
522. Jeesus selittää… Viha, Pelko & Juoruilu ovat Demonien Energian lähteitä 

VIHA, PELKO & JUORUILU OVAT DEMONIEN ENERGIAN LÄHTEITÄ  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 13. Heinäkuuta, 2017.  

Jeesus aloitti… ”Sinun luottamuksesi on niin tärkeää Minulle, Minun rakkaani. Niin paljon Minä 

haluan tehdä sellaista, joka vaatii sinun uskoasi Minuun ja itseesi. Niin paljon. Ja Minä näen, että 

sinä teet urheita ponnistuksia hylätäksesi epäuskosi. Tämä on kovin Minua miellyttävää.”  

”Minä rakastan sitä, kun sinullekerrotaan jotakin törkeää ja sinä vastaat, ”No niin… Hän voi tehdä 

mitä tahansa Hän haluaa, jopa työskennellä minun kaltaiseni astiaparan kanssa.” Minä rakastan 

sitä, kun sinä sanot sen, koska se osoittaa Minulle, että sinä olet antautunut Minun tahdolleni ja 

miellyttämään Minua, ei väliä kuinka mahdottomalta se näyttää. Sinun itseluottamuksesi Minuun 

saa Minun sydämeni turpoamaan ilosta.”  

( Clare ) Olen niin iloinen, että voin tuoda Sinulle iloa, Jeesus.  

( Jeesus ) ”Voi, sinä tuot, paljon iloa. Jopa haurauden sielujen kanssa työskenteleminen, menet 

ulos omille teillesi ja saat heidän olonsa mukaviksi ja korjaat tekemäsi virheen.”  

( Clare ) Tässä Hän viittaa tilanteeseen tänään, jossa minä tavallaan tulin kärsimättömäksi ja tein 

huomautuksen. Näin, että se loukkasi jotakin ja tulin takaisin ja pyysin anteeksi jälkeenpäin, 

huokaus. Joka tapauksessa…  

( Jeesus ) ”Ihmiset ovat niin tärkeitä Minulle. Kaikista asioista mitä sinä teet, sielujen 

lohduttaminen tuottaa Minulle eniten helpotusta. Niin monet ovat loukkaantuneet, eikä heillä ole 

ketään rohkaisemassa heitä. Tämä on sinun kutsumuksesi. Olipa se laulu tai puhuttu sana tai 

kirjeet, se on sinun kutsumuksesi; lohduttaa heitä Minun puolestani.”  

”Minä tunnen kipua yksinäisyyden ja syrjäytymisen vuoksi, jota Minun ihmiseni tuntevat, koska he 

eivät tunne Minun luonnettani. Jos he vain tietäisivät, kuinka paljon Minä välitän, Clare. Jos he 

vain tietäisivät. He eivät olisi peloissaan tulla Minun luokseni, he eivät olisi peloissaan kuullessaan 

Minua. Tiedätkö, että se on ongelma numero yksi Minun lapsillani kuulla Minua? He ovat 

peloissaan tuomitsemista ja nuhtelemista.” 

”Ja se on NIIN kaukana Minun todellisesta luonteestani. Lasta tai rikkonaista sielua ei moitita, 

häntä lohdutetaan. Se on Minun sydämeni mukaista, mutta niin harvat tietävät sen. Jopa he, jotka 

epäilevät sitä, ovat silti peloissaan.”  

”Minä todella haluan parantaa tämän. Se vaivaa Minua kaikkein eniten. He eivät tunne Minun 

luonnettani ja kun jaat asioita, se on helpottanut murtamaan erillisyyden muurin, jonka he ovat 

pystyttäneet. Jopa Satanistit. He ovat uskoneet valheita Minusta ja heidän käyttäytymisensä 

perusta on väärä esitys Minun luonteestani ja todellisesta myötätunnostani heitä kohtaan.”  

”He ovat todella haavoittuneita ja käveleviä kuolleita, eikä ole ketään kaatamassa öljyä heidän 

haavoihinsa. Jos he ymmärtäisivät, kuinka paljon Minä välitän heistä, he kääntyisivät pian pois 

Saatanasta. Mutta heillä ei ole aavistustakaan siitä, että Minä olen Armon Jumala, täynnä 

myötätuntoa ja parantamisen lahjoja heidän sydämilleen ja sieluilleen. Vihollinen on aivopessyt 

heidät, hän on valheiden isä ja hän on täysin vääristellyt sen, Kuka Minä Olen.”  

