
495. Jeesus sanoo… Kunnianhimo tulee olemaan teidän Tuhonne 

KUNNIANHIMO TULEE OLEMAAN TEIDÄN TUHONNE 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 23. Huhtikuuta, 2017.  

Clare aloitti… Kallisarvoinen Herra, pyydän, suo meille armo olla viisaita kuin käärmeet ja kuitenkin 

lempeitä kuin kyyhkyt.   

No niin, rakkaat Sydänasukkaat, meidän täytyy menettää kaikki, mitä me luulimme olevamme, tai 

meillä tulee olemaan mieltymys kunnianhimon, ylivoimaisuuden, kritiikin, ja pahimpana kaikesta 

Valehtelevan Hengen demoneihin, jotka älykkäästi manipuloivat omaksi pahaenteiseksi lopukseen. 

Ja he tulevat syöttämään teille valheita ihmisistä. Siispä, on oikein tuomita teko, jos teko on paha – 

mutta EI henkilöä, koska me emme tiedä heidän motiivejaan.  

Jeesus aloitti… ” Kysymys kuuluu, tulevatko sielut olemaan halukkaita luopumaan armottomasta 

jahtaamisestaan ylivoimaisuuteen ja kaikessa oman tahtonsa voittamisesta asioissa, joilla on 

mitään vaikutusvaltaa? Siitä on kysymys. Elämän haavat ovat hyvin, hyvin syviä, mutta heidän 

täytyy murtaa tämä tarve olla parempia kuin muut ympärillään. Tai muuten tämä on kutsu 

petoksen ja erillisyyden demoneille menestyä heissä, kun aiheuttavat tuhoa heidän ympärillään.”  

” Kysymys on suuri. Tulevatko he luopumaan suuruuden etsinnästä, siitä että olisivat oikeassa 

koko ajan ja hylkäämään kaiken maallisen kunnian? He eivät tule pääsemään eroon näistä 

demoneista, elleivät he ole halukkaita tulemaan riisutuiksi ei-miksikään ja ei-keneksikään. Tämä on 

äärimmäistä, mutta jos he eivät tee tätä ja pitäydy siinä, Minä en voi tehdä mitään estääkseni 

heitä toisesta loistartunnasta. Heidän täytyy olla onnellisia ei-kenenäkään ja ei-minään tai 

vihollinen tulee käyttämään tätä sisäistä hinkua suuruuteen uudelleen ja uudelleen.” 

” Tämä on itsen tuhoutuminen ja niiden todellisten lahjojen luonteen vuoksi, mitä Minä haluan 

luottaa astioille, tämä perustus täytyy laskea ensin. Ja Minä saattaisin lisätä, ja suojella kiihkeästi 

maallisilta ja hengellisiltä kunnianhimoilta. Hyvin nuorella iällä nämä puolustavat 

käyttäytymismallit voivat tulla mukaan, kun lapsi tuntee itsensä torjutuksi tai epäedullisesti tulee 

verratuksi toisiin sisaruksiin.”  

” Teidän kaikkien Minun lapsieni täytyy olla pieniä, jos te haluatte olla turvassa petokselta, 

kunnianhimolta, voimalta ja vaikutusvallalta. Se on silkka tosiasia: ellette te ole onnellisia 

löytäessänne ainoan tarkoituksenne elämässä Minun läsnäolostani, Minä en voi tukea teitä. Jos te 

yhä etsitte vanhempienne hyväksyntää, olittepa te 16 tai 60, te ette pysty pitämään kallisarvoista 

uutta viiniä. Teidän täytyy olla täysin onnellisia ollessanne ei-kukaan, turvallisesti Minun 

käsivarsillani, eikä kenenkään muun.” 

” Mikä tahansa muu motiivi tekee teistä kelpaamattoman ja epäkelvon astian jaloa käyttöä varten. 

Teidän elämissänne voi olla vain yksi rakkaus. Teidän elämissänne voi olla vain yksi tarkoitus. Voi 

olla vain yksi motiivi. Mikä muu motiivi tahansa, Ylpeydellä paisuteltuna, tulee avaamaan ovet 

näille pedoille, jotka koluavat Maapalloa etsien potentiaalisia uhreja, joita he voivat käyttää 

tuhotakseen toisia.”  

