247. Jeesus puhuu Ryntäyksestä Puhtautta vastaan… Olkaa Varuillanne
RYNTÄYS PUHTAUTTA VASTAAN… OLKAA VARUILLANNE
Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 7. Helmikuuta, 2016.
( Clare ) Meidän Herramme Jeesuksen siunaukset ja suloinen kumppanuus olkoon kanssanne,
Sydänasukkaat. Aloitan tämän viestin sillä, mitä oli sydämelläni. Herra, Sinä olet laittanut tulen
sydämeeni Sinua kohtaan. On todella ihmeellistä, että sydämeni palaa tällä tavalla. En koskaan
aikaisemmin ole tuntenut tällä tavalla, tietyn jatkuvan ajanjakson ajan. Mikä ihmeellinen ja hiukkasen
kivulias lahja… pyydän, auta minua, etten päästä sitä menemään.
Herra vastasi minulle… ”Se on armon työ, Minun Rakkaani, tuoda sinut lähemmäs ja lähemmäs
Minua. Tuli sydämestäsi, Clare, heijastaa ja lämmittää Minua tässä maailmassa, joka on vain arktinen
Minua kohtaan.”
( Clare ) Oi, Herra, saanko ruokkia tätä tulta, niin ettei se koskaan sammu?
( Jeesus ) ”Tottelevaisuus ja Rakkaus veljeäsi kohtaan tulevat ruokkimaan liekkejä, Rakastettuni.”
( Clare ) Ja sitten toin Hänelle asian, joka vain sai minut näyttämään oudolta.
Koin epätavallisen tason kiihottumista ilman mitään syytä ja oletin, että se oli demonisesti inspiroitua.
Lopulta pyysin Ezekieliltä rukouksia ja nuhtelin himon, epäpuhtauden, miespuolisen ja naispuolisen
demonin henget, joista minä luovuin ääneen. Välittömästi fyysinen tunne lähti ruumiistani ja olin
normaali jälleen. Siispä, kysyin Jeesukselta, mikä minua vaivaa?
Herra vastasi… ”Hyveen testi.”
( Clare ) No niin, kyllä, voin tuntea sen. Oi, minä todella säälin meidän nuoria kuuntelijaparkojamme,
joiden pitää olla tämän kanssa tekemisissä päivittäin. Ehkä joku heistä saa jotakin helpotusta kaikista
niistä kiusauksista. Se on hyvin ajatuksia harhauttavaa.
Sitten Herra alkoi puhumaan siitä, mitä oli Hänen sydämellään… ”Minun lapseni, enkö Minä kertonut
teille, että teitä houkuteltaisiin tavoilla, joita ette ole koskaan kokeneet… tai vähintäänkin asioita,
joihin te ette koskaan aikaisemmin olisi tunteneet kiusausta?”
”No niin, se aika on nyt käsillä ja monet antavat periksi asioille, joista heidän pitäisi pidättäytyä. Minä
pyytäisin teitä kutsumaan Minua sillä hetkellä, kun kiusauksen tulet ovat kuumimmillaan ja Minä tulen
päästämään teidät pahasta. Pyydän, älkää antako periksi paholaisen ehdotuksille. Nämä ovat
puhdistavat tulet, joiden on tarkoitus kiillottaa sielunne kallisarvoisten viisteitten pintoja – sielun, joka
on niin liekeissä rakkaudesta Minuun.”
”Paholaiset alentaisivat halujanne tulla lihalliseksi. Mutta Minä sanon, nouskaa ja ottakaa lihanne
komento ja luopukaa näistä ehdotuksista, ennen kuin he voivat saada jalansijaa teissä. Paholaiset
etsivät harhailijoita, heikkoja, jotka eivät jaksa pysyä mukana, kompromisseihin taipuvia,
haavoittuneita ja riutuneita. Mutta Minä sanon teille, Minä tulen puolustamaan teitä sillä hetkellä.
Kutsukaa Minua, älkääkä menkö synnin tielle. Pikemminkin keskittykää uudelleen Minuun ja Minä
tulen käsittelemään nämä asiat, jotka ovat teille liian paljon.”
”Jokaisessa teissä on sietokynnys, piste, jossa te ette enää voi pitää yllä puhtauttanne. Silloin teidän
täytyy kutsua Minua. Silloin Minä tulen teidät pelastamaan ja parantamaan tilannetta.

( Clare ) Ja minulla oli tässä ajatus, jonka haluan jakaa kanssanne. Minä tiedän, että, kun olin
nuorempi ja sinkku ja kasvatin neljää lasta, vau – minulla oli paljon kiusauksia. En tarvinnut vain
kiintymystä, vaan myös hormonini olivat hyvin vahvoja. Kun löysin itseni pisteessä, missä tekisin
kompromissin, yksi asioista, joka antoi minulle rohkeutta ohittaa kiusaus, oli vertaamalla kiintymyksen
kohdettani Jeesuksen kauneuteen.
