
84-1. Jeesus selittää…  
Vihollisenne ovat Minun puhdistavat Tuleni & Minulla on täysi Kontrolli  

VIHOLLISENNE OVAT MINUN PUHDISTAVAT TULENI… MINULLA ON TÄYSI KONTROLLI  

Jeesuksen sanoja Sisar Clare, 30. Toukokuuta, 2015. 

Jeesus aloitti… ”Vihollisen puhdistaviin tuliin liittyy niin paljon enemmän, kuin kukaan todella on 
tietoinen. He ovat Minun puhdistavat tuleni, varteenotettava voima irti päässeenä, surkuteltava 
voima sidottuna ja Minulla on täysi kontrolli kaikkina aikoina.” 

( Clare ) Oi Herra, tuo ajatus on niin haastava. ”Kuinka Sinä voit sallia tällaisia asioita, kuten nämä 
armottomat tappamiset?”  

Tässä minä puhun sielun ja Jumalan välisestä sopimuksesta, kun heidät on lähetetty ruumiiseen. 
Joillakin on hyvin lyhyet ja surulliset elämät, mutta se on sovittu, ennen kuin heidät on lähetetty 
Maapallolle.  

( Jeesus ) ”Se juuri on ongelma, Clare, sinä et ole Minä ja sinä et näe, kuten Minä näen. Sinulla on vain 
yksi millisekunti koko suunnitelmasta, huurrehiutale jäävuoren päältä. Oi, on niin paljon muuta 
nähtävää, mutta nyt Minä pyydän vain, että luotat Minuun ja kuuntelet.”  

( Clare ) Olen pahoillani.  

( Jeesus ) ”Ei, ei ole mitään syytä olla pahoillaan. Minä aavistelin reaktiotasi ja se sopii myös muiden 
ajatuksiin. OK, voinko nyt saada sinun täyden huomiosi?”  

( Clare ) Olen tässä.  

( Jeesus ) ”Vain vaivoin. Kun kuulet tarinan, sinä saat yhden puolen ja tämänhetkisen. Sen 
pikkiriikkisen huurrehiutaleen alla on jäävuorellinen historiaa. Asioita, jotka eivät koskaan tule 
ihmisten mieliin, koska he eivät ajattele niin kuin Minä ja he eivät välitä ajatella kuin Minä ajattelen. 
Siksi niin monet asiat ovat mysteeri heille. Se ei tarkoita, että ei olla empaattisia ja rukoilla - ei, 
veljellinen rakkaus ja rukous ovat äärimmäisen tärkeitä. Te voisitte olla heidän kengissään 
huomenna.”  

”On sukupolvia jatkuneita kirouksia, kätkettyjä syntejä, kulttuurillisia vaikutteita, jokaisten asiaan 
liittyvien henkilöiden välisten suhteitten vuorovaikutuksia ja jopa heidän sukupolvikirouksiansa, 
asioita, jotka menevät satoja, ja joskus jopa tuhansia vuosia taaksepäin. Tämä ei pälkähdä satunnaisen 
sivustaseuraajan päähän, mutta enkelit ovat tietoisia, siksi te ajoittain tunnette vahvoja varoituksia 
olla tekemättä jotakin, olla menemättä jonnekin, olla olematta tekemisissä jonkun kanssa. Teidän 
enkelinne voivat nähdä, mitä on tulossa.”  

”Pyhä Henki tulee myös kavahtamaan aavistuksella omassatunnossanne. Minä suojelen teitä, mutta 
kun astutte yhden askeleen tottelevaisuuden ulottuvuuden ulkopuolelle, Minä en enää voi suojella 
teitä, kuten Minä haluan.”  

”Katsokaahan, demonit ovat Minun poliiseitani. He odottavat jonossa kaiken päivää seuloakseen 
uskovaa, joskus he jonottavat esteen ympärillä, vain saadakseen yhden iskun sieluun. Kuitenkin Minä 
olen nostanut käteni vastustukseen ja he eivät saa mahdollisuutta. Kun uskova kerran on ylittänyt 
rajan ja ollut tottelematon, kuitenkin lupa annetaan, mutta vain siihen asti. Toisin sanoen, se, mitä 
heidän sallitaan tehdä tai ei sallita, sitä kontrolloi Minun lupani.”  



