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OLET ITSE PAHIN VIHOLLISESI, SIKSI SINUN TÄYTYY TUNTEA ITSESI 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 19. Elokuuta, 2017.  

Jeesus aloitti… ”Minä haluan teidän kaikkien ymmärtävän, että kaikilla teillä on heikkouksia. Vaikka 

olisitte syvästi omistautuneita Minulle, liha on yhä olemassa ja Saatana tulee vedättämään teitä 

kuin sätkynukkea, jos te ette tunne itseänne. Pyydän, kestäkää Minua. Minä olen puhunut tästä 

aikaisemminkin, mutta te olette itsenne oma pahin vihollinen ja Minun ja itsenne tunteminen ovat 

tärkeysjärjestyksen kärjessä, jos te haluatte kukistaa vihollisen elämässänne.”  

”On totta, että Saatanalla on röntgenkatse persoonallisuuksiinne. Hänellä on myös tiedostoja. 

Pimeyden valtakunta on hyvin järjestäytynyt. He voivat tutkia elämäänne ja kertoa 

silmänräpäyksessä, mihin laittaa ansa teidän langetaksenne siihen. Kaksi asiaa tarvitaan… Ylpeys ja 

sokeus vioillenne. Ilman ylpeyttä, te ette tule kuuntelemaan vihollista ja tekemään asioita, jotka 

vahingoittavat järjestön tarkoitusta, mihin te kuulutte. Teillä täytyy olla oikeamielisyyden asenne 

ja oikeassa olemisen tunne, kulussanne kanssani.”  

”Sielu, joka ei tunnista, kuinka haavoittuva hän on, on hyvin vaarallinen sielu. Kun ei tiedä 

epäonnistuneita unelmiaan, turhautumisiaan ja taipumuksiaan olla sokea vihollisen taktiikoille. 

Vihollisen, jolla on kyky tämän informaation tuloksena, ohjata teidät suoraan vaikeuksiin itsellenne 

ja vaikeuksiin muille.Ylpeyden tunteella ja asenteella, että olette varmoja suhteessanne Minun 

kanssani ja aina oikeassa, ja teillä on aina vastaukset – jopa silloinkin, kun ne ovat vastakkaiset 

työskentely ryhmänne johtajan opetuksia – se on avoin ovi viholliselle aiheuttaa erillisyyttä.” 

”Minun lapseni, Maapallo on kuin suuri hiekkalaatikko, ja joskus te epäkypsästi heitätte hiekalla 

toisianne. Se vaikuttaa mitättömältä. Mutta hiekan alla kuolettavat käärmeet odottavat 

kärsivällisesti juuri oikeaa aikaa, kunnes ne voivat ruiskuttaa teihin ja muihin ylpeyden, kapinan, 

omahyväisyyden myrkkyä ja se johtaa tuomitsemiseen ja haluun olla auktoriteettiasemassa ja 

muuttaa asioita oman mielenne mukaisiksi.”  

”Minun johtajani eivät ehkä ole minkään näköisiä katsottaviksi, mutta yksi asia on heidän 

puolellaan… he eivät luota itseensä. He tietävät, että he eivät ole oikeamielisiä, he tietävät 

olevansa ylpeitä ja avoimia virheille ja siksi he tarrautuvat Minuun kaikilla tavoilla. Siksi Minä olen 

laittanut heidät asemiinsa. He tietävät, että he voisivat langeta silmänräpäyksessä ja viimeinen 

asia, minkä he haluavat tehdä, on tuottaa Minulle pettymys.”  

”Toiset, jotka eivät näe heidän virheitään niin selvästi ja joilla on vahvat mielipiteet ja halu hallita, 

he ovat täydellisiä vihollisen petettäviksi. Siksi Minä koulutan jokaista teistä nöyryydessä ja 

vihaamaan itseluottamusta ja näkemään sen sellaisena, mitä se on… kuolettava ansa. Kyllä, Minun 

johtajani tekevät virheitä, hyvin inhimillisiä virheitä, mutta teidän tehtävänne on tukea heitä 

rukouksilla, niin että he eivät mene kauaksi, kun ovat tehneet jotakin, mikä ei miellytä Minua.”  

”Nämä asioiden väliset vuorovaikutussuhteet eivät ole vain ryhmille, joilla on johtaja. Nämä 

vuorovaikutussuhteet ovat sitä varten, että käyttäisitte erottelukykyä elämissänne, tekisitte 

avioliitoistanne terveitä, kasvattaisitte lapsia, etsisitte elämän polkuanne. Jos te olette 

vakuuttuneita, että te tiedätte parhaiten, te mitä todennäköisemmin tulette epäonnistumaan. 

Minä sanon mitä todennäköisemmin, koska on niitä tilanteita, jolloin te olette etsineet Minua 

aikojen saatossa ja teillä on vahva JOHDATUS tavoitella tiettyä suuntaa. Niitä asenteita ei lasketa, 

koska te olette etsineet Minua niin kauan.”  



