572. Jeesus sanoo… Ei ole mitään vaarallisempaa kuin Itsenäisyys & Ylpeys
MIKÄÄN EI OLE VAARALLISEMPAA KUIN YLPEYS & ITSENÄISYYS
Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 26. Marraskuuta, 2017.
( Clare ) Jeesus, kiitos Sinulle, kun vartioit meitä kuin Silmäterääsi, etkä salli Ylpeyden saada
tuhoavaa jalansijaa meissä.
Kiitos Sinulle, Herra, kun nöyrrytät minua. Minä pystyin tuntemaan, että minä tarvitsin sitä ja minä
pyysin, että se olisi hellää, niin hyvin hellää – mutta silti aika tuomitsevaa. Sitten Sinä pidit minua
lähellä sydäntäsi ja Sinä katsoit alas minuun sellaisella ymmärtämyksellä ja myötätunnolla. Kuinka
ihmeellinen on Sinun Armollinen Sydämesi. Minä toivon, että voisin laulaa siitä ikuisesti.
No niin, se oli yksi niistä päivistä. Sitä luulee olevansa menestyksen aallonharjalla…eikö vain?
Kaikki, mitä minä tein olivat joko turhauttavia tai noloja epäonnistumisia ja minä pystyin
tuntemaan Herran rakastavan käden vetävän minua takaisinpäin. Vaikka minun ei pitäisi olla
nolostunut tai hämmästynyt, koska minä vain tein sen, mikä tulee minulta luonnollisesti, kun olen
omillani.
( Jeesus ) ”No niin, Minun Rakkaani, Minun Rakkain. Sinä kysyit ja se piti saada tehdyksi. Ja olen
niin iloinen, että sinä kysyit, niin että se menisi ohi pian ja sinä voisit palata varmalle maaperälle,
olemaan viimeisellä sijalla ja vähäisimpänä kaikista.”
”Voi, mitä aarteita minä tulen välittämään sieluille, jotka tuntevat itsensä, kuten Minä tunnen
heidät. Suurimmat lahjat, suurimmat aarteet niille, jotka tunnustavat todellisuuden siitä, ketä
ovat, niille, joilla on viisautta kysyä, ”Näytä minulle, kuka minä olen Sinun silmissäsi, Herra.” Tämä
on viisas pyyntö, jota Minä en ikinä koskaan kiellä.”
”Rakkaat sielut, teillä ei ole mitään pelättävää siinä, että te näette, kuka te olette Minun edessäni
– nyt, tässä hetkessä. Pelon pitäisi tulla silloin, kun te olette vältelleet aihetta ja pettäneet
itseänne. Sen pitäisi aiheuttaa suurta sisäistä levottomuutta, koska te kuljette paperinohuella
jäällä. Parempi on kävellä nöyryyden jäätiköllä kuin luistella ohuella ylpeyden, itsenäisyyden ja
itsevarmuuden jäällä.”
”Voi, Minun sieluni, kun te alatte tuntemaan sitä itsenäisyyden ”minä voin tehdä sen!” asennetta
pulppuavan teistä esiin, juoskaa Minun käsivarsilleni ja pyytäkää Minua palauttamaan teidät
todellisuuteen, ennen kuin Minun täytyy sallia vakava lankeaminen. Tehkää tämä aina Minun
kanssani ja Minä tulen näyttämään teille teidän vikanne ja myöntämään teille katumuksen
kyyneliä, anteeksiantaen teille aina. Kyllä, aina. Minä olen niin täynnä anteeksiantamusta ja uutta
alkua teille.”
( Clare ) Minä kysyin Herralta… No niin, minä ymmärrän tämän, Herra. Mutta sitten on aikoja,
jolloin minun pitää tunnustaa… ”Minä VOIN tehdä tämän.”
( Jeesus ) ”Sinulta jäi puuttumaan lauseen loppu, Clare: ”Kristuksen avulla, Joka vahvistaa minua.”
( Clare ) Voi. Minä yleensä sanon sen tällä tavalla… Mutta minä tunsin jotakin erilaista, josta minä
en pitänyt lainkaan.
( Jeesus ) ”Kyllä, Itsenäisyyden hengen. Sinä voit sanoa oikeat sanat, mutta sinulla voi olla väärä
asenne. Se tapahtuu silloin, kun sinulla on pala hampaissa ja alat juoksemaan sen kanssa,
sivuuttaen kaikki varoituskyltit, ”Vaara edessä, silta poissa.”

( Clare ) Jeesus, minä pystyin tuntemaan tämän, enkä pitänyt siitä ollenkaan – Fariseusten
hapatusta. Siksi minä pyysin, ”Pyydän, auta minua. Minä tunnen ylpeyden ja itsenäisyyden
pulppuavan ylöspäin minussa ja se tuntuu kauhealle.” Mutta, pyydän, ole hellä? Auta minut pois
tästä synnistä. Se on Ylpeyden keinulauta, joka menee aivan liian ylös toiseen suuntaan. Se mitä
minä sillä tarkoitan, on että kun tuntee itsensä surkeaksi, hyvin usein sen ovat demonit käsin
syöttäneet… ”Voi, sinä olet niin epäonnistunut.” Sinä olet ruma ja olet keinulaudan pohjalla.
