731. Jeesus selittää… Väärät Syyllisyyden Tunteet,
Demonien Taktiikka teidän halvaannuttamiseksenne
VÄÄRÄT SYYLLISYYDEN TUNTEET… DEMONIEN TAKTIIKKA TEIDÄN HALVAANNUTTAMISEKSENNE
Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 8. Lokakuuta, 2019.
( Clare ) Kiitos Sinulle, Herra Jeesus, että paljastat vielä yhden vihollisen taktiikan, jolla meiltä
revitään ilomme ja kykymme tehdä työtä Sinun kanssasi ja Sinulle.
Herra, mitä Sinä haluaisit sanoa meille tänään?
Jeesus aloitti… ” Minä pidin siitä hyvin paljon, mitä sinä olit pohtimassa aikaisemmin. Siispä
pyydän. Jaa se ja jälkeenpäin Minä tulen puhumaan kanssasi…”
( Clare ) No niin, minä kamppailin tänään. Epämääräisen harmauden tunteen kanssa. Tai
surullisuuden. Tai… Syyllisyyden. Jonkin. Todella kamppailin ja tunsin itseni eristäytyneeksi. Minä
haluan aina tuntea olevani lähellä Herraa, tai ainakin tuntea, että olen puhdas Jumalani edessä,
ennen kuin teen mitään. Ja kun minulla on se tunne, se vain… on mahdotonta.
Olen jahdannut häntääni koko päivän, enkä selkeästi nähnyt, mitä oli meneillään, ennen kuin sain
Rhema-viestin Pyhän Teresan kirjasta… ”Aamut Pyhän Teresan kanssa”(=Morningswith ST.
Therese). Aukaisin sivun 98 ja se koski sisarta, joka kieppui pakonomaisen itsetutkiskelun
silmukassa, joka sai hänet halvaantuneeksi ja kykenemättömäksi tekemään mitään tai edes
katsomaan oman itsensä ulkopuolelle.
Rakkaat, tämä on yksi Saatanan juonista, joita hän käyttää niihin, jotka elävät miellyttääkseen
Jumalaa. Hän hyökkää heitä kohtaan Tunnontuskien tapauksella, jossa he jatkuvasti
kyseenalaistavat asemaansa Jeesuksen kanssa. He etsivät, etsivät, etsivät, että mikä on vialla
heissä ja heidän suhteessaan Jumalaan. Ja miksi Hän vaikuttaa niin etäiseltä?
No niin, minun täytyy kertoa teille. Se ei ole ”he”, se on MINÄ. Minä etsin, etsin, etsin, että mikä
on vialla! Tämä pyörä jatkaa kieppumistaan ympäri ja ympäri, aivan silloin, kun minun tietokoneeni
jäätyy ja saan vain kieppuvaa sateenkaarta. On mahdotonta irtautua tällaisesta tapauksesta ilman
apua.
Jotkut ihmiset elävät väärän syyllisyyden pilven alla, jatkuvasti tutkien jokaista pientä asiaa ja
katsoen menneisiin synteihin. Ja heille siitä tulee elämäntyyli. He heräävät siihen joka aamu.
Kuulostaako tutulle?? Minä tunnustan, minä olen ollut siinä pisteessä.
Jos vihollinen ei voi saada meitä piiloutumaan Jumalalta, tekemällä syntiä, kunnes sielumme
kuolevat, hän yrittää halvaannuttaa meidät väärällä syyllisyyden tunnolla, syyttämisellä ja sillä,
että tunnemme olevamme eri aallonpituudella Jeesuksen kanssa. Ja juuri sen kanssa minä olen
taistellut tänään.
Tämä on todellinen kärsimys, rakkaat. Olen varma, että monet ovat joutuneet tämän petoksen
saaliiksi. Minä saan tunteen, että minulla ei ole kaikki oikein Jumalan kanssa, kuitenkaan minä en
löydä mitään omasta tunnostani syyttämässä minua. Silti minä kuljen ympäri ja ympäri etsimässä
jotakin, mitä tahansa, mitä katua.
Jotkut kutsuvat sitä tunnontuskissa olemiseksi ja se on yleistä niille, jotka lankeavat tähän
pakkomielteeseen olla Jumalaa miellyttävä 24/7, vuorokauden ympäri. Minä en sano, että älkää
olko huolissanne, että miellytättekö Herraa 24/7. Kyllä! Olkaa Herraa miellyttäviä! Ehdottomasti.

Mutta te voitte joutua pakkomielteeseen, joka saa teidät juuttumaan ja jäätymään aikaan ja te
ette voi päästä siitä pois.
Vihollisen strategia estääkseen meitä harjoittamasta palvelutointa muiden hyväksi, ajatellen
Jumalaa, palvellen Häntä. Se on taktiikka meidän halvaannuttamiseksemme ja estääkseen meitä
tekemästä mitään hyvää. Kuinka monta kertaa me olemme kuulleet vanhan sanonnan siitä, että
jos me olemme masentuneita, meidän pitäisi tulla kuorestamme ja alkaa tekemään asioita muiden
hyväksi? Tietenkin!
Se on täsmälleen se, mitä me emme halua tehdä, kun me tunnemme itsemme epävarmoiksi
suhteessa Herraan. Mutta joskus meidän täytyy vain pakottaa itsemme, koska se, mitä me
ajattelemme, ei ole Pyhän Hengen tuomiota, vaan demoneilta tulevaa väärää
syyllisyydentunnetta. He kulkevat valehtelemassa ja syyttämässä veljiä ja sisaria ja jos me emme
saa kiinni siitä, mistä nämä tunteet tulevat, me voimme juuttua kuoppaan, joka ei koskaan näytä
loppuvan.