”Ihmiset tulevat sinun kanavallesi löytääkseen Minut, oppiakseen Minusta, nähdäkseen kuinka 

Minä tunnen heitä kohtaan, katsomalla sinua. Sinun läpinäkyvyytesi on aivan äärimmäisen 

tärkeää. Mikään ei miellyttäisi Minua enemmän, kuin vain yksikin sielu näkee ja kuulee Minut 



sellaisena kuin Minä olen. Ja kuitenkin, Minua on siunattu sadoilla nyt, he ymmärtävät Minut ja 

Minun hyvin todellisen tarpeeni heidän seuraansa.”  

”Minusta on raastavaa katsoa sielun vieressä ja katsoa heidän kärsivän, tietäen, että jos he vain 

tavoittaisivat Minua, Minä voisin lohduttaa heitä ja parantaa heidät. Se loukkaa Minua, myös, että 

he eivät ymmärrä, että synti on niin heitä vahingoittavaa. Ei niin että Minä olen ankara 

työnjohtaja, joka haluaa Minun oman tahtoni. Minä en ole edes niin kova kuin sinä voit olla 

työntekojöidesi kanssa.”  

( Clare ) Auts.  

( Jeesus ) ”No, Minä näen heidän sydämiinsä ja mikä heitä vaivaa.”  

( Clare ) Saanko minä tämän lahjan, niin että en loukkaa ketään? 

( Jeesus ) ”Ole aina epäluuloinen vihaa ja oikeamielistä närkästystä kohtaan. Monta kertaa 

vihollinen on provosoimassa sinua oikaisemaan jotakuta – kun he ovat jo rikkinäisiä sisältäpäin. 

Itsehillintäsi on Minua hyvin miellyttävää, koska Minä tiedän, kuinka paljon sinun toisinaan täytyy 

pidätellä. Ja Minä näen, että se todella on uhraus sinun puoleltasi.”  

”Mutta sinä et näe paholaisten tökkivän sinua hangoilla ja nuolilla. Provosoiden sinua vihaan, 

tyytymättömyyteen, jonka muut voivat tuntea – siten tehden heidän taakkansa jopa 

sietämättömämmäksi. Enimmäkseen Minä lähetän sinulle sieluja parantamista varten. Kyllä, he 

tarvitsevat työtä tehtäväksi. Heidän tarvitsee tehdä se hyvin. Mutta tärkeämpää on sinun 

rakastava käytöksesi tuoda heille lohtua.”  

( Clare ) Vau. Herra, auta minua siinä, pyydän.  

( Jeesus ) ”Minä autan. Joka päivä Minä koettelen sinua jollakin ja katson nähdäkseni, kuinka sinä 

tulet vastaamaan. Tuletko ottamaan syötin vai odotatko? Odottaen. Kärsivällisyys on suuri hyve, 

mitä tulee ihmisluonteeseen ja sieluihin. Kuin kala, jonka Minä hellästi nostin ylös ja laitoin 

veneeseen.” 

( Clare ) No niin, vähän selitystä tässä. Ezekiel näki unen, jossa hän oli kalastamassa joidenkin 

pastoreiden kanssa. Jeesus oli veneessä. He olivat saamassa jotakin ja vetämässä veneeseen, ilman 

juhlallisuuksia pudottamassa olento paran lujaa kannelle. Tietenkin, kala kuolisi hyvin nopeasti. 

Mutta silloin Herra oli veneessä ja Hän ojensi Hänen kätensä, hellästi nosti kalan säilytystankkiin ja 

päästäen irti hellästi ja ne kaikki säilyivät hengissä.  

( Jeesus ) ”Minä toivon, että te harjoittaisitte sitä hyvettä enemmän, ollessanne tekemisissä 

toisten kanssa. Se tulee heijastamaan paljon tarkemmin sitä, kuka Minä olen. Päivän aikana on 

useampia kertoja, jolloin ”terästyt” provosointiin asti. Jos voisit nähdä, mistä se on peräisin, et 

reagoisi niin. Pyydän, kiinnitä enemmän huomiota siihen – vihollinen varastaa energiaasi tällä 

tavalla.”  

( Clare ) Joo, olen todella naatti tänä iltana…  

( Jeesus ) ”He ruokkivat itseään vihalla, tiedäthän. Eikä vain sitä, vaan he haluavat käyttää sinua 

lannistamaan muita. Kaikin mokomin, laita oikosulkuun heidän pääsynsä sinun herkkiin kohtiisi ja 

odota Minua. Minä tulen kertomaan, mistä todella on kyse. Etkö haluaisikin sitä enemmän kuin 

reagoida ja joutua pidättelemään sitä?”  

( Clare ) Kyllä Herra, todella haluaisin. Kiitos Sinulle, minä tarvitsen tätä apua.  



