122. Jeesus sanoo… Minun Kristittyni, olkaa valppaita! Itseinho &
Tyytymättömyys tarjoavat näille Olennoille laskeutumispaikan
MINUN KRISTITTYNI, OLKAA VALPPAITA! ITSEINHO JA TYYTYMÄTTÖMYYS TARJOAVAT NÄILLE
OLENNOILLE…
Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 2. Syyskuuta, 2015.
( Clare ) Herran huikea Rakkaus ja Viisaus ovat meidän kanssamme, Sydänasukkaat. Minkä kauniin
opetuksen Hän antaakaan meille tänä iltana!
Ylistyshetken aikana näin tummia, tummia, rumia, sinisiä pilviä, tavallaan pyörteen muotoisia,
aivan kuin katsoisi alas tornadon keskustasta.
Mutta ulos siitä tuli laumoittain tummasiipisiä olentoja. Mustia, mustasiipisiä olentoja, kuin pilvi.
Vain laumoittain niitä, lensi meidän tilaamme. En tiedä, edustivatko ne CERNiä ja ulottuvuutta ja
demoneita, jotka tulevat ulos siitä ulottuvuudesta. Ne vain olivat todella, todella inhottavia. Ja se
oli pilvi.
Ne laskeutuivat puihin. Ne muistuttivat jollakin tavalla gargoileja, siivellisiä hirviöitä (rakennusten
räystäissä olevia) – vain todella saastaisia, pahoja olentoja. Ja esihistoriallisia lintuja, myöskin.
Minä ajattelen, että Rick Joyner näki jotakin tällaista. Minä luulen, että tämä sattuu yhteen sen
kanssa, mistä hän on kirjoittanut kirjoissaan. Sitten ne alkoivat sontimaan ihmisten päälle. Ne
saivat voimaa valkeasta hevosesta, joka oli tapettu ja oli turvonnut – maaten kuolleena maassa.
Siispä, kun tulin ylistyshetkeen, Herra näytti minulle tämän, Hän halusi minun alkavan kirjoittaa
sen ylös.
Jeesus aloitti… ”Nämä olennot, joita Minä näytin sinulle, olivat kuin lepakon tyyppisiä eläimiä ja
näiden petojen luonne on, että ne asuvat pimeydessä ja saavat voimaa kuolemasta.”
”Kuollut valkea hevonen edustaa kristittyjä, jotka toisten kristittyjen suista päässeet valheet ovat
murhanneet. Nämä olennot ulostavat kuolemaa, minne ikinä laskeutuvat. Jotta ne voisivat
laskeutua, täytyy olla syntiä. Juoruja, panetteluja, herjausta, moitteita – olipa se sitten itseänne tai
toista kohtaan. Siksi Minä olen niin kovasti työskentelemässä vetämässä juurineen panettelun ja
moitteen Minun Morsianteni huulilta ja sydämistä. Minä EN halua heidän istuskelevan hänen
päällään.”
”Minun lapseni, asenteillanne te avaatte oven ja kutsutte nämä epäpuhtaat olennot. Saatana
laskee sen varaan, että te olette henkilökohtaisesti tyytymättömiä itseänne kohtaan, luodakseen
heille paikan laskeutua. Tämä on toinen syy, miksi ylistys on niin tärkeää. Kun Minä tulen
kanssanne ylistämään, Minä ennallistan teidän morsiamellisen kauneutenne ja puhtautenne. Tämä
antaa teille voimaa kasvaa siihen, minkä Minä näen teidän olevan.”
”Kun te vähättelette itseänne, te luotte laskeutumispaikan näille katalille olennoille. Siksi Saatana
lähettää päivin öin valehtelevia henkiä halventamaan teitä. Se on valmistelua näille olennoille, että
heillä olisi laskeutumispaikka.Ja kun ne kerran alkavat sontimaan teidän päällenne, te alatte
tuomitsemaan ja vähättelemään muita. Teistä tulee rampa… katkera ja harhainen, etsien
mahdollisuuksia löytää vikaa muista, koska te ette voi sietää sitä kuka TE olette.”
”Kuulostaako tämä teistä järkyttävältä? Katsokaa ympärillenne, Minun Morsiameni. Ettekö näe
onnettomia ihmisiä löytämässä vikaa sieltä, minne vain kääntyvätkin? He ovat täynnä katkeruutta

ja pettymystä. Ja kun nämä olennot sontivat heidän päälleen, he vuorostaan sontivat muiden
päälle. Ja ympyrä jatkuu.”