Siispä, kuinka me pääsemme pois tästä? Tottelevaisuudella. Tehkäämme seuraava asia, jonka
Herra on asettanut eteemme. Jatkakaamme siitä, mihin jäimme, kun tämä väärän
syyllisyydentunnon pilvi iski meihin. Sivuuttakaamme se ja jatkakaamme eteenpäin.
Täyttäkäämme osaksemme tulleet velvollisuudet. Me tulemme pian tuntemaan olomme paljon
paremmaksi. Ja taaksepäin katsoessamme, me tulemme ihmettelemään, miksi me viivyttelimme,
jahkailimme ja odotimme tehdä sitä, mikä oli annettu meille.
Herra, onko jo Sinun vuorosi?
( Jeesus ) ” Kyllä, Rakkaani, on Minun vuoroni. Sinä todella osuit naulan kantaan. Tämän vihollisen
taktiikan tarkoitus on halvaannuttaa palvelutoimi. Se sattuu usein kriittisenä aikana, kun Minä
tarvitsen sinua – ja se kääntää sinun huomiosi sisäänpäin, kun sinun pitäisi olla iloisesti tekemässä
sitä, mitä Minä olen antanut sinulle tehtäväksi. Ja tottelevaisuus on siihen vastaus.”
” Jos ei mitään muuta, tottelevaisuutta hetken sakramentille, joka johdattaa sinut pois tästä
hämmennyksen sokkelosta.”
” Kun Minun Henkeni tuomitsee sinut synnistä, sinä tiedät sen. Sinä tunnet sen syvästi ja sinä
tunnet myös katumusta. Ei ole epäilystäkään siitä, että sinä teit jotakin, mikä ei miellyttänyt Minua
ja sinä tunnet aitoa surua siitä.”
” Kun vihollinen saa aikaan tunnontuskia, sinä et vain huomaa, mistä se johtuu, mutta jokin tuntuu
olevan poissa paikoiltaan. Siksi sinun tulisi tarkistaa Minulta, ennen kuin teet tai ostat mitään, niin
että sitä ei voida käyttää sinua vastaan myöhemmin, aiheuttaen epäilyksiä, että oliko se
ensinnäkään Minun tahtoni.”
” Minun rakkaat, Minä toivon, että te olisitte täynnä iloa, kun te työskentelette Minulle. Minun
Henkeni työskentelemisen hedelmiä teidän elämissänne ovat oikeamielisyys, rauha ja ilo.”
” Vihollinen etsii kuinka varastaa teidän ilonne. Onko teille koskaan käynyt niin, että teillä on ollut
ihana, palkitseva päivä Minussa tai Minun töissäni – ja joku tulee sisään päivän lopussa ja antaa
iskun vyön alle? He sanovat jotakin, mitä heidän ei koskaan olisi pitänyt sanoa tai he tuovat
huonoja uutisia?”
” Katsokaahan, Saatana ei voi sietää nähdä teitä onnellisina. Hän katuu sitä tilaa, josta hän kerran
nautti Taivaassa ja hän on päättänyt tuhota jokaisen, joka muistuttaa häntä siitä, mitä hän
menetti. Tämä on yksi syy, miksi hän hyökkää muusikkoja kohtaan niin rajusti, ottamatta

huomioon sitä, että Taivaassa hän johti ylistystä. Nyt hän on päättänyt, että musiikkia tullaan
käyttämään tuhoamaan elämää, lannistamaan, rikkomaan avioliittoja ja johdattamaan ihmisiä
itsemurhaan.”
” Minä haluan sinun ymmärtävän, että kun sinä olet iloinen ja rauhallinen, hänen demoninsa
ottavat asiakseen sammuttamaan hengen ja varastamaan ilonne. Siksi, kun te tunnette tämän
epämääräisen alakuloisuuden pilven leijailevan tai peittävän teidät, teidän tulisi tietää, että tämä
on hengellinen hyökkäys, jolla varastetaan teidän ilonne ja tuottavuutenne.”
” Tämä on vielä yksi syy, miksi Minä komennan teitä riemuitsemaan Minussa aina ja jälleen Minä
sanon – riemuitkaa! Demonit eivät voi sietää aidon ylistyksen ja kiitoksen ääniä ja tämä toimi
itsessään tulee lähettämään heidät tiehensä. Mutta te ette saa antaa periksi, ettekä sallia itsenne
antavan periksi lannistumisen tunteelle. Kutsukaa Minua sillä hetkellä ja Minä tulen auttamaan
teitä.”
” Pysykää lujina, Minun rakkaat! Ylistäkää hengessä ja Totuudessa ja suhtautukaa varauksella
tuomitsemisen pilveen, joka yhtäkkiä saa teidät valtaanne ja vaimentaa kaiken ympärillänne.
Teidän täytyy hartaasti julistaa, että te ette tule kumartamaan sellaiselle hengelle ja vakuutatte,
että teidän täysi tarkoituksenne on, että nämä demonit lähtevät, Minun Nimessäni ja ottavat
pilvensä mukaansa.”
” Minä olen teidän kanssanne tässä. Teidän täytyy vain kutsua Minua sillä hetkellä ja olla
antamatta periksi. Ja Minä tulen päästämään teidät pahasta.”