( Jeesus ) No niin, siksi me puhumme siitä. Minä tunnen sinun sydämesi ja haluan tyydyttää halun 

huolehtia muista. On vaikeaa, hyvin vaikeaa tehdä tekemättömäksi epäreilu tai ei-ajankohtainen 

kommentti. Se kirpaisee toista henkilöä ja he reagoivat lannistumisella ja torjunnalla. Se on 

viimeinen asia, mitä he tarvitsevat.” 

( Clare ) No niin, olen ajatellut tilannetta, johon törmäsin tänään. Ja minä vain aprikoin, mitä pitäisi 

tehdä.  

( Jeesus ) ”Sinä voisit laatia perussäännöt ja antaa heidän huomata, kuinka asioiden väliset 

vuorovaikutussuhteet vaikuttavat heidän elämiinsä. Mutta pysy poissa tuomitsemisesta tai he 

eivät kuule sinua. Sinulla on ollut paljon kokemusta seurauksista, kun olet ollut kriittinen muita 

kohtaan. Sinä tiedät hyvin, kuinka se aukaisee oven. He eivät. Se ei ole heidän universumissaan, ei 

sillä tavalla. Ja lisäksi, he eivät näe, kuinka paljon he tekevät sitä. Aivan kuten sinä, sinä et tiennyt 

kuinka paha tämä tapa on, kunnes se tuotiin sinun huomioitavaksesi ja sitten sinä näit sen 

jatkuvasti. Se sai sinut yrittämään lopettaa.”  

”Minä vastustan ylpeää, mutta annan armon nöyrälle. Siispä, jos teillä on esteitä ja ongelmia 

elämässänne, katsokaa kritisoimisen tapaa. Ja tietenkin, erityisesti sukulaistenne kanssa ja niiden, 

joita kunnioitatte kaikkein eniten, nimittäin vanhempianne ja aviomiestänne.”  

”Minä en voi tuoda esille tätä oppituntia liian paljon, Sydänasukkaat. Monet teistä yhä heittäytyvät 

tuomitsemiseen ja kritiikkiin. Tiedättekö, että uutiset on tarkoitettu provosoimaan teitä 

tuomitsemaan, niin että ovi voi heilahtaa täysin auki sortamiselle? No niin, se on totta. Te näette 

vääristellyn raportin, demonien vaikutuksesta ja te tulette raivostuneeksi, närkästyneeksi ja 

välitätte tuomiota kyseessä oleville osapuolille. Kuitenkaan te ette tiedä mitään todellisesta 

kulissien takaisesta tilanteesta.”  

”Näin media käyttää hyväkseen mielenhallintaa muihin. Se on yksi monista tekniikoista, mutta 

sellainen, joka saa esiin vastareaktion. Siksi he repivät Presidenttiä (Trump) jatkuvasti. Siksi he 

julkaisevat pahimmat kertomukset. Ja jälleen demonit ruokkivat itseään teidän vihallanne. Se 

energia on kuin elämän verta heille. Se tulee ulos teistä ja he tarttuvat siihen ja tulevat 

voimakkaammiksi. Se on energiaa, sähköistä energiaa ja heillä on tapa sulauttaa se olemuksiinsa. 

Teidän pitäisi nähdä demonit, jotka ruokkivat itseään liikenne viivästyksillä. Te ette kirjaimellisesti 

uskoisi silmiänne.”  

”Onnettomuus luo vakavan esteen tielle ja viivästyksen ja demonien armeija tulee ruokkimaan 

itseään negatiivisella energialla. Ihmiset viimein tulevat kotiin ja he ovat lopen uupuneita vihasta. 

Tämä ei ole liioittelua – sitä tapahtuu joka päivä.”  

”Viha ja pelko ovat voimakkaita energialähteitä pahoille. Siksi he jatkuvasti provosoivat muita 

vastaaman tällä tavalla. Ennalta varoitettu on ennalta aseistettu. Nyt Minä olen antanut teille 

vihjeen siitä, minne energianne menee, kun asiat eivät suju hyvin tai kun jotakin jätetään 

tekemättä tai ollaan huolimattomia. Kuinka monta kertaa tänään sinua provosoitiin vihaan tai 

ärsytykseen?”  

( Clare ) Vau. Ajattelin sitä hetken. Ja ajattelin… ehkä… viisi?  

( Jeesus ) ”Ei, kokeile seitsemän.” 

( Clare ) Seitsemän? 

