
440. Jeesus puhuu Uhreista-Kirouksista-Armoista demoneiden Linnakkeista & 

henkilökohtaisista Mielipiteistä 

UHRIT, KIROUKSET & ARMOT… DEMONEIDEN LINNAKKEITA & HENKILÖKOHTAISIA MIELIPITEITÄ  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 14. Joulukuuta, 2016.  

Clare aloitti… Pitäköön Jeesuksen suloinen läsnäolo meidän sydämemme ja mielemme Hänen 

Rauhassaan.  

Ihan aluksi, minä haluan kiittää teitä kaikkia rukouksistanne. Todella, te olette pidelleet minua 

pystyssä rukouksillanne, pidelleet Ezekieliä ja minua pystyssä. Ja kaikkia meitä Sydänasukas 

tiimissä. Petos, jonka me koimme, valitettavasti, ulottui salasanoihin, pankkitileihin ja moniin 

muihin asioihin. 

Tiedättehän, kun minä katson taaksepäin tätä tilannetta ja asioita, joita minä huomaan nyt ja jotka 

ovat vaikuttaneet meihin, voin sanoa vain, että tämä on sielu, joka on hyvin piinattu ja tuntee 

kipua sisällään. Ja meidän pitää rukoilla tämän sielun puolesta. Kun tämä henkilö tulee tuntemaan 

Herran, hän tulee olemaan ihmeellinen palvelija Jumalan Valtakunnalle.  

Jeesus aloitti… ”Minä tiedän, kuinka kova koettelemus tämä on ollut sinulle, Minun Rakkain. Se on 

ollut täysi ja täydellinen uhraus maanne ja sielujen pelastuksen puolesta. Mitään ei ole haaskattu, 

Clare. Katso kaikkia hankaluuksia, kaikki se on käytetty tuomaan Minun Valtakuntaani tälle 

Maapallolle. Eikä vain sitä, katso kuinka kaikki seuraajat kanavallasi, jotka ovat oppineet 

korvaamattomia oppitunteja sekasorron keskellä elämisestä.”  

”Etkö sinä näe? Tämä on ollut hyvin paljon osa sinun työtäsi. Läpimurtoja on tulossa, tämä 

tragedia ei tule vaivaamaan sinua ikuisesti. Me tulemme jossain vaiheessa pääsemään kivusta ja 

menemään eteenpäin. Siihen asti, kanna tätä ristiä kuin sotilas. Niin paljon hyvää on tuleva tästä. 

Niin paljon hyvää. Sinä et tule näkemään, mitä Minä olen saavuttanut näiden kärsimysten kautta, 

ennen kuin sinä olet Minun luonani Taivaassa.”  

”Mutta, pyydän, tuletko ottamaan Minun sanani siitä; suuria asioita ilmaantuu tästä tragediasta. 

Mutta muista, suurin tragedia on sielun menetys. Tämä sielu merkitsee Minulle suuresti. Tämän 

sielun kautta tulee kuitenkin suuri sato, mutta heidän täytyy laskeutua paljon enemmän ennen 

kuin he tulevat hyväksymään Minut. Ja jopa sitten, ei ole takeita. Minä aion pitää heidät elossa 

kauan aikaa, jos on tarpeellista, tuodakseni heidät Itselleni.” 

( Clare ) Jeesus, älä kerro minulle tätä, se saa minun sydämeni kipeäksi, että tämä ei tule 

päättymään hyvin.  

( Jeesus ) ”Minä kerron sinulle, koska sinun kärsimyksesi tekee vaikutuksen hyvään suuntaan 

heidän elämässään. Minä kerron tämän sinulle, niin että sinä saisit lohtua, mutta nyt sinä jaat 

Minun murheeni siitä, missä he nyt ovat ja mihin he ovat menossa, ennen kuin asiat kääntyvät 

toisinpäin. Sillä aikaa, sinä tulet etenemään palvelutoimessasi ja Minulla on monia yllätyksiä 

suunniteltuna sinua varten.” 

( Clare ) Ja minä ajattelin siinä vaiheessa, ”Todella?! Kuten mitä?”  

( Jeesus ) ”Minä en aio kertoa sinulle! Minä pidän yllätyksistä ja ne eivät olisi yllätyksiä, jos Minä 

kertoisin sinulle!”  

