
313. Jeesus varoittaa Satanisteista, jotka ovat olevinaan huolestuneita kristittyjä 

SATANISTIT OVAT OLEVINAAN HUOLESTUNEITA KRISTITTYJÄ  

Jeesksen sanoja Sisar Clarelle, 11. Toukokuuta, 2016.  

( Clare ) Herra siunaa teitä Hänen erottelukyvyllään ja viisaudellaan.  

Haluan aloitta tekemällä jotakin erittäin selväksi teille kaikille, koska me olemme olleet Ristin 
vihollisten hyökkäyksen kohteena.  

Jeesus Kristus on minun Elämäni Herra. Hän on tullut lihaksi, ristiinnaulittu, kuollut ja haudattu. Hän 
nousi jälleen ja istuu Isän oikean käden puolella ylhäällä, missä Hän tulee hallitsemaan aina ja 
ikuisesti. Minä teen tämän julistuksen selventääkseni täsmälleen, kenen viestintuoja minä olen, siltä 
varalta, että typerät ihmiset ovat kylväneet epäilyjä mieliinne.  

Pyhä Kirjoitus, joka mieleeni väräytettiin, on Johanneksen Toisesta Kirjeestä, ensimmäisestä 
kappaleesta: ”6. Ja tämä on rakkaus, että me vaellamme hänen käskyjensä mukaan. Tämä on käsky, 
että teidän, niin kuin olette alusta kuulleet, tulee siinä vaeltaa. 7.Sillä monta villitsijää on lähtenyt 
maailmaan, jotka eivät tunnusta Jeesusta Kristukseksi, joka oli lihaan tuleva; tämä tämmöinen on 
villitsijä ja antikristus. 8. Ottakaa vaari itsestänne, ettette menetä sitä, mitä minkä me olemme 
työllämme aikaansaaneet, vaan että saatte täyden palkan…”  

Kun tänään tulin rukoilemaan, ollakseni rehellinen teidän kaikkien kanssanne, olen käynyt läpi 
heikkouden ja sairauden purkauksen Fibromyalgian kanssa. Se vain on ollut voimakkaampaa kuin 
tavallisesti. Ja silloin kun se on sellainen, minulla on tapana ihmetellä ”Miksi tämä on meneillään?” 
Koska saan paljon rukousta ja paljon hengellistä sodankäyntiä ja siispä mitä ikinä se onkin, Herra on 
sallinut sen. Ja minä todella etsin Häntä tämän vuoksi tänään. Minä halusin lopullisen sanan siitä. 

Sanoin… ”Tässä minä olen Herra, toivoen ymmärtäväni todella, mistä on kyse? Olen ollut sairas ja 
heikko päivien ajan, en ole todella toiminut. Pyydän, auta minua ymmärtämään.”  

Herra Jeesus aloitti, ”Sinä olet juuri nyt kärsimässä toisten sielujen puolesta, Clare. Sinun 
myötätuntoisen sydämesi itku Minulle Armon saamiseksi, on kuultu ja Minä tarvitsen tätä 
hengellistä/fyysistä uhrausta sinulta. Niin monet ovat juuri nyt kärsimässä kuvaamattomilla tavoilla. 
Minä itken heidän kanssaan ja sinun vapaan tahdon uhrauksesi on kääntämässä asioiden kulun niin 
monessa asiassa. Minä tiedän, että sinä ymmärrät. Minä tiedän myös, että tämä on ollut hyvin 
vaikeaa ja turhauttavaa sinulle, mutta tänään sinä lopulta oivalsit, mistä siinä kaikessa oli kysymys.”  

”Se ei ollut rangaistus, vaikka sinun ei koskaan tulisi ottaa sitä itsestään selvyytenä, että sinun 
tahdittomuutesi jätettäisiin huomiotta. Minä sovitin jokaisella Minun Veripisarallani maailman synnit, 
sinun mukaan lukien. Älä koskaan ota tätä kallisarvoista uhrausta itsestään selvyytenä, se haavoittaa 
Minua syvästi.”  

