
354. Jeesus kysyy… Oletteko ylpeitä vai viisaita?  

Heittäkää omat Mielipiteenne yli laidan & Etsikää Minun  

OLETTEKO YLPEITÄ VAI VIISAITA?... HEITTÄKÄÄ OMAT MIELIPITEENNE LAIDAN YLI & ETSIKÄÄ 

MINUN 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 16. Heinäkuuta, 2016.  

Clare aloitti… Jumalan viisauden siunaus on kanssamme, Sydänasukkaat. Meidän ainoa 

tehtävämme on päästä siihen käsiksi ja toteuttaa se. Hänellä oli paljon sanottavaa siitä tänä iltana.  

Tämä ”päivä” alkoi minun tuntieni mennessä mullin mallin. Normaalisti pidän ylösnousemisesta, 

kun aurinko paistaa, mutta valitettavasti minä menin nukkumaan, kun aurinko oli nousemassa… 

Mutta se osoittautuu parhaaksi, koska heinäkuun lämpö ei toimi minulle liian hyvin.  

Minä työskentelin Jeesuksen maalauksen parissa viime yönä ja se alkaa menemään hyvään 

suuntaan. Mutta minä päätin, että tarvitsisin pari asiaa lisää maalaukseen. Koska tämä on minun 

heikko kohtani, minä tarkistin ensin Jeesukselta… ja tämä osoittautui olevan tämän päivän viesti. 

Jeesus aloitti… ” Älä vaivaa itseäsi yön tunneilla, ne ovat parempia sinulle. Jätä asia lepäämään 

toistaiseksi. Äläkä salli itsesi tulla edes vähän lämpimäksi… sinä teet kaikkia oikeita asioita. Minä 

halusin vain sinun tietävän sen. Ja oikeita asioita tekemisen aiheesta, kiitos, että ensin varmistit 

Minulta toisen maalisiveltimen ostosta. Meillä on enemmän kuin tarpeeksi loppuun saattamiseen, 

Clare. ”  

( Clare ) Ja tässä, minä olin aikeissa mennä kauppaan ostamaan toisen siveltimen ja kaksi putkiloa 

väriä, mutta minä sain Ylpeyden Raamatun Lupauksista ja tiesin, että se ei ollut Hänen tahtonsa ja 

vain tilaisuus hupsuuteen minun puoleltani. Siispä, minä vastasin Hänelle… ”Kiitos Herra, kun 

varjelet minua.” 

( Jeesus ) ” Kiitos sinulle, kun kysyit Minulta ensin. Se on todellista edistymistä. ”  

( Clare ) No niin, minä olen päättänyt, että Sinun surulliseksi tekeminen on niin kivuliasta, että se ei 

ole sen mukavuuden arvoista, mikä toisesta siveltimestä tai maaliputkilosta, tai mistä tahansa 

tulisi. 

( Jeesus ) ” Se on täsmälleen, mitä Minä tarkoitin, kun Minä sanoin… ” Te tulette rakastamaan 

Minua niin paljon, että te ette halua tehdä Minua surulliseksi millään tavalla”… ei väliä, kuinka 

kovasti Rahanhimon demoni talloo teidän ”Täytyy saada” nappeja. Tämä on täsmälleen, mitä Minä 

tarkoitin. ”  

” Tottelevaisuus pienissä asioissa johtaa tottelevaisuuteen isoissa asioissa, ja jäljelle jääneille 

tottelevaisuus voi merkitä elämää tai kuolemaa. Siispä, nyt on aika etsiä Minun tahtoani, olla 

varma, että etenette tottelevaisuudessa ettekä itsepäisyydessä. ”  

( Clare ) Minä olen huolissani joistakin, Jeesus. En usko, että he haluavat tarkistaa Sinulta asioista. 

He ajattelevat, että se on lapsellista tai ettei se saata toimia. He vain ovat ”liian viisaita” siihen. 