( Clare ) Herra, kaikkein kivuliain asia tässä on, että minä tunnen vedetyksi pois Sinun luotasi 

kaikkien näiden häiriötekijöiden ja loputtomien pulmien vuoksi. Kaikkien näiden asioiden vuoksi, 



mitä minun täytyy tehdä, että saisin elämäni ja tämän palvelutoimen rullaamaan jouhevasti 

jälleen. 

( Jeesus ) ”Ja kuitenkin tässä Minä olen, pidellen sinua, puhuen sinulle ja olen kanssasi eritoten. Se 

on kärsimys sinulle, kun mielesi niin helposti vaeltaa takaisin kaikkiin näihin maailmallisiin huoliin. 

Voitko hyväksyä myös sen kärsimykseksi?”  

( Clare ) Se on todella vaikeaa, Herra. Sillä on niin paljon jälkiseurauksia. Joista vähäisin ei ole 

jatkuva tunne, että pettäisin Sinut. 

( Jeesus ) ”Sitä Minä tarkoitan. Se on myös pyhyys harjoitus. Hetkestä hetkeen, kuka merkitsee 

sinulle enemmän? Sinun oma turvallisuutesi? Vai aikasi Minun kanssasi? Näetkö sinä? Tämä on 

kiivas koettelemus monella tasolla.”  

( Clare ) Sitten Hän vaihtoi puheenaihetta hienoisesti ja Hän sanoi…  

( Jeesus ) ”Minä luulen, että on tärkeää kertoa meidän Sydänasukkaillemme, että heidän täytyy 

myös käsitellä kirouksia päivittäin.”  

( Clare ) Ja syy, miksi Hän otti tämän asian esille, on koska nähtävästi, ei vain tämä ole ollut vaikea 

koettelemus tälle nimenomaiselle henkilölle, vaan he ovat palaamassa pimeälle puolelle. Pyydän, 

rukoilkaa heidän puolestaan, pyydän, rukoilkaa heidän puolestaan, koska he saattavat itsensä 

kauheaan, syvään sotkuun, jolla on kauheita jälkiseurauksia. Mitä tahansa he tekevätkin, mitä 

tahansa he ovat tehneetkään, ei ole mitään verrattuna siihen, kun he kääntyvät kiroamaan ihmisiä. 

Siispä pyydän – rukoilkaa heidän puolestaan. Pyydän, rukoilkaa heidän puolestaan, että heidän 

sydämensä eivät jäädy. Ja siksi Hän otti tämän esille…   

( Jeesus ) ”Minä luulen, että on tärkeää kertoa meidän Sydänasukkaillemme, että heidän 

täytyymyös käsitellä kirouksia päivittäin.” 

( Clare ) Herra, ongelma, jonka minä kohtaan, on, että minä en edes tiedä, milloin kirous tulee.  

( Jeesus ) ”Kun on nopea muutos säässä… etkö havaitse, kun myrsky on tulossa? Kuinka sinä et 

sitten havaitse, kun kirous tulee? Jos sinä kuuntelisit Minun Henkeäni tarkkaavaisesti, sinä myös 

olisit ennalta varoitettu.” 

( Clare ) Tässä minä ajattelin Tohtori Sherryä, joka kuulee… ”kirous tulossa”. Kuinka minun pitäisi 

harjoittaa tätä sekasorron keskellä?  

( Jeesus ) ”Ota Minun kädestäni kiinni, Clare, ja kävele veden päällä, ei väkivaltaisten aaltojen 

vaikutuksen alla.”  

”Sydänasukkaat, Minä olen tuonut teidät tänne Minun Sydämeeni, koska Minä haluan levittää 

Minun Rakkauttani kaikkialle maailmaan. Te kannatte soihtua, joka kertoo läheisyydestä Minun 

kanssani ja veljellisestä sopusoinnusta kaikkien uskontokuntien kanssa ympäri maailman. Tulevina 

kuukausina tulee olemaan merkkejä, jotka tulevat tuhoamaan linnakkeet, jotka Saatana on 

pystyttänyt eri uskontokuntien välille.” 

 ”He, jotka rakastavat Minua aidolla rakkaudella, mikä tahansa heidän uskontokuntansa, mistä he 

ajattelevat olevansa osa, he ovat Minun Ruumistani ja Minä kannan heitä mukanani Minun 

sydämessäni. Siispä, te näette, kun te heitätte kiviä uskonnolliseen yhteisöön, missä on todellisia 

uskovia, te heitätte kiviä Minun sydämeeni. Te loukkaatte Minua. Te tapatte, varastatte ja 

tuhoatte kielillänne heitä, joita Minä rakastan kovasti, heitä, jotka elävät Minussa ja Minua varten. 