”Minä olen tullut antamaan teille ELÄMÄÄ. Ja runsaasti elämää! Jumalan Valtakunta on
oikeudenmukaisuus, rauha ja ilo. Teillä ei voi olla näitä tahrattomia ominaisuuksia ja sontimista
samaan aikaan. Siksi Minä puhdistan teidät, kun te tulette Minun läsnäolooni. Ja oman
terveytenne vuoksi se on niin tarpeellista. Kaikki, mihin te koskette, sen jälkeen, kun Minä olen
täyttänyt teidät, tulee kauniiksi ja täyteen uutta elämää. Sitten yksinäiset, haavoittuneet,
syrjäytyneet tulevat teidän läsnäoloonne ja Minun voiteluni alkaa ennallistamaan heidän
ihmisarvoaan. Sielun hinta… on Minun Kärsimykseni. Ei mitään vähempää kuin Minun
Kärsimykseni. Tämän arvoinen Minulle on kaikkein viheliäisin ihminen teidän silmissänne.”
”Siispä ollaksenne Minun Rakkauteni lähettiläitä, teidän täytyy rakastaa itseänne ja olla sujut
itsenne kanssa ja sen kanssa mitä ette ole. Missä olette olleet ja minne Minä vien teidät – ja minne
te ETTE mene. Sielussanne ei voi olla mitään sairautta, itseinhoa eikä itsenne alennustilaa.”
”Antakaa Minun selittää se teille. Nöyryyden ja itseinhon välillä on ero. Kuinka te voitte rakastaa,
kun te olette keskittyneet vihaamaan itseänne? ”Etkä tiedä, että Jumalan hyvyys vetää sinua
parannukseen?”.” Paavalin Kirje Roomalaisille 2:4.
”On oikein, että teidän tulisi vihata näitä asioita. Mutta kuinka te voitte vihata sitä, mitä Minä
rakastan? Minä rakastan TEITÄ. Siispä, kuinka te voitte vihata itseänne? Te ette voi. Teidän ei
pitäisi! Se ei ole sitä, mitä Minä tarkoitin. Jos Minä olisin halunnut teidän vihaavan itseänne, Minä
en olisi tullut tähän maailmaan tuomaan teille ikuista elämää. Pikemminkin, Minä toisin ikuisen
tuomitsemisen.”
”Mutta eikö ole kirjoitettu, ”Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että Hän antoi ainokaisen
Poikansa, ettei yksikään, joka Häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Sillä
ei Jumala lähettänyt Poikaansa tuomitsemaan maailmaa, vaan sitä varten, että maailma Hänen
kauttansa pelastuisi.” Johanneksen Evankeliumi 3:14.
”Kuinka te voitte pelastaa tai lunastaa sellaista, mikä on tuomittu pahaksi ja vihattu? Minä
rakastan teitä! Minä vihaan syntiä. Te rakastuitte Minuun, koska Minä paljastan Minun rakkauteni
teitä kohtaan. Myös te vihaatte synti ja kadutte, kääntyen pois synnin elämästä pyhyyden
elämään, Minua miellyttämään. Kuinka Minä vaikutin ja sain aikaan sen muutoksen
luonteessanne? Havainnollistamalla Minun rakkauteni teihin.”
”Pelon motivoima tottelevaisuus on alempiarvoisempaa kuin rakkauden motivoima tottelevaisuus.
Minun haluni oli alusta alkaen, että te omasta vapaasta tahdostanne rakastaisitte Minua. Kunnes
Minä tulin ihmismuotoon ja elin ehdottoman rakkauden ja anteeksiannon elämää, teitä motivoi
katumukseen pelko. Ja kuinka kauas pelko voi viedä ihmistä? Vain niin kauas, kunnes isompi pelko
saa teidät valtaansa. Toisin sanoen, aina on jotain PELOTTAVMPAA, aivan kuten on joku
kauniimpi.”
”Siispä, mikä on ratkaisu? Voittaa teidän rakkautenne? Ja kuinka Minä teen sen? Inspiroimalla
teitä pelolla? Ei tietenkään! Minä teen sen rakastamalla teitä. Ja meidän keskinäisessä
rakkaudessamme toinen toisiamme kohtaan, te tulette elämässänne pisteeseen, missä millään ei
ole arvoa teille, jos te ette voi osoittaa rakkauttanne Minuun. Ja siitä paikasta, te menetätte
pelkonne niitä kohtaan, jotka voivat tappaa ruumiin, mutta eivät voi tehdä mitään sielulle. Teidän
sydämenne loistaa sellaista rakkautta Minua kohtaan, että te olette halukkaita syöttämään oman
lihanne leijonille, kuten varhaiset kristityt tekivät.”