Sitten, kun saat takaisin rohkeutesi ajatella, sinä voit voittaa itsesi… No niin, ole varuillasi, ettet
mene liian kauas ja ota itsenäisen hengen asennetta, nousten maasta liian ylös ilmaan
keinulaudalla. Korkealla olemisen tunne on minun loppuni. Oikea tapa tehdä tämä on tulla Herran
luo ja pyytää Häntä nostamaan sinut jaloillesi, minkä Hän aina tulee tekemään, mutta minulla on
vika, että olen liian kiihkeä osallistumisessani siihen ja sitten voin langeta Ylpeyteen. Voi, kuinka
minä vihaan sitä sanaa!
Nyt minä voin todella tuntea, mitä Paavali tarkoitti, kun hän sanoi… ”Minä viheliäinen ihminen,
kuka pelastaa minut tästä kuoleman ruumiista?” Paavalin Kirje Roomalaisille 7:24.
( Jeesus ) ”Clare, Minä tulen aina pelastamaan sinut tästä ”kuoleman ruumiista”. Aina. Koska Minä
haluan sinun olevan vapaa. Ja kun sinä kuljet pää pystyssä, niin sinä olet vankeudessa – koska sinä
et todella voi nähdä minne olet matkalla ja et voi lukea varoituskylttejäkään, ”Vaara, edessäpäin
silta on poissa!” Ja aivan kuten Minä tulin Paavalin avuksi, Minä tulen myös sinun avuksesi.”
” Minun Ihmiseni, ei ole mitään vaarallisempaa kuin itsenäinen, ylpeä asenne. Suurimmaksi osaksi,
kun te teette työn perustuksia, teidät voidaan täyttää tällä hapatuksella ja se iskostuu
perustukseen. Tämä tulee vaikuttamaan jokaiseen, jota palvelette ja teistä tulee vain jälleen uusi
palvelija, joka tyrkyttää Ylpeyttä – joka tuhoaa Ruumiin ja tekee kirkot tyhjiksi Minun Hengestäni.”
”Kun te avaatte sementtisäkin peläten ja vapisten ja alatte sekoittamaan siihen Eläviä Vesiä, jotka
virtaavat sisältänne. Lähde olen MINÄ – niin että teillä olisi varma perustus, joka synnyttää
pyhyyttä heissä, ketä te palvelette. Ne teistä, Minun rakkaat, jotka olette tunteneet niin kahlituiksi
alas epäonnistumistenne vuoksi menneessä, olkaa hyvin, hyvin varovaisia tämän saastutuksen
vuoksi, kun Minä kohotan teitä ylös. Jos on kyse siitä, että Minä teen tekemiset, te olette turvassa.
Mutta jos te yhdenkään hetken ajaksi nostatte päänne ylös korkealle, juosten pala suussa; kaikki
mitä te teette siitä asemasta, tulee olemaan alttiina epäonnistumiselle, kun te ette tule tietoiseksi
siitä.”
”Siispä, mitä Minä olen sanomassa?” Jeesus jatkaa. ”Olkaa rohkaistuja, koska Me voimme tehdä
tämän yhdessä. Minä olen kutsunut teidät esiin. Te kuljette pelossa ja vapisten, koska te näette,
että Minä kutsun teitä ja se on enemmän, kun mitä te voitte käsitellä. Te tiedätte tämän, syvällä
sydämessänne.”
”Hyvä. Nyt te tiedätte, Kuka on ruorissa ja kuka on konehuoneessa – eikä ole vaaraa, että te
muuttaisitte tämän TEIDÄN lahjaksenne. Teidän palvelutoimeksenne. Teidän kyvyksenne. Se on
Minun, alusta loppuun. Kokonaan Minun. Minä olen suunnitellut sen, varustanut ja
voimaannuttanut sen. Ja te olette lähinnä hallinnoimassa voimavaroja ja tekemässä osanne Minun
lähettiläinäni. Voi, pyydän – pysykää tässä mielentilassa ja Ylpeyden tuliset nuolet, jotka on
ammuttu vihollisen jousilla, eivät löydä polttoainetta teissä, jatkaakseen palamistaan. Elävät Vedet
tulevat sammuttamaan nuolet ja ne tulevat välittömästi sammumaan.”
( Clare ) Nyt, tämä on todella mielenkiintoista. Minä sain juuri kortin… no niin, itse asiassa se on
rhema-viesti nettisivulta: ”Siellä missä ei ole puuta, tuli sammuu.” Ja minä ajattelin, ”Mihin tämä

liittyy? En voi kuvitella, että mihin tämä liittyisi?? No niin, nyt minä tiedän mihin se liittyy. Puu on
Ylpeys. Siispä tuliset nuolet iskevät siihen ja ne vain räjähtävät Ylpeyden liekeistä.
( Jeesus ) ”Tämä todella on Jumalallisen palvelutoimen salaisuus. Me teemme tämän yhdessä ja
sinä olet Minun nöyrä palvelijani. Suojele tätä totuutta kaikella mahdillasi, koska Saatana tulee
epäonnistumaan yrittäessään upottaa Ylpeyttä sydämeesi. Jos olet tietoinen ja odotat sitä, sinä
tuet olemaan valpas suojelemaan sitä.”