Liian älykkäitä siihen. Se huolestuttaa minua…  

( Jeesus ) ” No niin, jotkut oppivat vaikealla tavalla ja jotkut eivät opi koskaan. Ongelma, kun 

Minun mielipidettäni ei etsitä, on YLPEYS. Jotkut uskovat tietävänsä mitä Minä haluan, ja ettei 

heidän tarvitse konsultoida Minua. Vasta kun kaikki menee väärin, silloin he etsivät Minua. ” 



” Epävarmat ja kouluttamattomat eivät ole vaarassa; vaarassa ovat he, jotka ajattelevat, että koska 

he ovat koulutettuja, että he eivät tarvitse Minun mielipidettäni. He ovat oppineet ajattelemaan 

itse ja suurimmaksi osaksi näkevät, että Minun neuvon hakemisen heikkoutena ja olevan vain 

hölmöille. Se on täsmälleen se syy, miksi köyhät tunnistivat Minut, kun Minä tulin ja Fariseukset ja 

Kirjanoppineet, tietäen lain kirjaimen niin hyvin, yrittivät tappaa Minut. ” 

 ” Minun lapseni, ei ole mitään niin pahaa kuin Ylpeys. Ei murha, ei avioero, ei uskottomuus, ei 

epäonnistuminen liike-elämässä, ei sairaus. Ylpeys on numero yksi, kaikkein vaarallisin asia 

elämässänne. Ja jos luulette, että olette ilman sitä, te itse asiassa olette pahempia kuin useimmat. 

Teillä ei ole mitään menetettävää, ojentamalla mielipiteenne Minulle vahvistusta varten ja kaikki 

voitettavana. ”  

” Kuitenkin, jos epäonnistutte, Minä tulen silti olemaan teidän kanssanne – se tulee vain olemaan 

paljon vaikeampaa teille. Nöyryytys, suru, toisten loukkaaminen – kaikki nämä asiat teidän täytyy 

kohdata, koska te ette etsineet Jumalanne neuvonantoa. Kuinka Minä toivonkaan, että jotkut 

teistä kuuntelisivat Minua. Kuinka Minä olen yrittänyt saavuttaa teidän sisintänne ja suostutellut 

teitä käyttämään lapsellisia erottelun tapoja ennen kuin teette jotakin! Periaatteessa Minä olen 

pyytänyt teitä ojentamaan vapaan valinnan päätöksenne ja antaa minun neuvoa teitä. ”  

” Joillekin tämä käsittämätöntä. Ymmärrättekö, että kuninkaat etsivät Minun oraakkeleitani ja 

Minun profeettojani, ennen kuin he tekivät yhtään isoa päätöstä? Tiedättekö, että he, jotka 

seurasivat Minun neuvonantoani, olivat kaikkein menestyneimpiä ja he, jotka torjuivat Minun 

neuvonantoni, johtivat kansansa nälänhätään, jopa siihen pisteeseen asti, että he söivät omia 

lapsiaan? ” 

Ei ole pieni asia, että Jumalan tietoa uskotaan haltuun ja tullaan Jumalan valitsemaksi 

palvelemaan. Ei, se on hyvin korkea kutsumus ja vaatii äärimmäisen määrän riippuvuutta Minun 

neuvonannostani. Äärimmäisen määrän nöyryyttä ja ymmärtämystä, että sinulla ei ole kaikkia 

vastauksia. Eivät ne ole koulutetut, jotka säilyvät hengissä; vaan nöyrät ja omistautuneet, jotka 

eivät liiku vasemmalle eivätkä oikealle, ennen kuin ovat etsineet Minun tahtoani. ”  

” Kuinka monta kertaa Pyhissä Kirjoituksissa Minä olen tehnyt johtopäätöksen tai suoraan 

sanonut… ” Minä olen valinnut tämän maailman hupsut hämmästyttämään viisaat?” Lukekaa 

Autuaat (Matteuksen Evankeliumin 5.ssä luvussa julistetaan, ketkä ovat autuaita). Minun 

siunaukseni vuodatetaan heidän päälleen, joita tämä maailma halveksii: köyhät, nöyrät, surevat, 

vainotut. Kukaan ei halua olla heitä, mutta he ovat valittuja Minun armolleni. Jos olisitte heidän 

joukossaan, heittäkää omien mielipiteidenne kukkaro menemään ja etsikää Minua, kunnes 

löydätte Minut, kunnes kuulette Minut, kunnes luette Pyhien Kirjoitusten rivien välistä ja kuulette 

Minut selvästi. ” 

” Voi, Minä rakastan sinun Rhema-sivuasi! Mikä ihmeellinen mahdollisuus tämä on Minulle saada 

teidän mielenkiintonne kiinnitetyksi johonkin!” (Videon alla on linkki englanninkieliselle Rhema 

sivulle). 