Voi, kuinka Minä toivon, että te ottaisitte tämän sydämeenne ja lopettaisitte herjauksenne.  



”Mutta koska te kannatte Minun rakkauttani ja koska jotkut teistä ovat oppineet olemaan 

heittämättä kiviä, Saatana vihaa teitä. Ja jokainen, jota Saatana vihaa, sitä hän antaa palvelijoilleen 

tehtäväksi kirota. Siispä te näette, teidän täytyy käsitellä näitä kirouksia. Ja aivan alussa tällä 

kanavalla, Minä kerroin teille, että tässä on kysymys henkilökohtaisesta pyhyydestä.”  

”Minä tulen murtamaan kiroukset, jos te kadutte lihallisia reaktioitanne päivienne haasteisiin. Jos 

te pidätte kiittävän ja anteeksiantavan sydämen asenteen ja kiellätte kaikki pahat ajatukset pois 

majailemasta mielestänne. Mutta ymmärtäkää, monet näistä ajatuksista tulevat teidän 

sydämestänne, missä on vielä paljon pimeyttä. Ja pimeys vetää pimeyttä puoleensa, eli kun 

vihollinen näkee jonkun, joka pitää kiinni katkeruudesta – olivatpa he tietoisia siitä tai eivät – se on 

magneetti demoneille.”  

”Kuinka te tiedätte, että te pidätte kiinni katkeruudesta? Mitä te tunnette sisällänne, kun heidän 

nimensä mainitaan? Onko se rakkautta? katkeruutta? vai vihaa?”  

”Se, mitä te tunnette paljastaa teille, missä vihollisen linnakkeet ovat ja kuinka he ovat päässeet 

sisään. Te ette enää voi elää näiden kanssa, Minun ihmiseni. Teidän täytyy tulla Minun luokseni 

todellisessa synnintunnossa ja pyytää Minua puhdistamaan ja parantamaan sydämenne. Sillä, 

kuten te tiedätte, siemenen kanssa tulee demoni, demonin kanssa tulee surun, vihamielisyyden, 

vihan, katkeruuden lohduttomuuden, masennuksen, syrjäytyneisyyden, itseinhon, 

anteeksiantamattomuuden ja kaikkien kuviteltavissa olevien negatiivisten tuhoavien tunteiden 

muta. Ja se kaikki laskeutuu sydämiinne, sillä sydämen asioista ihminen saastuu.” 

”Kun siemen ja saastuttava demoni laskeutuvat, se alkaa rakentamaan linnaketta. Kun se rakentaa, 

se erittää myrkkyjä, jotka kiertävät sydämestä joka puolelle ruumista, hengellistä ja fyysistä. 

Teidän verenne myrkyttyy ja teidän ruumiinne alkavat rapistua. Teidän henkenne myös on 

alamaissa.”  

”Jos te annatte tilanteen olla, vaikka vain päivänkin, toisia demoneita kutsutaan auttamaan 

linnakkeen kanssa ja aika pian te tunnette olonne kauheaksi. Kirouksia tulee pienimmästäkin 

myöntymisestä kanssanne ja provosoinnista. Vaikka te torjutte ajatuksen sen jälkeen, kun te olette 

ajatelleet sen, on liian myöhäistä. Tulkaa Minun luokseni, välittömästi. Vuodattakaa sydämenne ja 

kertokaa Minulle siitä, vuodattakaa se Minun jalkoihini, Minun ristiinnaulittuihin verisiin jalkoihini. 

Vuodattakaa se ja antakaa Minun tulla parantamaan teidät.”  

”Te voitte nähdä itsenne hengessä leikkauspöydällä ja Minut työskentelemässä poistamassa 

tuhoavaa voimaa. Te voitte tuntea hyvin aralta sen jälkeen, kun Minä olen poistanut nämä. Sitten 

teidän täytyy olla aina niin valppaita, että ette salli lisää saastutusta tulla sisään. Te tulette 

tuntemaan itsenne ihmeellisiksi jälkeenpäin… energisoiduiksi, toiveikkaiksi, uskoa ja inspiraatiota 

täynnä oleviksi.”  