”Milloin sinä otat sen itsestään selvyytenä? Silloin kun voisit käyttää itsehillintää ja miellyttää Minua, 
mutta sinä valitset nautiskella ja miellyttää itseäsi. Hyvin yksinkertaisesti sanottuna, se on olettamusta 
sinun osaltasi, ajatellen, että Minä katson toiseen suuntaan. Minä en katso toiseen suuntaan ja se 
haavoittaa Minua. Mutta olet saanut anteeksi ja Minä näen rakkautesi Minua kohtaan, on kasvamassa 
yli rakkautesi omaan itseesi.”   

”Voitto johtaa voittoon, tappio uusiin tappiohin. Aina hetkestä hetkeen, nouse Minun armoni kanssa 
ollaksesi intohimojesi voittaja. Älä astu alas, alenna itseäsi tai tee kompromissia lihasi kanssa. Aina, 
rakkaani, nouse ylös, ota vakaampi kontrolli hengestäsi ja alista lihasi Minun haluihini. Minä tiedän, 



kuinka kovaa tämä voi olla sinulle ajoittain, mutta jos sinun tulee juosta kisa voittaaksesi, sinun täytyy 
käyttää enemmän itsekontrollia. Harkitse Minun kyyneleitäni, kun petät Minut. Sen pitäisi olla 
tarpeeksi pysäyttääkseen sinut.”  

”Kärsimys maailmassa nyt on kauhistuttavaa. Niin monet pakolaiset ovat täydessä sokissa siitä, mitä 
heille on tapahtunut. Monet aviomiehet surmattiin yksinkertaisesti vaimojensa läsnä ollessa, lapset 
raiskattiin ja tapettiin. Hirmuteot ovat vailla vertailukohtaa Pimeällä Keskiajalla. Ne ovat paljon 
pahempia, kun sieluttomat olennot mestaavat viattomia ilman omaatuntoa. Toiset heidän 
ympärillään mukautuvat pelosta. Toiset Minä kuitenkin pelastan ja kutsun. Mutta joka tapauksessa, se 
mitä nämä pakolaiset ovat käsineet, on kuvaamatonta ja monet heistä ovat täysin murtuneita ihmisiä, 
eivätkä he toivu koskaan.”  

”He tarvitsevat teidän rukouksianne ja uhrauksianne, kun voitte hoitaa sen.” 

”Siispä olet kysynyt Minulta, miksi olet niin sairas, siksi, Minun Kyyhkyni. Tietenkin on pahoja ihmisiä 
ja hengellistä sodankäyntiä korkeilla paikoilla, mutta se, mitä Minä sallin, on murtuneiden hyväksi ja 
myös valmistellakseni siihen, mitä on tulossa. Kun asiat jatkuvat pahaenteisiksi ja epätoivoisiksi 
tulemista maailmassa, Minä tulen kutsumaan sinua ja sinun rukoussotureitasi uhrausten vuoksi. 
Koskaan Minä en tule antamaan taakkaa, joka on yli voimiesi, mutta sinun täytyy ottaa se sydämeesi. 
Minun armoni on riittävä sinulle, Clare. Minun voimani ilmenee sinun heikkoutesi kautta. Siispä älä 
valita sitä, mitä et voi tehdä oikein sairauden vuoksi, pikemminkin ole iloinen antaja ja tiedä, että se, 
minkä Minä olen sallinut sinun kärsiä, on muiden vuoksi, jotka ovat paljon huonommissa tilanteissa.”  

( Clare ) Ja haluan tässä vain sivuhuomautuksena sanoa, Ezekiel meni Raamatun Lupaukset-kirjalle 
saadakseen sanan Pyhältä Hengeltä tänään. (Se on minun aviomieheni, Ezekiel) Ja hän aukaisi sen 
Vanhempien Velvollisuudet-kohdasta. Se melkein AINA tarkoittaa, että jos olet kärsimässä, se on 
muiden puolesta. Jeesuksen sanat vahvistivat tämän minulle juuri nyt.  

