392. Jeesus puhuu Pimeistä Sieluista & Vihasta, Hyökkäyksistä & Ongelmista,
Ratkaisemisesta & Parantamisesta
PIMEÄT SIELUT & VIHA… HENGELLISET HYÖKKÄYKSET & ONGELMAT… RATKAISEMINEN &
PARANTAMINEN
Jeesuksen sanoja Sisar Claren kautta, 20. Syyskuuta, 2016.
( Clare ) Olkoon Jeesuksen Rauha ja Kestävyys meidän kaikkien kanssamme.
Herra aloitti puhumaan minulle menneistä päivistä ja minulla oli kysymyksiä siitä, miksi uusia
ongelmia tulee juuri muiden ongelmien ratkaisemisen ja parantamisen kantapäillä. Se voi ajoittain olla
lannistavaa – tunnen itseni melkein ankaksi ampumaradalla. Mutta periksi antaminen ei ole
vaihtoehto. Koskaan.
Minun aikani Hänen kanssaan alkoi… Herra, Sinä tunnet minun kamppailuni uskon kanssa ja monien
asioiden kanssa, mitkä pomppaavat kuin tyhjästä. Välittömästi, kun saamme yhden ongelman
ratkaistua, jokin muu ottaa sen paikan. Pyydän, auta minua.
( Jeesus ) ”Minä tiedän, mitä sinä ajattelet. Minä voin kuulla sinun mietiskelevän. Minä kuulen myös
vihollisen kuiskailevan ja vihjailevan.
”On monia, jotka haluavat paljon pahaa ja kuolemaa teille molemmille, mutta he jäävät
tyydyttymättömiksi. Itse asiassa, Minä olen järjestelemässä heille koettelemuksia, jotka vievät heidän
huomionsa pois teistä. Mutta tiedäthän Clare, aina on lisää vihaajia ja pessimistejä. Minä arvostan
sinun rukouksiasi heidän puolestaan; todella he ovat pimeitä sieluja, jotka tarvitsevat Minua.”
”Minä haluan antaa heille Minun rakkauttani, mutta he torjuvat sen, kääntyvät pois ja pitävät
parempina vihaa, katkeruutta ja kaikkia pimeitä asioita. Niistä he saavat ”hyvän olonsa”. Paholaisista,
saatanan palvonnasta ja toisille aiheutetuista kivuista. He ovat vääristyneitä, kieroutuneita sieluja,
Clare. Minun sydäntäni särkee heidän puolestaan.”
( Clare ) Jos he vain tuntisivat Sinut, Jeesus.
( Jeesus ) ”He tuntevat Minua tarpeeksi tietääkseen, että eivät halua Minua.”
( Clare ) Mutta kuinka he EIVÄT voi haluta Sinua ystäväkseen?
( Jeesus ) ”Se on monimutkaista ja sen lähde on haavoittamisissa, sekoittuneena valheisiin, joilla
Minua syytetään uudelleen ja uudelleen. Niin paljon on kasautunut alkuperäisten tapahtumien päälle
ja hautautunut, että he eivät edes tiedä, mikä saa heidät onnellisiksi. Sinä olit oikeassa, kun sanoit,
että ei ole olemassa sellaista asiaa kuin ”onnellinen” satanisti. Vaikka he ajattelisivat, että he ovat
onnellisia nyt, he tulevat huomaamaan, että se oli vai illuusiota ja että Saatana vihaa heitä erittäin
paljon – aivan kuten he vihasivat kaikkia muita.”
”On totta, että johtajan luonne suodattuu alaspäin koko matkan pienimpään jäseneen. Yksin tämän
pitäisi kertoa heille. Saatana on täynnä vihaa ja heitä käytetään hyväksi. Kun he eivät enää ole
hyödyllisiä, silloin he tulevat huomaamaan, millaisina tämä arkkidemoni todella heitä pitää. Mitä
tapahtui, kun John Ramirez pyysi Saatanalta lepoaikaa, koska hän oli niin väsynyt? Hänet sokaistiin
kokonaiseksi vuodeksi. Se kertoo, kuinka Saatana todella ajattelee sätkynukeistaan.”
( Clare ) Herra, se koskee minuun syvästi. Mikä kauhea petos!