”Katsokaahan, mies tai nainen sallii taudin tulla ruumiisiinsa nuoresta iästä lähtien, heidän 

vanhempiensa aiheuttamista haavoista. Minun täytyy tulla parantamaan ne, koska demonit ovat 

rakentaneet linnakkeita, jotka ovat estäneet teitä koko elämänne ja määrittäneet sen suunnan. 

Jopa aviokumppaninne, jonka valitsette, jopa suhteenne ihmisiin, joiden kanssa te työskentelette. 

Seuraattepa te unelmianne elämistä varten tai seuraattepa te fyysisiä perustarpeitanne – niin 

paljon riippuu siitä, kuinka monta linnaketta on juurtunut ja on rakennettu sydämenne sisään.”  

”Voi, kuinka Minuun sattuu teidän puolestanne, Minun ihmiseni. Minuun sattuu niin kauheasti 

teidän puolestanne. Minä kaipaan parantaa teidät ja vapauttaa teidän jalkanne kunniakkaalle 

polulle, jonka Minä on säätänyt teille alusta alkaen. Minä kaipaan nähdä teidän sielunne 



kukoistavan ja liitävän kuin kotka elämän koettelemusten yllä. Tätä me työstämme nyt. Ne teistä, 

jotka ovat valinneet mennä ylemmäs Minun kanssani, te olette oppimassa, kuinka nousta elämän 

myrskyjen yläpuolelle.”  

”Ja tämän tragedia on siinä, että sen ei olisi tarvinnut olla näin. Minä tunnen loppumatonta 

myötätuntoa niitä kohtaan, jotka eivät vain voi luottaa elämiänsä Minulle ilman ehtoja. Minulla on 

myötätuntoa, koska Minä tiedän, kuinka pettyneitä he tulevat olemaan, kun he tulevat katsomaan 

elämiään taaksepäin ja näkemään, mitä olisi voinut olla. Minä yritin, te yrititte ja monet, monet 

muut ovat yrittäneet. Kun sielu ei vastaa annettuihin armoihin, ne menevät muille. Jonakin 

päivänä Clare, sinä tulet tapaamaan sielun, joka otti armot ja juoksi niiden kanssa. Sinä tulet 

olemaan ällikällä lyöty, kun näet kuinka hedelmällisiä he ovat.”  

”Rakkaat, älkää surko, kun sielu, jonka kanssa te olette tehneet työtä, menee menojaan. Älkää 

surko. Minä olen pitänyt armot ja välittänyt ne, kunnes olen löytänyt jonkun, joka ottaisi ne 

vastaan. Katsokaahan, rikas nuori hallitsija ei ollut niin sidottu tavaroihinsa, kuin mitä hän oli 

perheeseensä, maineeseensa, asemaansa yhteisössä ja kaikkein tärkeimpänä – omaan 

mielipiteeseensä. Lopulta ne ovat omat mielipiteenne, jotka kaatavat teidät.”  

”Kun te näette älykkyyden puutteen päätöksissänne, teillä ei ole mitään ongelmaa niistä 

luopumisessa. Mutta, kun te arvostatte omia mielipiteitänne, sukulaistenne mielipiteitä ja 

koulutustanne, te yksikertaisesti olette sokeita, sille ei ole muuta sanaa.”  

”Kuitenkaan te ette saa pitää kiinni katkeruudestanne niitä vastaan, jotka ovat saaneet teidät 

tekemään työtä, koska te ette ole tehneet työtä turhaan. Armot eivät tulee palaamaan Minun 

luokseni tyhjinä; ne todella tulevat löytämään sydämen, jossa on hedelmällinen maaperä.”  

”Sinä pyysit Pyhää Kirjoitusta tukemaan tätä. Muista – Minä otin yhden leiviskän mieheltä, joka 

kieltäytyi asioimasta sillä, mitä Minä annoin hänelle ja annoin sen sille, joka työskenteli koko 

sydämestään Minulle, hän, jolla oli 10 leiviskää. (Matteuksen Evankeliumi 25:14-30). 

”Nyt, Minun lapseni, menkää hartaasti sitoutuneena Minuun, horjumatta, ja tuokaa 

oikeamielisyyden sadonkorjuuta ja pitäkää sydämenne puhtaina, niin että Minä voisin tulla 

ylistetyksi teissä jateidän kauttanne. Minä tarjoan näitä armoja nyt kaikille, jotka haluavat niitä 

kuullessaan tämän viestin.” 


