka olisit kuinka häpeissäsi. Minä odotan sinua. Minulla on ratkaisu ja 

päätös sinun ongelmaasi. Minulla on anteeksiantoa ja aikaa tuhlattavaksi, parantaakseni sinun 

haavasi, jotka tulivat pramean, koukuilla koristellun syötin nielaisemisesta.”  

” Tule Minun luokseni ja Minä tulen poistamaan sen sinun sisimmästäsi ja ennallistamaan sinut 

siihen vapauteen, mikä sinulla oli Minussa. Ja yhdessä Me tulemme työstämään turhautumisen ja 

ongelman, kunnes se on historiaa. Pyydän, pyydän. Älä pelkää tulla Minun luokseni. Minä seison 

aivan siinä odottamassa sinua. Minun sydämeni kaipaa parantaa, lohduttaa, vapauttaa ja 

voimaannuttaa sinut. Älä viivyttele. Tule Minun luokseni, Minä tunnen kipua sinun puolestasi.” 