”Toisissa tilanteissa, Minä sallin demoneille luvan, koska Minä täydellistän sielua hyveessä ja 
kärsivällisyydessä – anteeksiantoa ja hyvettä täytyy jalostaa. Aivan samaan aikaan, kun Minä sallin 
demonin hyökkäyksen, Minä tiedän, kuinka se tulee vaikuttamaan sieluun ja että he puolestaan 
kääntyvät rukoilemaan heidän puolestaan, joita käytetään hyökkäykseen. Hyvin usein niillä sieluilla ei 
ole ketään, jotka rukoilisivat heidän puolestaan ja se, jota kohtaan he hyökkäävät, ovat Minun aivan 
viimeinen turvautumiseni löytää esirukoilijoita. Tästä on ollut kyse myös sinun kanavallasi. Ne, jotka 
ovat hyökänneet sinua kohtaa ilman mitään syytä, ovat olleet vakavassa esirukoilemisen tarpeessa, 
heidän pelastuksensa on kyseessä.”  

( Clare ) Oi Herra, se on niin kovin surullista. 

( Jeesus ) ”Se todella on. Clare, Minä tarvitsen sinun rukouksiasi heidän puolestaan. Katsohan, jotkut 
ihmiset on kasvatettu uskomaan, että Minä olen karskiuden, vihan ja rangaistuksen Jumala. Se sen 
vuoksi, koska ihmiset heidän ympärillään ovat tulkinneet väärin Minut. He olivat uskonnollisen 
hengen kontrolloimia, mikä yksinkertaisesti on demoni, hyvin usein tuomitsemisen, katkeruuden, 
anteeksiantamattomuuden ja kritiikin demoni, sekoittuneena vainoon siinä uskomuksessa, että he 
toimivat oikeamielisesti ja oikaisevat vääriä profeettoja.”  

”He tietyssä mielessä tulevat Pelastajaksi ja Jumalaksi, koska he ottavat Minun roolini itselleen. Tämä 
on samansuuntainen Messias käsitteen kanssa, paitsi, että ottaisivat maailman synnit, heistä tulee 
syyttäviä lakimiehiä ja tuomareita, tuomiten jokaista, joka ei elä heidän karskin käsityksensä mukaan, 
mikä heillä on Minusta.”  

”Katsohan, he eivät ole tottuneet kuulemaan Minusta hellänä ja rakastavana Jumalana. He eivät voi 
kuvitella viattoman vastasyntyneen kasvojen olevan hyvin paikkansapitävä kuva Minun Rakastavan 
Isäni omista kasvoista… kuten sinä voit. He näkevät Hänet häijynä, raakana ja jatkuvasti korjaten 
langennutta ihmiskuntaa, jossa ei ole yhtään hyvää asiaa, heittäen oikeuden salamoita ja haluten 
tuhota jokaisen, joka jää vajaaksi heidän pyhyyden käsityksestään.”  

”Koska he ovat niin vihan, tuomitsemisen, katkeruuden ja jopa mustasukkaisuuden kuluttamia, he 
ovat vakavassa vaarassa menettää sielunsa. Mutta heidän ymmärryksensä mukaan kaikki toiset, jotka 
ovat menossa Helvettiin, sillä aikaa kun he ovat pyhiä pelastajia, korjaten karskeilla hyökkäyksillä ketä 
tahansa, jota he pitävät harhaoppisena.”  

”Katsohan, sinä olet tullut tuntemaan Minut hellänä, ystävällisenä ja avuliaana, kun sinä lankeat. Sinä 
et aina ole nähnyt Minua tällä tavalla, mutta koska sinä olet avannut sydämesi Minulle, sinä näet nyt. 
Esimerkiksi, kun sinä olit ruokakaupassa, hyvin väsyneenä ja et käyttänyt parasta harkintaa siinä, mitä 
ostit, sinä tulit kotiin, tuntien pahoin, jopa hyvin pahoin ja että sinut pitäisi karskisti rangaista ja mitä 
Minä sanoin sinulle?”  

( Clare ) Oi Sinä olit niin suloinen, minä vain sulin katumukseen, Sinä sanoit… ”Minä autan sinua 
tekemään parempia päätöksiä ensi kerralla.”  

( Jeesus ) ”Ja tämä on todella Minun luonteeni, Minun ystävällisyyteni johdattaa teidät katumukseen, 
hellät sielut ja joskus jopa väkivaltaiset sielut. Kun he tuntevat Minun rakkauteni ja anteeksiantoni 
pyyhkäisevän ylitseen, he sulavat ja katumus virtaa kuin joki heidän syntisistä sieluistaan. Vain 
itsepäiset, omapäiset ja hidasjärkiset sielut, joihin Minun ajoittain pitää käyttää voimakkaampia 
korjauksia, joita Minä vihaan.”  