Sitten Jeesus jatkoi, ”On asioita, joita Minä tahdon osoittaa tälle pienelle uskovien yhteisölle. Pyhät 
Kirjoitukset, joita teille annettiin tänään, painavat Minun mieltäni ja sydäntäni. Minä haluan sinun 
jakavan ne ja sinun reaktiosi niihin, sillä sinulla on minun ymmärrykseni Minun Henkeni mukaan.”  

( Clare ) Oi, rakkaat, ne todella olivat karskeja viestejä, mutta jos minun täytyy, Herran tahdon 
mukaan, minä jaan ne kanssanne…  

Paavalin Kirje Galatalaisille 1:6-9.   

”Minun kummastuttaa, että te niin äkkiä käännytte hänestä, joka on kutsunut teidät Kristuksen 
armossa, pois toisenlaiseen evankeliumiin, joka kuitenkaan ei ole mikään toinen; on vain eräitä, jotka 
hämmentävät teitä ja tahtovat vääristellä Kristuksen evankeliumin. Mutta vaikka me tai vaikka enkeli 
Taivaasta julistaisi teille evankeliumia, joka on vastoin sitä, minkä me olemme teille julistaneet, hän 
olkoon kirottu. Niin kuin ennekin olemme sanoneet, niin sanon nytkin taas: jos joku julistaa teille 
evankeliumia, joka on vastoin sitä, minkä olette saaneet, hän olkoon kirottu.”  

Paavalin Kirje Galatalaisille 1:11-12. 

”Sillä minä teen teille tiettäväksi, veljet ja sisaret, että minun julistamani evankeliumi ei ole ihmisten 
mukaista; enkä minä olekaan sitä ihmisiltä saanut, eikä sitä ole minulle opetettu, vaan Jeesus Kristus 
on sen minulle ilmoittanut.”  

Herra jatkaa tässä… ”Jotkut hyvin nokkelat ja taitavat pettäjät ovat hyökänneet tätä katrasta kohti 
selkäsi takana. Ja nämä ovat matkalla kadotukseen. He eivät ole vilpittömiä uskovia, kuten he 
teeskentelevät olevansa. He ovat Satanisteja, jotka ovat raivostuneet Minun kutsuistani heille katua. 



Kuten huomasit, uuden tason hyökkäyksiä on laukaistu teitä kohti välittömästi sen jälkeen, kun Minä 
kutsuin heitä tulemaan Minun luokseni.”  

”Älkää tulko petetyiksi, sydänasukkaat, näillä epäpuhtailla hengillä näiden hyökkäysten takana, on 
vain tuhonne mielessään. He vihaavat kaikkea, mikä on hyvää ja oikeamielistä. He halveksivat totuutta 
ja ovat taitavia matkimaan Minua ja esittämään järkeviä väitteitä, jotka eivät ole muuta, kuin 
ehdotuksia heidän korruptoituneista älystään.” 

”Minä tiedän, Clare, että sinä epäröit kirjoittaa, että he ovat Satanisteja, mutta ymmärrä, he ovat 
kirottuja vääristelemään totuutta ja houkuttelemaan viattomia virheeseen ja pimeyteen. Ennalta 
varoitettu on ennalta aseistettu, Minun pieni katraani. Minä sallin tämän, koska petokset, mitä on 
vielä tulossa heiltä, jotka hallitsevat tätä maailmaa, ovat jopa vielä kieroutuneimpia ja teitä 
harjoitetaan erottamiskyvyssä.”  

”Minä puhun teille kaikille nyt. Minä olen sallinut näiden Saatanan agenttien nostavan rumia päitään, 
niin että te voisitte harjaantua erottelukyvyssä. Teidän täytyy vain kysyä itseltänne, mitä ne saavat 
teidät tuntemaan. Pelkoa, paniikkia, ahdistusta, rauhan menetystä, hämmennystä? Valheiden, 
manipulaation, väärien syytösten ja kyseenalaisten Pyhien Kirjoitusten tulkintojen pitäisi välittömästi 
varoittaa teitä, että Minä en ole lähettänyt heitä.”  

