
986. Jeesus sanoo…  

Potkaiskaa Paholainen ulos Suhteestanne! Hän tulee vain tuhoamaan 

SYYSKUUN 5. 2022… POTKAISKAA PAHOILAINEN ULOS SUHTEESTANNE… HÄN TULEE VAIN 

TUHOAMAAN 

Jeesuksen Sanoja Sisar Elisabethin kautta, Syyskuun 5. 2022. 

(Elisabeth) Herra, pyydän, auta meitä pitämään Sinut ensimmäisenä kaikessa mitä me teemme, 

erityisesti suhteessamme toinen toistemme kanssa… Amen. 

Näin unta, että kanssasisar yhteisössä tuli minun luokseni ja sanoi, että hän aikoo ottaa eron 

aviomiehestään ja että Herra oli kertonut hänelle, että hän ja minun sulhaseni olivat tarkoitetut 

olemaan toistensa kanssa. Minä hämmästyin hetkeksi ja järjestelin antaakseni hänelle 

selkäsaunan, kun oivalsin, että tämä oli demoni, eikä minun ihana Sisareni Kristuksessa. Minä 

huusin: ’Sinä valehtelet!’ ja pyysin Herraa paljastamaan, minkä kanssa me olimme tekemisissä… 

välittömästi näin demonin ja useita pahoja henkiä, jotka seurasivat tätä demoinista entiteettiä. 

Siellä oli mustasukkaisuus, kateus, himo, erillisyys, murtaminen, Jezebel, manipulointi, kontrolli, 

kinastelu, epäluottamus, ja niin edelleen. 

Päivää myöhemmin toinen Sisar yhteisössä sai samanlaisia tunteita tästä samasta Sisaresta 

koskien hänen aviomiestään. Me kaikki oivalsimme, että se oli vihollisen lähettämä hyökkäys, 

maalittaen suhteeseemme Turvapaikassa. ’Herra, onko Sinulla mitään, mitä haluat sanoa?’ 

(Jeesus) ”Minun Sanani on selvä, kuinka Saatana toimii, hän tulee vain varastamaan, tappamaan ja 

tuhoamaan, ja on ilmeistä, miksi hän on niin määrätietoinen rikkomaan suhteita, joita Minä olen 

saattanut yhteen. Paholaisen agenda on tuhota avioliittosi.” 

”Demonit vakuuttavat sinulle, ettet mene suhteeseen, jonka Minä olen siunannut, koska sinun 

pitäisi olla häpeissäsi menneisyydestäsi, tämä on Saatana yrittämässä kiusoitella sinut pois hyvästä 

ja pyhästä suhteesta. Hän myös yrittää estää suhteen, ettei se muodostuisi, koska uskot, että etsit 

jotakin täydellistä henkilöä, jotakuta joka ajattelee ja uskoo täsmälleen kuten sinä. Toiset 

lankeavat ansaan ajatellen, että kaikki suhteesi täytyy olla kirottuja, etkä koskaan voi olla 

terveessä, Jumalallisessa suhteessa.” 

”Jos sinä ja henkilö, jonka Minä olen asettanut elämääsi, haluatte antaa Minulle kunniaa, mutta te 

tappelette pienistä, maallisista asioista, silloin Saatana on voittamassa, vetämällä teitä erilleen ja 

aiheuttamaan sen, että vajoatte syyttelemään ja heristämään sormeanne toisillenne. 

Vastustajanne tulee käyttämään itsekkyyttä, salaisuuksia, vihaa, pornoa, talousasioita, 

uskottomuutta, valehtelua, laiminlyöntiä ja sanallista hyväksikäyttöä. Rukoilkaa näitä pahoja 

henkiä vastaan, Minun rakkaat.” 

”Minun lapseni, älkää jättäkö yhtään tilaa paholaiselle saada jalansijaa suhteissanne ja 

avioliitoissanne. Ei väliä, kuinka iso tai pieni ongelmanne on, on olemassa yksi asia, jonka te voitte 

tehdä saadaksenne paholaisen pois avioliitostanne… ja se on rukous.” 

”Eikö Pyhissä Kirjoituksissa sanota… ’Ja tämä laatu voidaan ajaa pois VAIN RUKOUKSELLA’. Rukous 

on suurin ase, joka teillä on, taistellaksenne paholaisen agendaa vastaan, mikä on varastaa ja 

tappaa avioliittonne.” 

”Minun rakkaat, menkää rukoilemaan yhdessä, käsi kädessä ja rukoilkaa Minun Isääni, ja kun te 

teette sen, Saatana tulee menettämään kaiken voimansa sillä hetkellä. Teidän suhteellenne tullaan 

antamaan virkistys ja läheisyyden uudelleen sytytys Minun kanssani ja teidän molempien välillä. 



Minä en halua täydellistä rukousta, vaan yksinkertaisesti, että te tulette Minun luokseni yhdessä 

ykseydessä, sydämenne ja mielenne linjassa ja Minussa. Sen täydellisempää rukousta ei ole kuin 

tuo.” 