Aika oli tulossa, kun meidät yhdistettäisiin puhtaaseen, taivaalliseen suhteeseen ja kenen tahansa
vertaaminen Jeesukseen, teki heistä kalpeita ja jättivät minut täysin irti siitä, millä paholaiset olivat
yrittämässä kiusata minua. Ja tämä oli ennen kuin tapasin Ezekielin. Ei vain ollut ketään, jota olisi
voinut verrata Jeesukseen! Siispä, huomasin, että Herra välittömästi muistutti minua Itsellään ja että
minä kuuluin Hänelle ja se piti minut pois synninteosta tai tulemasta kiusatuksi suhteeseen, joka ei
ollut Hänestä.
Kun tuli aika, Hän antoi minulle oikean miehen, joka oli Hänen valintansa huolehtia minusta. Ja
meidän viehtymyksemme oli puhtaasti hengellistä ystävyyttä vuoden verran, kunnes Hän aukaisi
meidän silmämme toisillemme, asiaankuuluvana aikana ja me oivalsimme, että Jumala oli valinnut
meidät olemaan yhdessä miehenä ja vaimona.
Katsoen taaksepäin nyt, kun sain neljä lasta väärän miehen kanssa, se jätti vakavia seurauksia
elämiimme. Lopulta löytäisin oikean polun elämälleni ja hän löytäisi omansa ja me menisimme kahta
erillistä tietä. Ja lastemme DNA oli jakaantunut samalla tavalla. Me emme olleet yhtä Herran kanssa,
eivätkä lapsemmekaan olleet. Jos olisin mennyt naimisiin Ezekielin kanssa ja saanut lapset hänen
kanssaan, kuinka siunattuja he olisivatkaan, koska heidän geneettinen koostumuksensa olisi paljon
sopusointuisempi ja taipuvaisempi Jumalaa kohti.
Joka tapauksessa, Jumala on silti voittaja. Vaikka tie on paljon karkeampi, minä luotan Häneen, että
Hän tuo heidät kaikki kotiin. Oi rakkaat nuoret, älkää menkö naimisiin väärän miehen tai naisen
kanssa. Odottakaa Jumalan nimittämää valintaa – te ette koskaan tule katumaan sitä. Vartioikaa
sydäntänne tiiviisti, älkääkä antako sitä pois kiihkeässä hetkessä. Demonit etsivät aina hetkiä, kun
olette väsyneitä tai sairaita, ettekä toimi normaalilla itsekontrollin voimallanne. Silti, jos itkette
Jeesusta apuun, Hän tulee pelastamaan teidät. Se on teidän valintanne.
Jeesus alkoi puhumaan jälleen… ”Nyt Minä kerron teille salaisuuden. Yhdeksän kertaa kymmenestä on
demonista, kun te tunnette tällä tavalla kiusatuksi. Heillä on keino sähköisesti lähettää impulsseja
tiettyihin pisteisiin ruumiissanne, jotka saavat aikaan sen, että kiihotutte. Ja he tulevat tekemään
saman ympärillänne oleville ihmisille, ansoittaen teidät synnin mahdollisuudelle. He tulevat itse
asiassa myös antamaan teille unia yrittääkseen yllyttää teitä haureuteen. Minä en puhu tässä
demoneista, jotka kyttäävät yöllä saadakseen aikaan kiihottumista ( miespuolinen ja naispuolinen
demoni ). Pikemminkin Minä puhun naamioituvista demoneista, jotka näyttäytyvät unissanne tai
ajatuksissanne, näyttäen joltakin, jonka tunnette tai joihin olette kiintyneet, mutta joka
todellisuudessa on demoni.”
”Olkaa viisaampia kuin vihollinen, Minun Lapseni. Älkää salliko hänen varastaa puhtauttanne tai saada
teidät tekemään kompromissin ja tuhota elämänne väärän puolison kanssa. Odottakaa, kunnes Minä
nimeän puolison teille. Odottakaa, kunnes Minä paljastan yhteensopivan liiton, joka todella on
Taivaassa tehty. Seuraukset ovat elämän mittaiset ja menevät jopa pidemmälle kuin tämä sukupolvi.”
”Kuitenkin tietäkää, että jopa nyt, jos te olette menneet väärään suhteeseen, Minä voin ja tulen silti
tekemään sen, mikä on tarpeellista, auttaakseni teitä viettämään toiveet täyttävää elämää. Pysykää
vain valppaina, uskollisina ja tottelevaisina Minulle. Vallassanne ei aina ole voittaa jokaista
yhteenottoa pahan kanssa, vaan se on Minun vallassani.”