”Te edistyitte niin hyvin rakkaudessa ja totuudessa, kun Minä olin opettamassa teitä, miksi te olette 
vetäytyneet tukemaan pahantekijöitä? Ne teistä, jotka tunnistavat petoksen, kun näette sen, Minä 
onnittelen teitä hengellisyydestänne, joka tukeutuu totuuteen, eikä tunne muita ääniä kuin 
paimenenne. Rukoilkaa heikoimpien puolesta keskuudessanne. He eivät ole vielä kulkeneet Minun 
teitäni tai oppineet Minun ääntäni. Rukoilkaa myös petettyjen puolesta, että he katuisivat, ennen kuin 
on liian myöhäistä, sillä monet heistä elävät maan riskialueilla, joita ei tulla säästämään.”  

”Jos haluat tunnistaa ne, jotka ovat liitossa Saatanan kanssa, tässä on sinun tilaisuutesi havainnoida 
heidän taktiikkojaan. Mutta Minä toivon, että et kiistelisi opeista heidän kanssaan. He näkevät sinut 
typeränä Minun rakastamisestani. Heillä ei ole mitään kiinnostusta totuuteen, mutta rukouksenne 
heidän puolestaan voivat muuttaa sen. Todella Minä vihaan nähdä heidän poismenoaan. Minä kuolin 
heidän puolestaan myöskin.”  

( Clare ) Herra, minä annan heille anteeksi. Älä pidä tätä syntiä heitä vastaan.  

Herra jatkoi… ”Kuten toivot, Clare. Mutta Minä pyydän teitä loppuja Sydänasukkaita, että tulisitte 
evästetyiksi. Minä en ole lähettänyt näitä pelastamaan teitä väärältä opettajalta, vihollinen on 
lähettänyt heidät varastamaan totuuden sanat, jotka Minä olen puhunut Claren suun kautta. Teidän 
tehtävänne on erottaa; ennalta varoitettu on ennalta aseistettu.”  

”Nyt, Minun Rakkaat Sydänasukkaani, Minä siunaan teidät Minun Viisaudellani ja erottelukyvylläni, 
että te tunnistaisitte hyvän pahasta.”  

”Ja jälleen, ne teistä, jotka ovat vääryyksien tekijöitä, Minä tiedän teidän tekonne, Minä tiedän teidän 
isänne, hän on pettäjä ja taitava pahan kielensä kanssa. Mutta teitä on jymäytetty. Hän tekee teille 
sen, mitä te teette tällä kanavalla oleville. Teitä petetään hänen tyhjillä lupauksillaan. Teillä ei ole 
mitään odotettavaa Helvetissä, paitsi selliyksiö ja useita demoneita, jotka on harjoitettu 
paloittelemaan ruumiinne ja asettamaan ne tuleen. He tulevat viihdyttämään itseään teidän 
kustannuksellanne ikuisuuden ajan.”  

”Minun ehdotukseni teille on, harkitkaa sitä mitä kylvätte, sitä tulette niittämään. Te myös olette 
pettäjän uhreja. Katukaa, kun teillä vielä on elämän henki, aikanne tällä Maapallolla on pian tulossa 



päätökseen. Minulla ei ole mitään halua menettää teitä. Minun sydämeni mukaista on antaa anteeksi 
teille ja tehdä hyvää teille. Mutta Minä en voi auttaa teitä, jos te jatkatte hänen seuraamistaan.”  

”Muistakaa: Saatana vain vedättää teitä, tehden teille sen, mitä te teette näille viattomille. Teitä on 
jymäytetty. Hän tarjoaa teille kaikenlaisia palkintoja, kun vielä olette tällä Maapallolla, 
vakuuttaakseen teidät, että hänen sanansa on luottamuksen arvoinen. Mutta kun te kuolette, te 
tulette huomaamaan todellisen totuuden. Sitten te ette kykene kääntymään ympäri ja katumaan ja 
ikuisuutenne on sinetöity.”  

”Tietäkää, että Minä rakastan teitä kuin Minun omia lapsiani, mutta Minä en voi tehdä mitään teidän 
puolestanne, niin kauan kuin te seuraatte häntä. Harkitkaa, kuka puhuu totta tässä ja katukaa. Minä 
tulen vastaanottamaan teidät avoimin käsivarsin.” 


