
192. Jeesus selittää meidän pahinta Vihollistamme 

TEIDÄN PAHIN VIHOLLISENNE  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 22. Marraskuuta, 2015.  

( Clare ) Herran viisaus ja siunaus ovat kanssamme, Sydänasukkaat.   

Tämä on mielenkiintoista. Kun saavuin ylistykseen tänään, vietin pitkän aikaa ylistyksessä ja en vain 
saanut yhteyttä Herraan. Minä tiedän, että te kaverit voitte samaistua siihen – se voi olla niin 
turhauttavaa.   

Siispä, kun viimein tiesin, että oli aika lopettaa ja kuunnella viestiä varten, vaikka en tuntenut erityistä 
voitelua, minä vain pysähdyin joka tapauksessa ja kuuntelin ja tarpeeksi varmasti – Hän oli siinä. 
Kuten Hän opetti meille eilisen opetuksessa…  

Jeesus sanoi… ”Vain oleta Minun olevan siinä, koska Minä olen siinä. Se ei riipu siitä, oletko ollut hyvä 
vai paha, Minä olen silti siinä.”  

( Clare ) Siispä, tässä minä olen, Herra, on ollut todella vaikeaa olla kykenemätön tuntemaan Sinut 
syvästi. Sinähän tiedät, että minä en voi elää ilman Sinua päivästä päivään. Minä tiedän, että Sinä olet 
tässä, olen nähnyt ja tuntenut Sinut ja minä tiedän sen uskon kautta. Mutta ei mikään, ei mikään tässä 
maailmassa voi korvata Sinun halaustasi ja Sinun Henkesi täyttymistä sydämessäni joka aamu.  

( Jeesus ) ”Voitko sinä hyväksyä ja vastaanottaa uskon kautta, että vaikket tunne sitä, Minä olen joka 
tapauksessa imeyttämässä sinua Itselläni?”  

( Clare ) Sinun avullasi minä pystyn… mutta silti, se on vaikeaa, Herra. Sitten sain ajatuksen, kun Herra 
mainitsi ”imeyttämisen Itsellään”. Ajattelin, ”Tiedättehän – minun pitäisi vastaanottaa Ehtoollinen,” 
koska silloin minä todella tunnen armon imeytymisen.  

Minulla oli tarkoitus vastaanottaa Ehtoollinen tunteja sitten, ylistyksen ja rukouksen aikana, mutta 
unohdin sen koko ajan. Siispä, vastaanotin Ehtoollisen ja vietin jonkun aikaa kiittäen Häntä Hänen 
armoistaan – ja Hän oli aivan siinä, Hänen leukansa minun otsallani. Hän piteli minua Hänen 
sydäntään vasten ja Hän vetäytyi kauemmas ja Hän aloitti, ”Katsohan, sinä olet ajatellut kaikkia muita 
paitsi Minua tänä aamuna… sinun mielesi on ajelehtinut niin ja niin monenteentoista eri paikkaan.”  

Herra, en voi kontrolloida mieltäni – se on kuin pakoauto, jossa ei ole jarruja, kallistuen alaspäin 
vuoren rinnettä, eikä ole mitään, miten pysähtyä! Ei edes sitomisrukouksen avulla.  

( Jeesus ) ”Minun rakkaani, mitä enemmän sinä eristät itsesi maailman huolista, sen vähemmän 
aivoillasi on mahdollisuuksia kutsua mielikuvia, muistoja ja sen sellaista. Pieniä haluja, kuin pienet 
ketut voivat myös haitata keskittymistäsi. Mitä vähemmän olet tekemisissä maailman kanssa, sen 
selvempi on mielesi, Clare.”  

