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HELMIKUUN 6. 2023… JEESUS SANOO… MINÄ PUHUN NYT TEIDÄN VIHOLLISILLENNE… TEITÄ ON 

JYMÄYTETTY! 

Jeesuksen Sanoja Sisar Claren kautta, Helmikuun 6. 2023. 

(Jeesus) ”Clare, Minä haluan puhutella sinun vihollisiasi.” 

(Clare) Hän on puhumassa suoraan teille, minun rakkaat ystäväni, jotka olette vihollisia, yrittäen 

tuhota meidät. Tässä Hän haluaa sanoa jotakin teille. 

(Jeesus) ”Minä olen katsonut ja kuunnellut teidän seremonioitanne ja kirouksianne, ja Minä kysyn 

teiltä kysymyksen… Minkä palkkion te olette saaneet kaikista ponnisteluistanne tuhota Minun 

työni tällä vuorella? Mitä olette hyötyneet? Minun näkökulmastani Minä kerron teille, mitä Minä 

olen hyötynyt.” 

”Te olette harjoittaneet Minun ihmisiäni kestävyydessä, pitkämielisyydessä, armeliaisuudessa ja 

periksiantamattomuudessa. Te olette auttaneet heitä oppimaan rakastamaan teitä ja antamaan 

teille anteeksi teidän kirouksenne, joiden Minä sallin laskeutua. Olkaa kiitollisia, että Minä en 

sallinut kaikkien teidän kiroustenne laskeutuvan, koska on olemassa hinta, jonka te tulette 

maksamaan jokaisesta kirouksesta ja jos olisitte onnistuneet kaikessa, mitä halusitte tehdä, tuo 

hinta olisi enemmän kuin, mitä te voisitte kestää. Siispä, katsokaahan, Minä en pidättele kirouksia 

vain heidän hyväkseen, vaan myös teidän itsenne hyväksi Minä myös pidättelen niitä. Mitä he ovat 

teille tehneet?” 

”Ovatko he varastaneet, tappaneet tai tuhonneet omaisuuttanne? Ovatko he kironneet suhteenne 

ja yrittäneet lopettaa tulonne? Ovatko he toivoneet, että kuolisitte ja kironneet terveyttänne? Ei, 

he eivät ole tehneet mitään tuon suuntaista. Pikemminkin he ovat rukoilleet siunauksia teille, 

toivossa, että te lopettaisitte oman tuhonne.” 

”Kaikella, minkä Minä olen sallinut teidän tekevän heille, he ovat nousseet korkeammalle ja 

korkeammalle sen vuoksi. He ovat oppineet epäitsekästä rakkautta ja jopa vilpitöntä huolenpitoa, 

monilla rukouksilla ja kyynelillä teidän henkilökohtaisten kohtaloittenne puolesta. Siispä, 

katsokaahan, te ette ole hyötyneet mitään ja menettäneet paljon. Itse asiassa, te olette 

menettäneet paljon enemmän kuin tiedättekään.” 

”Ovatko asiat olleet vaikeita teille viime aikoina? Onko teillä ollut mekaanisia rikkoja ja 

odottamattomia vaikeuksia, jotka ovat pitäneet teidät poissa siitä, mitä olitte suunnitelleet 

tekevänne? Oletteko tulleet sairaiksi, epäonnistuneet liiketoimissanne, ja jopa menettäneet 

rakkaitanne? Laskekaa menetyksenne siunauksiksi, koska Minä olisin sallinut paljon pahempaa 

elämissänne, mutta heidän rukoustensa johdosta teidän puolestanne, Minä olen antanut armoa.” 

”Mitä olette tekemässä elämillänne? Antakaa Minun kertoa teille, te olette kaivaneet hyvin syvän 

kuopan Minun ihmisiäni varten, mutta olette pudonneet siihen itse. Suunnitelmat, joita teitte 

heitä vastaan, ovat kostautuneet teille ja nyt teillä on sotku siivottavana elämissänne. Sillä aikaa, 

heidän rauhansa ja menestyksensä lisääntyy, myös heidän kykynsä kestää pahuutta. Teidän 

pomonne pitäisi olla hyvin vihainen, koska hän on rakentamassa hyvettä Minun ihmisissäni.” 

”Minä en sano näitä asioita teille tahallani, loukatakseni teitä, koska te olette loukanneet Minua, 

Minä sanon tämän pyytääkseni teitä katsomaan omia henkilökohtaisia elämiänne ja arvioimaan 

uudelleen hyötynne kaikesta paastoamisestanne ja tekemisistänne Minun Valtakuntaani vastaan. 