”Loppujen lopuksi, Minun Morsiameni, te tulette rakastamaan itseänne kuten Minä rakastan teitä.
Te tulette näkemään Minun elävän sisällänne. Te tulette löytämään ilon ja rauhan Minun
läsnäolossani elävän sisällänne. Ja te tulette kieltäytymään kaikesta, mikä voisi tahrata sitä
rakkautta. Eikö olekin kirjoitettu, ”Jos joku rakastaa Minua, niin hän pitää Minun sanani ja Minun
Isäni rakastaa häntä ja me tulemme hänen tykönsä ja jäämme hänen tykönsä asumaan.”
Johanneksen Evankeliumi 14:23.
”Te tulette vihaamaan syntiä, mutta rakastamaan asumusta, jonka Minä olen valinnut ikuisuutta
varten – se on, teidän sydämenne. Minä tulen tekemään uudeksi ja kauniiksi kaikki asiat. Minä
ennallistan puhtauden, mikä mukananne te tulitte Isän luota. Kuinka te ette voisi rakastaa itse Isän
ainetta, olemusta? Jos te rakastatte Jumalaa, te tulette rakastamaan kaikkea, mitä Hän loi.
Mukaan lukien itseänne. Te tulette vihaamaan ja halveksimaan syntiä ja kieltämään sen
elämästänne. Mutta te ette tule vihaamaan tai halveksimaan itseänne!”
”Näettekö, Minun Morsiameni? Te olette niin kauniita Minulle! Kyllä, te olette kauniita! Minä olen
ennallistanut kaikki asiat Itselleni. Eikö ole kirjoitettu, että ”Jumala näki hyväksi, että kaikki täyteys
Hänessä asuisi ja että Hän, tehden rauhan Hänen Ristinsä veren kautta, Hänen kauttaan sovittaisi
itsensä kanssa kaikki, Hänen kauttaan kaikki sekä Maan päällä että Taivaissa. Teidätkin, jotka
ennen olitte vieraantuneet ja mieleltänne hänen vihamiehiänsä pahoissa teoissanne ja nyt Hän on
sovittanut Poikansa lihan ruumiissa kuoleman kautta, asettaakseen teidät pyhinä ja nuhteettomina
ja moitteettomina eteensä.” Kolossalaiskirje 1:19-22.
”Miksi Minä olen mennyt niin yksityiskohtiin? Vakuuttaakseni teidät rakastamaan sitä, miksi te
olette tulleet Minussa, koska te ette voi rakastaa veljeänne, ennen kuin te rakastatte itseänne.
Nämä ovat Minun sanojani: ”Rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta
sielustasi ja kaikesta mielestäsi. Tämä on suurin ja ensimmäinen käsky. Toinen tämän vertainen,
on: Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Näissä kahdessa käskyssä riippuu kaikki laki ja
profeetat.” Matteuksen Evankeliumi 22:37-40.
”Teidän täytyy alkaa nyt, Minun Morsiameni. Aloittakaa ottamalla vastaan Minun hymyni ja Minun
rakkauteni aamulla ja valppaasti”Hajottamaan maahan järjen päätelmät ja jokaisen varustuksen,
joka nostetaan Jumalan tuntemista vastaan, ja vangitsemaan jokaisen ajatuksen kuuliaiseksi
Kristukselle.” Toinen Korinttolaiskirje 10:5.
”Kyllä, Minä haluan jättää jäljen Minun hymystäni teidän sydämeenne. Minä haluan Minun
rakkauteni ja hyväksyntäni teille huokuvan ruumiinne jokaisesta huokosesta. Tämä on, minkä
ihmiset tulevat huomaamaan teissä – Elämän lähteen. Jos Minä nousen teidän sydämiinne, Minä
tulen vetämään kaikki ihmiset Itselleni. Kyllä, te olette Minun rakkauteni suurlähettiläitä ja
lähettiläitä. Mutta tuomitsemisesta ei voi olla jälkeäkään varjostamassa Minun valoani. ”Niin
loistakoon teidän valonne ihmisten edessä, että he näkisivät teidän hyvät tekonne ja ylistäisivät
teidän Isäänne, joka on Taivaissa.” Matteuksen Evankeliumi 5:16.
”Minä siunaan teidät nyt, muistolla Minun hymystäni alinomaa loistamassa teille. Tulkaa Minun
luokseni päivittäin ja ottakaa vastaan Minun iloni sieluihinne.”

