149. Jeesus puhuu Demoneista, Uskonnollisista Hengistä, Myrkystä & Petoksista
DEMONIT, USKONNOLLISET HENGET, MYRKKY & PETOKSET… JEESUS SELITTÄÄ
Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 3. Lokakuuta, 2015.
Jeesus aloitti… ”Autuaita ovat hengellisesti köyhät, sillä heidän on Jumalan Valtakunta. Heidän, jotka
eivät ole omahyväisiä, vaan joilla on oikeamielisyyden nälkä ja jano. Autuaita olette te, koska te
luotatte täysin Minuun, te ette tyydy kulkemaan omassa oikeamielisyydessänne, omat mielipiteenne
jatkuvasti puolustusasemissa. Pikemminkin te olette nöyriä ja nöyräsydämisiä, etsitte Minulta kaikkia
vastauksia ja olette aina valmiina taipumaan totuuteen. Autuaita olette te.”
”Teitä ei tulla johdattamaan harhaan. Teidän epävarmuutenne saa aikaan sen, että te täysin luotatte
Minuun, jopa hetkestä hetkeen. Teidän sydämenne lyövät samaan tahtiin Minun sydämeni kanssa ja
ne eivät ole koskaan tyytyväisiä itseensä, vaan aina etsivät enemmän Minua. Teidät tullaan
täyttämään Minun Valtakuntani hyvillä asioilla… oikeamielisyydellä, rauhalla ja ilolla.”
”Minun Poikani ja Tyttäreni, pysykää aina asemassa, missä silmänne ja sydämenne on nostettuina ylös
Minun luokseni, etsien tuoretta mannaa päivää varten. Jokaisella teistä on ainutlaatuiset tarpeet joka
päivä. Vaikka Minun Henkeni pyrkii liikkumaan erilaisissa teemoissa, silti omien ainutlaatuisten
tarpeittenne täytyy täyttyä.”
( Clare ) Hän ei puhu tuoreesta mannasta meidän kanavallamme. Hän puhuu teidän
henkilökohtaisesta rukousajastanne ja tavasta, jolla Hän syöttää teille tuoretta mannaa, kun te olette
Hänen kanssaan.”
( Jeesus ) ”Siksi Minä opetan teitä etsimään Minua ennen kaikkia muita ihmisiä ja asioita. Kun te
teette niin, Minä valmistelen teitä haasteita varten, joita Minä tiedän tulevan teitä kohti sinä päivänä.
Minä vakuuttelen teille, että Minä olen teidän kanssanne, että Minä olen ohjaamassa, johdattamassa
ja kantamassa teitä, silloin kun nousu on liian rasittavaa.”
”Kun uskonnollisilla hengillä aseistautuneet demonit jatkavat lisääntymistään nopeasti ja
soluttautumistaan kaikille kirkon alueille, he tulevat yrittämään töhriä hyvän ja pahan välistä rajaa ja
oikean ja väärän välistä rajaa. He tulevat käyttämään vankkumatonta lain kirjaimesta kiinni pitämistä,
kontrolloidakseen niitä, jotka eivät asu läheisesti Minun kanssani, Minun Sydämeni salaisessa
paikassa.”
”Koska mieli hahmottaa niin paljon olevan oikein ja linjassa lain kanssa, monia huijataan ja
johdatetaan virheeseen, jopa kuten Paavalia, ennen kääntymystään. Uskonnolliset johtavat eivät
huomanneet Minua, kun Minä tulin heidän luokseen, koska eivät eläneet lain sydämen mukaan, vaan
lain kirjaimen mukaan. Siksi kaikki, mihin he pystyivät ryhmittymään mielissään, oli heidän
perinteensä ja lakinsa, oli oikein ja mikä tahansa, mikä uhkasi heidän uskonsa muuttumatonta
näkökantaa, tuomittiin ja se irtisanottiin kiivaasti.”
”He eivät odottaneet Minun tulevan heidän luokseen nöyränä ja nöyräsydämisenä. Ei, he etsivät
varallisuuden, älykkyyden ja voiman seuruetta. Se ei koskaan ole ollut Minun Sydämeni; se ei koskaan
ole ollut Minun Tieni. Minä samaistun köyhään enemmän, kuin mihinkään muuhun ihmisryhmään
tällä Maapallolla, Minun Sydämeni on kadotettujen, hylättyjen ja hyvin köyhien kanssa, jotka
kamppailevat päivästä päivään, niukimmasta elannosta ja näin ollen he eivät koskaan ole
omahyväisiä, pikemminkin he elävät puutteellisesti, tarttuen Minun pukuuni päivittäin.”
”Tämä ei ole Amerikkalainen tapa, eikä se millään muotoa sovi tälle Maapallolle. Tämä on Jumalan
Valtakunnan tapa, missä kaikki riippuu täysin Minusta, ilman kysymyksiä ja siinä ei ole mitään

itsestään, jota Minä en ole antanut heille. Tämä on ylevä opetus, jonka voivat omaksua vain kaikkein
nöyrimmät sydämeltään. Nämä ovat Minun Ihmisiäni, nöyriä ja katuvia, heidät Minä olen valinnut
tekemään Minun kaikkein tärkeimmät tehtäväni, koska he eivät koskaan ota kunniaa siitä, mikä on
tehty heidän kauttaan.”
