
680. Jeesus puhuu… Ylpeyden ja Omahyväisyyden Pääsynneistä,  

GITMO:sta, Maanpetoksesta & Ihmeistä 

YLPEYDEN JA OMAHYVÄISYYDEN PÄÄSYNNIT, GITMO, MAANPETOS & IHMEET  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 29. Tammikuuta, 2019.  

( Clare ) Kiitos Sinulle, suloinen Jeesus, Sinun rohkaisustasi ja ohjauksesta, Sinä olet makeuttanut 

kärsimyksen vedet ystävällisillä sanoillasi.  

No niin, Sydänasukkaat, me olemme nyt tärkeässä ajankohdassa, osaltaan, on aika tasapainottaa, 

mitä me kuulemme ja näemme ulkopuolella ja mitä me olemme sisäpuolella. Rakkaat, kun 

enemmän ja enemmän korruptiota tulee näkyviin hallinnossamme, meidän täytyy tasapainottaa 

se meidän oman elämämme korruptiolla, ettemme lankea Ylpeyteen tai Omahyväisyyteen.  

Se mitä tarkoitan, meidän täytyy tunnistaa korruptio omissa elämissämme. Sillä ellei Herran 

Armoa olisi, me voisimme helposti olla nuo henkilöt, jotka on tuotu oikeuteen juuri nyt.  

Minä uskon, että siksi meitä koetellaan monella eri tasolla. Vaikuttaa siltä, että aina kun Herra 

kutsuu meitä kannattelemaan raskasta taakkaa, Hän näyttää meille meidän omat syntimme. Mikä 

aiheuttaa kärsimystä, ei vain niiden katsominen vaan niiden seuraukset myös. Niin kauan kuin olen 

ymmärtänyt Simonin Ristin, minä olen oivaltanut, että Herra säästää kovat ohjeet aikoihin, kun me 

olemme tarjoamassa kärsimystä. Siispä, se järjestyy että 50% kärsimyksestä on muiden puolesta ja 

50% kärsimyksestä omien syntiemme puolesta.  

Ylpeys on pääsynti, sarana, josta muut synnit riippuvat. Kun otat pois Ylpeyden, toiset tulevat alas, 

myöskin. Juuri nyt, Herra on työskentelemässä monien meidän kanssamme, meidän Ylpeytemme 

kanssa – ja me näemme suunnattomia hyötyjä esirukouksistamme. Kuten myös kasvamista 

pyhyydessä.  

Herra, mitä Sinulla on meille nyt?  

Jeesus aloitti… ”Juuri nyt, tällä hetkellä, Minä kaipaan, että te tulette pois tietokoneiltanne ja 

kännyköiltänne ja Minä halaan teitä, kyyneleet Minun silmissäni. Koska Minä olen niin ylpeä, 

kuinka rohkeasti te olette tarjonneet ristiriitojanne ja kärsimyksiänne maailmalle ja Presidentille. ”  

” Nämä, jotka tulevat GITMO:on (= USA:n Merivoimien Asema Guantanamo Bay:ssä, Kuubassa ), 

koska ovat tehneet maanpetoksen, tulevat kuolemaan. Tämä on meidän viimeinen 

mahdollisuutemme kääntää heidät ympäri ja pelastaa heidät. Teidän rukouksenne ovet saaneet 

aikaan ihmeitä Maapallolla ja Taivaassa. ” 

” Älkää lopettako, Minun uskolliseni. Älkää lopettako. Minä tiedän, että toisinajoin vikojenne ja 

syntienne tunnistaminen näyttää ylivoimaiselta, mutta pyydän, älkää unohtako, että MINÄ OLEN 

Hyvä Paimen. Kun paimen löytää lampaan, jonka jalkaan on kiertynyt aitalanka, hän poistaa sen 

hellästi. Kun hän löytää yhden, joka on pudonnut kuoppaan, hän pelastaa sen ja hoitaa sen haavat. 

Kun hän näkee yhden, joka itsepäisesti tömistelee uhmakkaasti jalkojaan, hän hellästi järkeilee sen 

kanssa ja tarjoaa hiukan makeaa rehua houkutellakseen sen takaisin. ” 

” Näinä aikoina paljon rumuutta paljastetaan. Tämä on kuin myrkyllinen rikkaruoho, joka 

myrkyttää lampaan maksan ja lopulta tappaa sen. Siispä, pyydän, älkää laiduntako näillä paikoilla 

kuin vasta pitkän ajan kuluttua. Koskettakaa sitä kevyesti, olkaa rohkaistuneita siitä, että asioita 

ON tapahtumassa ja siirtykää hyville, tuoreille, vihreille niityille ja Minun sanojeni elävien vetten 

luo. ” 



” Te kaikki olette ansassa ylpeyden aitalangassa. Jotkut ovat niin runneltuja, etteivät he voi edes 

ottaa yhtä askelta vapauteen; ylpeyden ja puolustavuuden otteet tekevät sen niin 

monimutkaiseksi ja työlääksi. Siihen kun lisätään Erillisyyden ja Omahyväisyyden myrkkyyn 

kastetut nuolet ja tuloksena on lauma hyvin sairaita lampaita. ” 

” Mutta Minä en salli teidän kaikkien nähdä, kuinka suuria syntinne ovat; te ette voisi käsitellä sitä. 

Olkaa vain rauhassa, että te olette synnillisempiä kuin toiset, ja te tulette olemaan turvassa, kun 

Minä selvitän teidän elämiänne, niin me voimme juosta ja leikkiä yhdessä ja menestyä 

vaivattomasti. ” 

” Missä nöyryys on suurta, vapaus on suurta. Pyydän, antakaa periksi toisillenne rakkaudesta. 

Rukoilkaa toinen toistenne puolesta. Suojelkaa toinen toisianne. Muistakaa, että te olette turvassa 

ansoilta, joita Saatana laittaa jalkoihinne, jos te olette kukistaneet ylpeytenne ja itsekkyytenne. ”  

” Olkaa varuillanne Saatanan yrityksiä vastaan saada teidät tekemään jotakin. Se nimenomainen 

hetki, kun te tunnette vihamielisyyttä jotakin toista kohtaan, silloin te olette astuneet hänen 

ansaansa, tarkoituksena tehdä teidät liikkumattomiksi ja ripustaa teidät avuttomaksi, kun demonit 

piirittävät teidät ja alkavat ottaa palasia teistä. Minä olen tullut irrottamaan teidät sellaisten 

asioiden otteesta, mutta on paljon parempi, jos te vältätte niitä ennen kuin riiputte ylösalaisin. ”  

” Mutta Minä haluan päättää tämän viestin kuten Minä aloitin sen. Minä rakastan teitä. Minä 

rakastan teitä NIIN hyvin paljon! Ja kuinka mielissäni Minä olen teidän uhrauksistanne!! Älkää 

tuomitko itseänne, jos ette voi saavuttaa päämääriänne itse kieltäytymisessä. Tämä saattaa olla 

hyvinkin Minun sallimaani, nöyrryttääkseni teitä, mistä on paljon enemmän hyötyä pitkällä 

tähtäyksellä. ” 

” Tulkaa Minun luokseni, Minun Rakkaat. Antakaa Minun pidellä teitä ja suudella otsianne ja 

kertoa teille, mitkä ihmeelliset asiat odottavat teitä Taivaassa. Tällä hetkellä Minulla ei ole mitään 

keinoa näyttää teille Minun arvostustani teidän uhrauksistanne, kuten Minä haluaisin. Mutta se 

päivä on tulossa, kun te olette hyvin vaikuttuneita Minun arvostuksestani. ” 