( Clare ) Se on totta, Herra. Minun on täytynyt etsiä talvikengät ja pikkutakki tänne aamuja varten, 
aamut ovat niin kylmiä, kun menen rukoukseen. Se sai minut ostamaan netistä sopivan. Mikä on aina 
vaarallista, koska kun saan tietyn ajatuksen päähäni, minä etsin, kunnes löydän sen. Rahanhimo, 
Musta Pantteri, joka väijyy minua, tekee läsnäolonsa tiettäväksi. Niille teistä, jotka olette uusia 
kanavallamme, minun taustani on hyvin taiteellinen, omistushaluinen ja materialistinen. Minä olen 
jatkuvasti liehitellyt kauniita asioita, siihen pisteeseen asti, että Herra oli minun elämäni kehällä, ei 
sen keskellä.  



Paras asia, joka koskaan on minulle tapahtunut, on kun me myimme kaiken ja menimme elämään 
mökkiin Poconon vuoristoon Pennsylvaniassa. En ollut koskaan ollut vapaampi, onnellisempi tai 
lähempänä Herraa elämässäni. Se kokemus asetti ennakkotapauksen, joka auttoi minua pääsemään 
yli pantterista. Mutta se on yhä hengissä lihassani ja tekee olemassaolonsa tiettäväksi, kun alan tehdä 
typeriä asioita itselleni, kuten ostaa. Toiset sielut pystyvät laittamaan sen pois, mutta en minä. 

Jäljittäessäni pantterin lähdettä, näin unen siitä, kun minusta ensin tuli kristitty. Olin uimassa järvessä 
kesämökillämme ja yhtäkkiä suuri, lihaksikas musta pantteri tuli uiden minua kohti ja yritti hukuttaa 
minua. Taistelin sen kanssa koko mahdillani. Se meni pinnan alle ja ajattelin, ”Se on kuollut.” Sitten se 
tuli pintaan ja veti minut pinnan alle ja ajattelin, ”Minä kuolen.” Edestakaisin, edestakaisin. Uni 
päättyi, ennen kuin pystyin sanomaan, kumpi voitti. Luulin tehneeni siitä lopun, ennen kuin heräsin, 
mutta pystyinkö olemaan todella varma?  

En tiennyt siihen aikaan, mistä unessa oli kyse – minulla ei todella ollut aavistustakaan. Sitten se 
paljastettiin minulle: Rahanhimon demoni oli nimetty minulle, houkuttelemaan minua pois Herran 
luota. Ja niin se teki, monien vuosien ajan ennen Poconosta. Mutta se on yhä kurkkimassa varjoissa.  

Voiko kukaan teistä samaistua? Onko teillä mustaa pantteria? Ehkä se on suosio, voima, raha, 
huumeet, alkoholi, seksi tai ruoka? Mitä tahansa se on, se vetää teidät pois Jeesuksen luota, haluilla, 
jotka ovat hedelmättömiä ikuisuudessa ja voivat helposti johtaa kadotukseen.  

Mutta ajatukset, joita minua kohti vuodatettiin, eivät koskeneet niin paljon ostamista, ne koskivat 
pikemminkin menneitä virheitä elämässäni, typeriä erehdyksiä, joita olin tehnyt ja ne loukkasivat 
muita. No niin, me kaikki tiedämme, kuka syyttää veljiä päivin öin.  

Useita kertoja muutaman viime minuutin aikana näin miehen, joka on aika tanakka ja jolla on leveä 
otsa ja hyvin voimakkaat silmät, jotka näyttävät vastustavan minua, hän istuu suoraan vastapäätä 
minua ja yrittää sekoittaa ajatuksiani tuomalla mieleeni muita asioita.  

”Herra, onko tämä todellista… vai kuviteltua?”  

( Jeesus ) ”Se on kuviteltua, mutta hyvä kuvaus lihallisesta luonteestasi, vastustava aie, joka tulee 
itsensä tielle. Kyllä, se on sinun lihasi ruumiillistuma. Sen hahmo on itsepäinen, härkämäinen, 
kyykyssä ja vakaasti asettunut vastustamaan henkeäsi, joka on kuin viaton pieni lapsi. Tämä on sinun 
suurin vihollisesi, Clare. Kukaan muu ei voi tehdä suurempaa vahinkoa sinulle, kuin sinä. Ei kukaan. 
Mutta ajattelin, että ehkä paljastamalla sinulle, miltä se näyttää, sinä tulet ymmärtämään, mitä 
meidän täytyy yhdessä kukistaa.”  