”Kyllä, seitsemän ja melkein kahdeksan, mutta sait itsestäsi kiinni. Ärsytys on suuri vilkkuva 

punainen valo. Se huutaa, ”Demonista provosointia! Demonista provosointia!” Kiinnitä huomiota 



siihen, äläkä ota syöttiä. Minä puhun sinulle erityisesti niinä kertoina, antaakseni sinulle toisen 

näkökulman, niin että et kritisoi suuttuneena ketään. Jos kuulostelet varoitusta, menetät vain 

vähän energiaa viholliselle.”  

”Siispä, Minä annan teille oppiläksyn, Sydänasukkaat. Te olette maalitauluina joka ikinen päivä, 

vihan ja ylpeyden ja tuomitsemisen myrkkyyn kastettuihin luoteihin ja nuoliin. Pyydän, käyttäkää 

enemmän viisautta kuin vihollinen. Älykkäitä kuin käärmeet ja viattomia kuin kyyhkyset. Älkää 

langetko heidän yrityksiinsä vihastuttaa teidät. Jos te luette jotakin, mikä alkaa saamaan teidät 

vihastumaan, JUOSKAA POIS SEN LUOTA!”  

”Jos on epäoikeudenmukainen tilanne ja te tarvitsette rukouksen sitä varten, älkää menkö moniin 

yksityiskohtiin, herättääksenne vihaa muissa. Käsitelkää sitä kevyesti ja jatkakaa eteenpäin. Te ette 

oivalla, että kun te jatkatte ja jatkatte epäreiluista tilanteista, että paholaiset ovat itse asiassa 

käyttämässä teitä saamaan toiset pois tolaltaan. Te itse olette vihaisia ja välitätte sen toisille. Se on 

kuin infektio. Päivän päätteeksi te olette lopen uupuneita; te annoitte kaiken viholliselle.” 

”Kun te vastaatte rakkaudella, te laitatte vihollisen suunnitelmat varastaa teiltä oikosulkuun. Te 

näette epäoikeudenmukaisuutta ja sen sijaan, että raivostuisitte, te kysytte Herralta, ”Miksi Sinä 

sallit tämän, Herra?” On niin paljon, mitä te ette ymmärrä. On historiaa, sukulinjoja, esi-isienne 

syntejä, jotka pitävät sisällään kirouksia ja avoimia ovia. Ja jos te tietäisitte koko tilanteen, te 

rukoilisitte tilanteeseen liittyvien osapuolten puolesta, mutta ette tempautuisi mukaan vihalla ja 

tuomitsemisella. Historiaa liittyy siihen, miksi henkilö on niin monissa vaikeuksissa ja häntä 

kohdellaan niin epäreilusti.”   

”Siispä pikemminkin kuin pomppaisitte johtopäätöksiin, on parasta sanoa, ”Herra, pyydän, puutu 

asioihin tässä ja pidä minut pois epäreilusta vihasta. Minä tiedän Herra, sinä et salli näin pahojen 

tilanteiden tapahtuvan ilman mitään syytä. Sinä olet oikeudenmukainen Jumala. Pyydän, päästä 

heidät pahasta.”  

”Sitten jättäkää asia.” 

 ”Katsokaa, näin juoruketjut varastavat eniten energiaa Minun ihmisiltäni. Mehukasta uutista 

levitetään ja demonit seuraavat jälkiä, aivan kuin ne tippuisivat verta. Ne imevät sen kaiken 

sisäänsä ja kävelevät tiehensä juorupuhelusta nuorentuneina ja energisoituneina, aiheuttamaan 

lisää ongelmia. Näin he toimivat. He ottavat sen, mitä teillä oli ja provosoivat muita vihastumaan, 

sitten he ruokkivat itseään vihalla. Se on koskaan päättymätön kehä. Siksi Minä kerron teille olla 

kuuntelematta mediaa, olla juoruilematta. Se on vain yksi näiden kuolettavien tapojen 

olemuspuolista.”  

”Siispä nyt, kuinka viisaita olette ymmärtämään, mikä teillä on vastassanne tänään? Jos te olette 

oppineet, Minun rakkaat, pyydän, laittakaa se käytäntöön ja säilyttäkää energianne Minun 

työhöni. Minä tulen muistuttamaan teitä siitä, mitä Minä olen opettanut teille tänään.”  

”Minä rakastan teitä. Menkää ja olkaa niin havainnoivia ja älykkäitä kuin käärmeet. Kuitenkin niin 

helliä, että kuten kyyhkyt, te pakenette ensimmäisiä erimielisyyden ja negatiivisuuden merkkejä. 

Ja kaikin mokomin, levittäkää Minun parantamistani ja epäitsekästä rakkautta heille, jotka ovat 

haavoittuneita ja murtuneita, eivätkä ole kykeneviä toimimaan sillä tavalla kuin heidän pitäisi.” 