”Siispä, kun Minä näen muiden tekevän tätä Minun valituille astioilleni, Minä rakastan heitä 
ehdottomasti, mutta Minä en ole tyytyväinen heidän käytökseensä, kuitenkin Minä sallin sen, koska 
he tarvitsevat rukousta. Minä ymmärrän, että he eivät todella tiedä, kuka Minä olen.”  



”MINÄ OLEN oikeamielisyyden Jumala, mutta Minä kannan hellästi karitsat käsivarsillani ja johdatan 
uuhia viisaudella ja hellyydellä. Minä puhun tällä tavalla jopa Minun paimenilleni, niin että he 
puolestaan tulevat oppimaan rakkauden kielen. Rakkautta ja oikeamielisyyttä ei voida erottaa, ne 
kulkevat käsi kädessä. Jotkut ovat siinä käsityksessä, että he voivat käyttää oikeamielisyyden miekkaa 
ja rakkaus ei ole edes kuvioissa. He eivät tunne rakkautta, he tuntevat vihaa, suuttumusta ja 
katkeruutta. He käyttävät epäystävällisiä sanoja, epäystävällisellä tavalla ja sitten odottavat, että 
jokainen tottelee heitä ja he eivät tee muuta, kuin juoksevat heidän luotaan pois. Tämä saa heidät 
vajoamaan syvemmälle katkeruuteen ja tuomitsemiseen.”  

”Katsohan, Minun lampaani tuntevat Minun ääneni ja toista he eivät tule seuraamaan. Siis ilman 
rakkautta on mahdotonta johdattaa, oikaista ja ohjata, eikä koskaan toisten motiiveja tulisi tuomita, 
se on Minun tehtäväni ja yksin Minun tehtäväni. Ne, jotka tekevät tätä, eivät tunne Minua, he 
tuntevat jeesuksen, joka ei ole ystävällinen, eikä hellä, vaan tuomitseva ja etsii aina rangaistusta. 
Jälleen he ovat uskonnollisen hengen tai uskonnollisen demonin uhreja, hän on vakuuttanut heidät, 
että he tekevät Minulle palveluksen, kun he itse asiassa hajottavat lampaat, jotka Minä olen niin 
kovalla työllä tuonut karsinaan.”  

”He havaitsevat itsensä voimakkaiksi vihan profeetoiksi, jotka on lähetetty julistamaan tuomiota 
kansakunnille. Ja kuitenkin, Tuomio on HEIDÄN portaillaan. Oi Clare, on niin surullista nähdä nämä 
raukat, jotka ovat syntymästä asti kieroutuneet niiden toimesta, jotka eivät tunne Minua. Siksi sinun 
kanavasi on tullut niin tärkeäksi muille, sinä TUNNET Minut ja he kuulevat Minun ääneni, kun sinä jaat 
meidän keskustelumme. Ja oi kuinka heillä on ollut nälkä kuulla Minua… he ovat kuulleet ihmisiä 
uudelleen ja uudelleen ja uudelleen ja kaikki, mitä he haluavat, on rakastaa Minua ja olla Minun 
rakastamiani, ei että heidän selkiinsä olisi nidottu pino uskonnollisia sääntöjä ja ihmisten tekemiä 
käsityksiä.”  

”He, jotka ovat Minun oman sydämeni mukaisia paimenia, ovat kauhean vainottuja, mutta sitten he 
käyttävät Minun Orjantappura Kruunuani ja se on sopiva. Silti he valitsevat rakastaa, eikä vihata. 
Tämä on Minun todellinen luontoni… ”Isä, anna heille anteeksi, he eivät tiedä, mitä he tekevät”.”  

”On yksi muu näkökohta, jota en ole käsitellyt. Monta kertaa he, jotka ovat ottaneet tämän roolin, 
ovat henkisesti häiriintyneitä ja hyväksikäytettyjä lapsuudessa. He näkevät karskiuden ja rankaisevat 
auktoriteetti hahmot ja vertaavat sitä kuvaa lopulliseen auktoriteetti hahmoon, Jumalaan. Vika on 
todella niiden, jotka eivät koskaan todella rakastaneet heitä. Heidän olisi pitänyt nähdä lopullinen 
auktoriteetti hahmo rakastavana, ystävällisenä ja korjaavana, mutta rakkaus jäi pois kuvioista. Siispä 
he ottavat sen roolin muiden kanssa.”  