” Tiedättekö te, että monesti teidän mielenne on miljoonan mailin päässä Minun mielestäni? Mikä 

mahdollisuus saada teidän mielenkiintonne tähän tämä on. Minä puhun teille pitkin päivää. ”  

” Jopa, kun luette Pyhiä Kirjoituksia, Minun ääneni voidaan kuulla rivien välistä. Kysykää, ”Kuinka 

tämä soveltuu minulle tänään?” Sitten kuunnelkaa hyvin huolellisesti. Se saattaa olla vain 

pikkuriikkinen sana, joka kiinnittää teidän huomionne, mutta se saattaa olla varoitus, joka voi 

pelastaa elämänne tai avata oven mahdollisuudelle, jota ette koskaan uskoneet mahdolliseksi. ” 



” Minä kaipaan puhua teille, Minun ihmiseni. Minä yritän ainiaan löytää uusia tapoja puhua teille: 

luonnon kautta, tapahtumien kautta, ystävien kautta, jopa rekisterikilpien kautta. On aikoja, jolloin 

Minä haluan kääntää teidät kulkemaan takaisinpäin, ennen kuin on liian myöhäistä korjata 

vahinko, jonka te olette aikeissa tehdä. Mutta voi kauhistus, te ette vain kuule Minua. Osa 

kuuroudesta johtuu itsepäisyydestä, mutta osa johtuu myös uskon puutteesta siihen, että Minä 

olen niin osallinen teidän elämäänne, että Minä haluan kertoa teille, mikä on merkityksellistä 

teille. Minä haluan neuvoa teitä, Minä haluan estää katastrofit, Minä haluan siunata teidät. Voi, te 

ette vain tiedä tai usko Minun hyvyyteeni. Se on enemmän kuin te ikinä voitte käsittää. ”  

” Pikemminkin, sisällänne on paikka, joka yhä on kapinassa ja haluaa mitä haluaa. Te ette 

ymmärrä, että teidän tienne on kuolema ja Minun tieni on elämä. Te ette käsitä, että Minä kerron 

teille vain mikä on parasta teille. Pikemminkin te näette Minut kontrolloivana tehtävänantajana, 

joka haluaa asiat tehtävän Hänen tavallaan. ”  

” Minä toivoisin, että te näkisitte, että Minä en ole itsekkäiden motiivien mies. Minä olen teidän 

Jumalanne ja Minä olen tullut, että teillä olisi elämä ja yltäkylläinen elämä. Todellinen elämä. ”  

” Kun te vastustatte Minua, te menette kimppaan Saatanan kanssa ja tulokset ovat kivuliaita – 

joskus kuolettavia. Kun te haluatte mitä haluatte, ilman että huomioitte, että mitä Minä haluan, 

teidän valintanne voivat olla hyviä, tai ne voivat olla huonoja. Mutta jos te pidätte itsepintaisesti 

kiinni omasta valinnastanne sivuuttamalla Minun valintani, lopussa se voi olla teille hyvin huono 

asia. ”  

” Siispä, Minä pyydän teitä… olkaa hiljaisia ja nöyriä sydämeltänne. Olkaa hyvin huolestuneita siitä, 

mitä Minä ajattelen, ennen kuin teette mitään. Pyydän, konsultoikaa Minua ja tietäkää, että 

Minulla on jo kaikki vastaukset mitä te tarvitsette, jos te vain etsitte Minua. Minä lupaan teille, 

että Minä olen uskollinen vastaamaan teille. ” 

” Minä en tiedä mitä sanoa ja tehdä, Minun Ihmiseni, kertoakseni teille, että Minulla on vain 

teidän parhaat etunne sydämelläni ja että te voitte luottaa Minulle elämänne ja kaikki teidän 

päätöksenne. Minä en koskaan tule johtamaan teitä harhaan, enkä hylkäämään teitä. Mutta teillä 

in hyvin todellinen vihollinen, joka tulee käyttämään teidän henkilökohtaisia mielipiteitänne, 

pelkojanne ja haluluontoanne johdattaakseen teidät tuhoon ja epäonnistumiseen. Hän on aika 

kyvykäs käyttämään teitä itseänne vastaan. Hän ymmärtää kaikkein hienovaraisimmat 

manipuloinnin keinot, joita te ette näe tulevaksi… mutta tavat, jotka Minä tiedän aivan liian hyvin. 

”  

” Te voitte luottaa Minuun. Minä rakastan teitä, Minä olen teitä varten. Minä tulen johdattamaan 

teidät Minun teilleni ja jälkeenpäin ottamaan teidän Kunniaan. ”  