Nähkää, että teille on aiheutunut monia vakavia menetyksiä ja takaiskuja. Minä sallin näitä asioita 



saadakseni huomionne, niin että tulette kääntymään pois pahoista suunnitelmistanne, katumaan 

väärintekemistä ja tulemaan Minun luokseni saadaksenne anteeksiantoa.” 

”Kyllä, Minä yhä pidän toivoa yllä teille. Minä yhä rukoilen teidän puolestanne ja innoitan Minun 

ihmisiäni rukoilemaan teidän puolestanne. Teillä on monia lahjoja, mutta olette käyttäneet niitä 

pahaan… monia kertoja kostona siitä, mitä toiset ovat tehneet teille. Minä opetan Minun ihmisiäni 

siunaamaan niitä, jotka vainoavat heitä, ei juuttumaan vihaan, syvemmälle ja syvemmälle joka 

päivä, kunnes se riistää heiltä heidän terveytensä ja onnellisuutensa.” 

”Mutta teille mestari valehtelija on opettanut nielemään vihan, katkeruuden ja koston. Teitä on 

opetettu kasvamaan vihassa, kunnes se kuluttaa teidät ja hallitsee aivan elämäänne, vieroittaa 

teidät muista, kunnes kaikki päätökset, joita teette, johtavat teidät syvemmälle ja syvemmälle 

koloon, jonka te kaivoitte muille. Näiden asioiden kuluttamana teillä ei ole todellista rauhaa tai 

onnellisuutta, vain katkeruutta, vihaa ja juonimista, vahingoittaaksenne ja tuhotaksenne 

viattomat. Minulla on paljon sääliä teitä kohtaan, siksi Minä olen lähettämässä teille tämän 

viestin.” 

”Teitä on jymäytetty! Saatana on keitellyt kokoon teatterin teille, vakuuttaakseen teidät 

palkkioista, jotka odottavat teitä. Niitä ei ole olemassa, Minä olen kahlinnut hänet, eikä hänellä ole 

mitään, paitsi kidutusta antaa teille. Ei valtakuntaa, ei palatsia, ei rikkauksia, ei mitään, ei mitään 

muuta kuin ikuinen kidutus, missä teidän niin kutsutut ystävälliset demonit tulevat liekittämään 

ihonne ruumissanne, kunnes se kihartuu pois ja tippuu tuhkiksi, vain että uusi iho kasvaa takaisin 

näihin kivuliaisiin palohaavoihin ja he tekevät sen yhä uudestaan. Ei tunnin ajan, ei päivän ajan tai 

vuoden tai satojen vuosien, vaan ikuisuuden ajan, koskaan loppumatta. Onko tämä todella se, mitä 

haluatte itsellenne ja noitapiirillenne?” 

”Minä olen vienyt monia Helvettiin, että he havainnoisivat, millainen se todella on, ja jos teillä on 

rohkeutta kuulla tilintekoja, Minä ehdotan teille, että kuuntelette Mary Baxteria ja saatte 

kiertomatkan läpi valtakuntanne ja palatsinne, teidän palkkionne kaikista vääryyden teoistanne, 

joita olette synnyttäneet.” (Linkki englanninkielisiin Mary Baxterin kokemuksiin on videon lopussa 

ja videon alla kuvaus-osiossa) 

”Minulla on sana teille. MINÄ OLEN Kaikkivaltias Jumala, joka loi teidät, kuin myös Luciferin, joka 

kerran oli kunniakas ja kaunis, mutta nyt esiintyy sellaisena kun hänen syntinsä ovat muotoilleet 

hänet. Minä loin teidät rakkaudesta, mutta pahuus on muuttanut sydämenne pahuudeksi, olipa 

sen tehnyt ihminen tai tulipa se vastauksena kirouksiin, joita on asetettu perhettänne kohtaan. Oi 

kyllä, toiset olivat harhaan johdettuja ja kirosivat teitä säälittävään tilaan, jossa olette. Minulla on 

myös voima pelastaa teidät tältä kohtalolta, kääntää elämänne iloon, suojella teitä noitapiiriltänne 

ja Saatanalta, niin että te voitte elää hyvää elämää ja saada ikuisen elämän Minun kanssani 

Taivaassa.” 

”Minä tarjoan teille katumuksen lahjan ja Taivaan Valtakunnan, jos kadutte pahoja tapojanne. 

Minä tulen suojelemaan teitä ja kääntämään elämänne vihasta iloon, katkeruudesta sulouteen, 

epäonnistumisesta menestykseen. Kaiken tämän Minä tulen tekemään, koska Minä rakastan teitä, 

enkä Minä luonut Helvettiä teitä varten, vaan mestarianne ja hänen demoneitaan varten.” 