( Jeesus ) ”Se on oikeudenmukaista, Clare. He tietävät paremmin alussa, he tietävät, että toisia ei saa
vahingoittaa – mutta he jättävät huomiotta sen, mitä on heidän omatuntonsa kertonut heille.
Uudelleen ja uudelleen ja uudelleen he tekevät näitä asioita vahingoittaakseen muita, kunnes ei enää
ole tietoisuutta oikeasta tai väärästä; vain siitä mikä tuntuu hyvältä. Ja toisten vahingoittaminen
tuntuu hyvältä, todella hyvältä.”
”Heidän kanssaan ei voi järkeillä. Tämä ei ole ajatustoiminto, se menee paljon syvemmälle. Se on
syvää, syvää loukkaantumista ja torjuntaa, joka on muuttunut kostoksi koko ihmiskuntaa vastaan.
Viha. Silkka, puhdas viha, muuntelematon viha, kunnes Saatana ottaa sielun ohjat ja he elävät vain
tyydyttääkseen hänen halujaan kivun ja kuoleman aiheuttamisessa. Minä vihaan puhua tästä.”
( Clare ) Minä myös! Pyydän, voimmeko me vaihtaa puheenaihetta? Minä haluan todella ymmärtää
enemmän parantamisesta ja uskosta. Minä herään hyökkäyksiin uskoa vastaan, valheisiin, että
parantaminen ei toimi, vaikka minä olen NÄHNYT sen toimivan.
( Jeesus ) ”Minä tiedän, Rakkaani. Minä tiedän. Sinun täytyy työskennellä Minun kanssani. Sinun
täytyy julistaa se ja uskoa siihen, että se juurtuisi. Tämä ei ole ponnistus vain Minua varten, Minun
täytyy olla täysin yhteistyössä kanssasi.”
”Minä haluan sinun uskovan, mitä Henki kertoo sinulle, että Minä teen sinun ruumiissasi. Minä haluan
sinun uudelleen vahvistavan sen joka päivä, koska joka päivä sinua kohtaan hyökätään. Minä olen
asettanut ruumiisi parantamaan tiettyjä tauteja, joista olet tietoinen. Ei kaikkia, mutta tiettyjä –
todella Minä olen. Nyt sinun täytyy asettaa mielesi uskomaan siihen paranemisprosessiin ja sanoutua
irti kaikista vastakkaisista ehdotuksista.”
”Parantaminen on hyvin monimutkainen ja herkkä aihe. Mutta sielulle, jolla on täysi usko, mikä on
liian harvinaista edes mainittavaksi, parantaminen voidaan saavuttaa helpommin, kun se on Minun
tahtoni.”
”Muille sieluille, jotka kamppailevat uskon kanssa, se on taistelu ja voi uuvuttaa heidät. Mutta heidän
tarvitsee vain tunnustaa… ”Tämä nimenomainen ongelma minun ruumiissani on asetettu
parantumaan ja minä tulen näkemään sen loppuun saatettuna.” Sitten ei saa antaa periksi epäuskolle
tai epäilylle.”
”Epäilyjä tulee Viholliselta joskus kuin tulva. Mutta sinun, Minun rakas Tyttäreni, täytyy torjua ne juuri
sillä hetkellä, kun ne tulevat mieleesi. Älä salli niiden tarttua sinne. Kumoa ne ja moiti demonit.”
”Muut kärsimykset, mitä Minä olen sallinut Armon vuoksi maailmalle ja ihmiskunnalle. Minä annan
sinulle armon jatkaa eteenpäin menoa, niistä huolimatta.”
”Kaikella, mitä Minä teen sinun kanssasi Clare, kaikella on lähteensä Rakkaudessa. On niin monia
asioita, joista sinä voisit kärsiä ja Minä olen suojellut sinua niiltä. Ja nämä asiat ovat vain pieni osoitus
sinun rakkaudestasi Minua kohtaan, uhraten ne kadotettujen sielujen puolesta. Ja erityisesti
vääryyden tekijöiden. Minä arvostan syvästi sinun rukouksiasi vääryyden tekijöiden puolesta. Sinä
tulet todella näkemään hedelmän näistä rukouksista.”
”Minä siunaan nyt sinut, Minun Tyttäreni. Minä siunaan teidät kaikki. Ymmärtäkää, että usko tekee
työt käsi kädessä Minun Armoni kanssa ja te olette ankkuri jatkamaan parantamisen työtä. Me
teemme tämän yhdessä.”