”Nämä ajat, joita te elätte, ovat täynnä petosta ja te voitte olla varmoja, että sääntökirjat ovat
ammollaan auki, kun demonit kerääntyvät ympärille valitsemaan nuoliaan. Ne kastetaan ylpeyden ja
lakipykäliin takertumisen myrkkyyn, Fariseusten ja Saddukeusten tapoihin. Ja kun ne tunkeutuvat, ne
vapauttavat ”lihaa mädättävää” sairautta, joka on kohdistettu juuri teidän sydämiinne, että se herkkä
elämä, jota Minä elän sisällänne, täysin tuhoutuisi ja se korvattaisiin ylpeydellä ja kiven kylmällä
tiedolla.”
”Ne, jota tämä myrkky vaivaa, painiskelevat tunnontuskien, epäilyjen ja pelkojen kanssa ja
huomaavat, että heillä ei enää ole rauhaa. Tämän pitäisi olla merkki heille, että myrkky toimii heidän
hengessään; kun ei ole rauhaa, se on merkki demonisesta vaikutuksesta. Teille on opetettu tätä
kuukausien ajan nyt, siispä älkää epäonnistuko tunnistamaan sitä, kun rauhanne on varastettu, silloin
te olette saaneet demonista myrkkyä.”
”Jotkut tulevat huomaamaan, että he pitävät tästä myrkystä ja tulevat takaisin saadakseen sitä lisää ja
lisää ja lisää. Kuten heistä kirjoitettiin, Jesaja 57:20-21… ”Mutta jumalattomat ovat kuin kuohuva meri,
joka ei voi tyyntyä ja jonka aallot kuohuttavat muraa ja mutaa. Jumalattomilla ei ole rauhaa, sanoo
minun Jumalani”.”
”Jos te tunnistatte tämän pahuuden hapatuksen itsessänne, Minä kutsun teitä katumukseen, sillä on
myös kirjoitettu, ”Hän sanoo: Tehkää, tehkää tie, tasoittakaa tie, poistakaa kompastuskivet Minun
kansani tieltä (palata vankeudesta)”. Minä sanon, että heidän lain kirjaimeen takertumisensa ja
ylpeytensä vankeudesta, niin että he voivat paeta niitä ja juosta Minun Armon ja läheisen
kumppanuuden Hellille käsivarsilleni.”
”Joitakin ovat kirkkonne Kirjanoppineet ja Fariseukset syvästi haavoittaneet. Te kuljette kuivettunein
sydämin, kaipaatte kipeästi rakkautta Minulta, mutta olette pelokkaita, kun pahojen äänet jatkuvasti
varastavat rauhanne vaihtelevilla peloilla. Oletteko saaneet tarpeeksenne kitkeristä vesistä ja
instituutioiden maailmallisista tavoista, ne ovat myös saaneet epäilemään Minun hyvyyttäni. Teille
Minä sanon, palatkaa Minun luokseni, omaksukaa Minut ja jättäkää kuolleet hautaamaan kuolleensa.
Älkää ottako tapoja, jotka haavoittivat ja riistivät teiltä Minut. Älkää ottako sodan aseita, joita
käytettiin teihin ja taistelko niitä vastaan, jotka vaikuttavat uhkaavan teitä. Pikemminkin Minä sanon,
tulkaa Minun luokseni nöyryydessä ja katuen, tunnustakaa Minulle haavanne ja heikkoutenne, jopa
katkeruutenne ja anteeksiantamattomuutenne, jonka olette kätkeneet sydämiinne ja kantaneet, sen
vuoksi mitä teille tehtiin. Nyt on aika lopettaa pahan edistäminen. Nyt teidän on aika laskea sotaaseenne ja nostaa ristinne ja seurata Minua.”
”Nyt on vierailunne aika ja Minä kutsun teitä katumukseen ja Minun avoimina odottaville
käsivarsilleni. Sillä tämä on Jumalan Suuren Tiedon aikaa, paljastuksen aikaa, että Minä olen
keskellänne Rakastavana Pelastajana, joka on täyttänyt lain ja profeetat ja tuonut teidät Minun
Armon ja Rakkauden Sydämeeni. Aseet, joihin olette tarttuneet, eivät tule koskaan tuomaan teille
rauhaa, vaan ne tulevat jatkuvasti kuohuttamaan muraa ja mutaa. Minä kutsun teidät kirkkaisiin,
puhtaisiin vesiin, parantaviin vesiin, missä Minä odotan uudistavani teidät teidän Kasteellisissa
siunauksissanne ja kutun teidät Minun Rakkauteni käytäviin ja lopulta asumaan Minun kanssani
Minun Sydämessäni, Ikuisesti.”
”Nyt on aika.”