Ja lopuksi, kuten Minun Palvelijani Paavali sanoi… ”Vaikka minä puhuisin ihmisten ja enkelien kielillä, 
mutta minulla ei olisi rakkautta, olisin minä vain helisevä vaski tai kilisevä kulkunen. Ja vaikka minulla 
olisi profetoimisen lahja ja minä tietäisin kaikki salaisuudet ja kaiken tiedon ja vaikka minulla olisi 
kaikki usko, niin että voisin vuoria siirtää, mutta minulla ei olisi rakkautta, en minä mitään olisi. Ja 
vaikka minä jakelisin kaiken omaisuuteni köyhäin ravinnoksi ja vaikka antaisin ruumiini poltettavaksi, 
mutta minulla ei olisi rakkautta, ei se minua mitään hyödyttäisi. Rakkaus on pitkämielinen, rakkaus on 
lempeä; rakkaus ei kadehdi, ei kerskaa, ei pöyhkeile, ei käyttäydy sopimattomasti, ei etsi omaansa, ei 
katkeroidu, ei muistele kärsimäänsä pahaa, ei iloitse vääryydestä, vaan iloitsee yhdessä totuuden 
kanssa; kaikki se peittää, kaikki se uskoo, kaikki se toivoo, kaikki se kärsii.” Paavalin Ensimmäinen 
Korinttolaiskirje 13:1-7.  

”Tämä on niiden epäonnistuminen, jotka tuomitsevat, he eivät koskaan ole tunteneet Minun 
rakkauttani.” 



”Jos joku sanoo… ”Minä rakastan Jumalaa” ja hän vihaa veljeään, hän on valehtelija; sillä se, kuka ei 
rakasta veljeään, jonka hän on nähnyt, ei voi rakastaa Jumalaa, jota hän ei ole nähnyt. Ja tämä käsky 
meillä on Häneltä, että joka rakastaa Jumalaa, hänen pitäisi rakastaa myös veljeään.”  

”Siispä, kuten te olette päätelleet siitä, mitä Minä sanoin aikaisemmin, Minä käytän vihollista 
muovaamaan ja oikaisemaan Minun astioitani, jos Minä haluan, että he rakastaisivat enemmän ja 
olisivat myötätuntoisempia, Minä lähetän niitä, jotka ovat kriittisiä ja häijyjä, ilman ymmärrystä siitä, 
kuinka Minä työskentelen kauttanne. Tällä tavalla, Minä tiedän, että teistä tulee taipuisampia, 
myötätuntoisempia ja rukoilette heidän puolestaan. Lopussa Clare, Minä käytän kaikkea ja kaikkia 
saavuttaakseni Minun päämääräni, sillä Minä tulen saattamaan loppuun hyvän työn, jonka Minä olen 
teissä aloittanut. Ja Minä käytän jokaista ja kaikkea siihen tarkoitukseen. Minä tiedän, että sinä haluat 
kuollaksesi kertoa tarinan, joten ole hyvä.”  

( Clare ) Kyllä, on totta että minä en voi salata Sinulta mitään, tämä on tarina, jonka on kertonut 
Graham Cooke. En muista oliko se uni vai näky, mutta Herra näytti hänelle luonnollisen kokoista 
veistettyä kivipatsasta, sitten Jeesus sanoi, ”Se olet sinä. Haluaisitko tavata taiteilijat?” Ja tietenkin 
Graham sanoi kyllä. Sitten Jeesus näytti hänelle kaksi miestä, jotka olivat vainonneet häntä vuosia, 
istuneet eturivissä joka konventissa, kokouksessa, ja sitten kirjoittaneet purevia arvosteluja hänen 
opetuksistaan.  

Siispä todella, Herra, Sinä käytät kaikkea ja jokaista muokataksesi ja muotoillaksesi meitä.  

( Jeesus ) ”Minun rakkaani, Minä haluan sinun muistavan tämä opetuksen, mutta tärkeämpää on, että 
haluan sinun rukoilevan tämän miehen puolesta. Tämä on Minun sydämeenkäyvä pyyntöni sinulle.”  

”Minä siunaan teidät nyt Minun Lapseni, mutta Minä katson erityisen kiintyneesti kaikkia teitä, joilla 
ei ole mitään muuta kuin rakkautta sydämissänne niitä kohtaan, jotka ovat vaikeuksissa, kuten tämä 
sielu. Rakkaudellanne te todistatte Minulle, että te todella olette Minun opetuslapsiani ja Minun 
Morsiamiani. Tämä mies tullaan pelastamaan teidän sydämeenkäyvien rukoustenne vuoksi. Hänet 
totisesti tullaan pelastamaan.” 