”Minä puhun ihmisistä, jotka tekevät elämän päätöksiä sen perusteella minkä ajattelevat olevan 

parasta, olipa kyse sitten turvallisuudesta uralla, tai valinta olla epävarmuudessa ja seurata Minua 

lähetystyön kentälle. Teidän silti pitää taipua Minun viisauteeni, ettette tekisi vakavasti väärää 

elämän päätöstä. Ei ole sen vaikeampaa ohjattavaa kuin sielu, joka on vakuuttunut olevansa 

oikeassa.Kuinka voi olla niin, te kysytte? Hyvin yksinkertaisesti, sielu, jolla on itseluottamusta, ei 

tuskaile Minun kanssani siitä, mikä suunta heidän tulisi ottaa. Pikemminkin he tuntevat itsensä 

päteviksi ja luottavaisiksi, että ovat tehneet oikean valinnan.”  

”Viisas sielu tulee ajoittain vaipumaan epäilyksiin ja pelkoihin, että he ovat valitsemassa itse, eikä 

sitä mitä Minä haluaisin heidän tekevän. Kyllä, he epäilevät. Kyllä, he pelkäävät ja se tuo heidät 

takaisin Minun luokseni erottamaan uudelleen ja olemaan ehdottoman varmoja, että Minä 

johdatan heitä ja etteivät he johda itse itseään ansaan elämissään. Näiden sielujen kanssa Minä 

voin työskennellä.”  

”Muut? No niin, on surullista sanoa, mutta Minä annan heidän maata, niin kuin ovat petanneet, 

kunnes he tulevat Minun luokseni murtuneina ja sanovat… ”Mitä tapahtui? Minä olin niin varma, 

että olin oikeassa.” Siihen mennessä, aikaa on tuhlattu, voimavaroja tuhlattu ja sielu on 

häpeissään, etteivät he etsineet Minua alun alkaenkaan, pikemminkin he epäilivät Minua 

ihmisjärkeilyllään ja laukkasivat omiin suuntiinsa. He vastustivat Minua, kun neuvoin heitä. Mutta 

nyt ainakin heillä on toinen mahdollisuus.”  

”Tietenkin kaikkein pahimpia ja traagisimpia sieluja ovat he, jotka eivät näe, etteivät he koskaan 

etsineet Minua, niinpä he syyttävät maailmaa epäonnistumisistaan ja jälleen pala suussa menevät 

toiseen väärään suuntaan. Elämiensä lopulla he ovat katkeruutta täynnä, koska kaikki, mitä he 

yrittivät, epäonnistui ja heidän elämänsä eivät täyttyneet. Kuinka traagista. Pyydän, älkää antako 

tämän tapahtua teille. Pyydän, etsikää Minua, kunnes löydätte Minut. Ja muistakaa… Minä en ole 

helppo saalis.”  

”Jotkut teistä ovat yhä kyselemässä… ”Mitä minun pitäisi tehdä?” Te ette vieläkään ole löytäneet 

paikkaanne. Jatkakaa Minun etsimistäni. Käyttäkää enemmän aikaa katumiseen ja elämänne 

syntien näkemiseen, käyttäkää enemmän aikaa levittääksenne elämänne Minun eteeni ja pyytäen 

Minua ottamaan se ylös ja tekemään se kauniiksi niin kuin sen pitäisi olla. Minä EN KOSKAAN torju 

sielua, joka etsii Minua tällä tavalla. Teidän täytyy käyttää koko erottelukykynne itsenne 

erottamiseen.”  

”Teidän täytyy olla halukkaita avaamaan ovet kaappeihin, missä luurangot ovat varastoituina. 

Teidän täytyy syvällisesti antaa anteeksi ja tietää, että valintanne ovat johdattaneet teidät 

epäonnistumisiinne, eivät toiset ihmiset. Lyhyesti, teidän täytyy ottaa vastuu virheistänne.”  

”Ei ole ketään oppimiskykyisempää kuin sielu, joka tulee Minun luokseni sanoen sydämestään, 

vakaumuksella… ”Herra, olen mennyt omaa tietäni ja epäonnistunut. Olen tehnyt elämästäni 

sotkua. Minulla ei ole harmainta hajuakaan! Voin vain heittäytyä Sinun armollesi ja itkeä… Herra 

ota minun elämäni ja tee se kauniiksi Sinua varten!” Tämä on tyhjä astia ja tämän kanssa Minä 

voin tehdä ihmeellisiä asioita.”  

”Siispä näettehän, Minun Ihmiseni, teillä ei ole mitään pelättävää sen oppimisessa kuka te olette ja 

kuka ette ole. Itse asiassa. Teillä on kaikki voitettavana, koska te kaivatte syvälle totuuden 

peruskallioon ja tähän Minä voin asettaa perustukset. Omaa mielipidettä itsestään liioittelevat 

ovat suurissa vaikeuksissa ja menevät tilanteesta toiseen, aiheuttaen epäjärjestystä ja 

epäonnistumista.”  



”Sammuttakaa TV, sammuttakaa tietokone ja melu talosta. Etsikää hiljainen nurkkaus ja etsikää 

Minua kunnes Minä tulen luoksenne. Olkaa ytimiä myöten rehellisiä siitä ketä olette ja ketä ette 

todella ole. Teillä ei ole mitään menetettävää. Ei ainakaan Minun rakkauttani.” 