” Sinun tapauksessasi, Clare, kun se tapahtuu nenäsi alla, se on kanava, jota vihollinen etsii. Sinä 

olet turvassa niin kauan kuin pidät pääsi alhaalla ja tukeudut Minuun, osoittaen armeliaisuutta 

jopa vihollisillesi. Ei demoni vihollisille, vaan demoni vihollisten uhreille.”  

No niin, Herra – entä minä… kun ihmiset sanovat, että he kuulevat kaksi ääntä ja toinen ei ole 

Sinun – kuten pari ihmistä vastikään huomautti viestistä?  



Jeesus jatkoi… ” Se on sinun omasi, Rakkaani, tulee sinun sanavalintasi kautta tai mielentilastasi ja 

sinä olet oppimassa antaa sen pienentyä, että Minä saattaisin olla sinun viestiesi ainoa 

käsikirjoittaja, jopa aivan pienimpiä vihjailuita myöten. Jokaisella sielulla on aikoja, vaikka olisi 

kuinka puhdas, että heidän oma älynsä värittää asioita. Se ei ole demoni, se on vain sinä ja sinun 

ilmaisutapasi ja ehkä hieman asennetta aika ajoin…”  

” Mutta lisääntyvästi, sinä saat kiinni siitä (Hän puhuu minun asenteestani) ja tunnet, kun joku ei 

ole täydellisesti ilmaistu, kuten Minä haluaisin sen olevan ja sinä teet uudelleen, että se kantaisi 

aiotun tarkoituksen, ilman sinun asennettasi. Jotkut voivat erottaa nämä kaksi, mutta että sitä 

pidettäisiin viholliselta tulleena, se on vakava virhe ja on vaarana Pyhän Hengen pilkkaaminen, 

koska Hän on sanonut niin monet asiat, mitä sinä kirjoitat.” 

” Olkaa varuillanne, jos te luulette, että teillä on näkemys, että te olette päteviä tuomitsemaan 

Minun palvelijoitani; olkaa varuillanne, ettette itse lankea petoksen kuoppaan. Jos te olette niin 

huolissanne puhtaudesta, alkakaa kotoa. On vielä paljon, mitä te ette näe itsessänne. Minä en 

puolusta Clarea. Minä vain kiinnitän huomionne asemaanne Minun edessäni ja kuinka Minä en 

pidä teidän toinen toistenne ja viattomien tuomitsemisesta.” 

” Kukaan teistä ei ole vapaa Minun ajatusteni värittämisestä tai jopa Pyhien Kirjoitusten. Kaikilla 

teillä on tietty mielipide, joka aiheuttaa teidät tulkitsemaan asioita tavalla, jolla te näette sen. 

Saanko Minä huomauttaa teille, että ne, jotka julmasti tuomitsevat viattomat, jotka itse asiassa 

ovat vilpittömiä ja suurelta osin uskollisia, eivätkä vääristele totuutta mieleisikseen… Jos te teette 

niin, te avaatte oven elämässänne suurelle koettelemiselle. Älkää koskeko Minun voideltuihini, 

ettette te itse joudu toisten tuomitsemisen ja teidän tuomitsemisenne uhreiksi, erityisesti, kun te 

olette viattomia.”  

” Kun te likaatte Minun astioitteni luonnetta, te kutsutte Saatanan koettelemaan teitä ja riippuen 

siitä, kuinka vakavasti tämä on tehty, Minä annan luvan. Siispä, kuten on kirjoitettu… ”Älkää 

tuomitko, ettei teitä tuomittaisi; sillä millä tuomiolla te tuomitsette, sillä teidät tuomitaan; ja millä 

mitalla te mittaatte, sillä teille mitataan.” Matteuksen Evankeliumi 7:1-2. 

 ” Tämän verran on sanottu, sielun, joka haluaa palvella Minua, täytyy hylätä itsensä Minulle, tai 

ovi jää auki. Rukoilkaa tätä, rukoilkaa tätä paljon. Muistakaa, niin paljon kuin te osoitatte 

armeliaisuutta ja rakkautta muille, se tullaan mittaamaan teille takaisin teidän tarpeenne aikana 

myös. Ja Minä lupaan teille, kaikki Minun Lapseni, te tulette jossakin vaiheessa tarvitsemaan 

myös.” 

” Minä kuulen, mitä te sanotte ja mitä te ajattelette. Laittakaa ne linjaan toistenne kanssa, Minun 

rakkaat. Älkää sanoko yhtä asiaa, kun ajattelette täysin eri asiaa ja halventavaa. Ja älkää ikinä 

koskaan riemuitko pahasta, joka on kohdannut veljeä, takaisinmaksuna siitä, miten he ovat 

kohdelleet teitä.”  

” Jos Minä asun teissä ja Minä pystyin antamaan anteeksi Fariseuksille, te voitte myös antaa 

anteeksi harhaanjohdetuille, petetyille, Fariseuksille ja valehtelijoille elämissänne… ”Minun 

Armossani on sinulle kyllin.” Toinen Kirje Korinttolaisille 12:9.  

” Siispä, jatka rukouksiasi niiden puolesta, jotka ovat kamppailemassa tällä alueella, Clare ja ole 

hyvin altis tuntemaan myötätuntoa sydämessäsi, että Minä saattaisin riemuita Minun olemukseni 

heijastuksesta sinussa, sinun aidossa rakkaudessasi muita, erityisesti niitä kohtaan, jotka ovat 

vahingoittaneet sinua. Tämä on hyvin Minua miellyttävää ja vahva suojeluksen torni sinulle.” 



” Jotkut, jotka tekevät näitä asioita, tullaan lopulta päästämään pahasta, jos he ovat todella 

vilpittömiä Minun kanssani ja ovat halukkaita tulla riisutuiksi. Mutta parantumisen täytyy mennä 

paljon syvemmälle kuin yhteen kohtaamiseen. Vihollinen tulee haastamaan tulevat päivät heidän 

elämissään, haluamalla voittaa jalansijaa johdattamalla heitä ja muita heidän ympärillään 

virheeseen. On äärimmäisen tärkeää, että te sanoudutte irti teidän omasta kiinnostuksestanne 

hengellisiin lahjoihin ja majoitutte syvälle Minun Sydämeeni, missä ei ole kunnianhimon lisäystä. 

Kunnianhimo jatkuessaan tulee olemaan teidän tuhonne. Kyllä, te haluatte lahjoja, jopa kuten on 

kirjoitettu, mutta ei koskaan enemmän kuin sydämen puhtautta ja motiivi Minua varten.” 

” Nämä ovat asioita, joita Minä haluan teidän tuovan Minun luokseni, Rakkaat.  

” Voi, kuinka Minä rakastan näitä astioita, jotka todella haluavat olla Minun. He haluavat palvella 

Minua, mutta ensin täytyy hylätä kaikki oman voiton pyynti. Sinä tiedät tämän tavan; sinulla on 

ollut tietoa tästä monta kertaa.”  

” Nöyrtykää, Minun lapseni, ei sanoilla, vaan sydäntenne syvyyksissä, hiljaisessa paikassa, ennen 

kuin anotte Minulta rukouksillanne. Nöyrtykää. Elävät vedet virtaavat kivikkoisten ylänköjen ohi ja 

tulevat lepäämään laaksoon. Olkaa te samoin laakso, minne Minun voiteluni kokoontuu, olkaa 

Minun Ilonaiheitteni hyvin kasteltu Puutarha.”  

” Ne, jotka menettävät elämänsä ja hylkäävät itsensä, tulevat varmasti löytämään sen. Laittakaa 

vahva vartiointi sydämiinne, mieliinne ja suuhunne, ettette jatkaisi synnin tekemistä 

tuomitsemalla. Minä kosketan sydämiänne nyt tällä halulla. Vartioikaa ja ravitkaa sitä, sallikaa sen 

neuvoa teitä kaikissa asioissa ja älkää koskaan olko tuomion ja kritiikin lähde niille, jotka 

työskentelevät sielujenne puolesta, sillä he ovat kokeneet monta kuolemaa ja kuolevat päivittäin 

teidän puolestanne. Pikemminkin, manifestoikaa uusi elämä, jossa on nöyryyttä, hellyyttä ja 

oppimiskykyinen henki ja olkaa se, joka on nopea kuuntelemaan ja jolla ei ole todellista halua 

puhua. Sitten, sävyisän ja nöyrän esimerkkinne vuoksi, Minä voin luottaa teille suurimpia 

palvelutoimen lahjoja ja erityisesti luottaa teille Minun rakkauteni.”  

” Sielu, joka ei ole kukistanut tarvettaan olla älykkäämpi ja parempi kuin muut, on demonin 

unelma isäntä.” 