( Clare ) Tämä Pyhä Kirjoitus tuli mieleen, Paavalin Kirje Galatalaisille 5:16-17.  

16.Minä sanon: Vaeltakaa Hengessä, niin ette lihan himoa täytä.  

17.Sillä liha himoitsee Henkeä vastaan ja Henki lihaa vastaan; nämä ovat nimittäin toisiansa vastaan, 
niin että te ette tee sitä, mitä te tahdotte.  

No niin, se ei voi kilpailla, kun Sinä olet mukana, Herra?  

( Jeesus ) ”Ei niin nopeasti Minun Rakkaani, ei niin nopeasti. Lihasi on ollut kanssasi hedelmöityksestä 
lähtien ja sillä on tahto säilyä hengissä itsellään. Sillä on oma vaistomainen reaktionsa havaittuihin 
uhkiin Nälkä, kylmä, väkivalta, kritiikki. Oi, ei ole tapaa selittää teille lihan voimaa, joka sillä on 
jäsentesi yli.”  

”Hengellä on paljon erilainen agenda: rakkauden etsiminen, vahvistus ja tarkoitus. Silloin kun nämä 
kaksi sekoittuvat tai kun toinen valtaa toisen, silloin ongelmat alkavat. Käynnissä on jatkuva ylivallasta 



kamppailu, niin kauan kuin toinen ei hallitse toista. Silloin kun sielu tyytyy lihaansa, no niin, taistelu on 
ohi. Liha on voittanut. Aika ajoin, vilauksia siitä, mitä olisi voinut olla, pulpahtaa pintaan tietoisuuteen, 
mutta hetken mielihyvä ja havaittu hankaluus tavoittaa unelmianne painavat ne pinnan alle.”  

”Kun sielu syntyy uudelleen ja Minulle annetaan täysi pääsy haluluontoon, Minä alan kääntämään sitä 
järjestelyä ylösalaisin. Minun Henkeni avulla te tulette tietoisiksi jostakin suuremmasta, kuin hengissä 
säilyminen ja hetken mielihyvät, te alatte kaivata teidän Taivaallista kotimaatanne ja vapautta, jota te 
saatte siellä. Te alatte muistamaan avainhetkiä, kun Minä olen esitellyt teille unen tai vision tai jopa 
profeetallisen sanan. Ja jokin sisällänne värähtää. Siinä vaiheessa, Minä alan ottamaan teitä kädestä 
kiinni ja nostamaan teitä ylös teidän välinpitämättömyyden ja epäonnistumisten, menetettyjen 
tarkoitusten ja mahdottomien unelmien sängystänne.”  

”Silloin kamppailu on käynnissä. On olemassa joitakin niin kurinalaisia, joille tämä vaikuttaa hyvin 
pieneltä ongelmalta. Toisaalta, paljon siitä, mikä motivoi heitä ennen heidän kääntymystään, sillä oli 
tekemistä maailman kanssa, voiman, vaikutusvallan, maineen ja kunnian. Kyllä, heissä, jotka ovat 
kääntyneet, on yhä jäljellä korruptiota, vaikka he näyttävät olevan hämmästyttävän hyvin itsensä 
hallitsevia ja saavutuskykyisiä. On yhä syvällä olevia, melkein tunnistamattomia asioita, joilla on 
taipumusta vaikuttaa heidän päätöksiinsä. Tämä myös on lihaa. Vaikka se ei näytä olevan lihallista, se 
on yhtä lihallista kuin mässäily.”    

”Kaikki te olette yhä tekeillä oleva työ. Kukaan ei ole saapunut perille. Ja sillä hetkellä, kun te 
havaitsette sen itsessänne, Minä tulen nopeasti pelastamaan teidät nöyryyden oppitunnilla, ettette 
menehtyisi ylpeyteen ja olettamukseen.”  

”Hyvin harva sielu välittömästi kuolettaa kaiken lihansa ja tyhjentää itsensä antaakseen Minulle 
ylivallan elämissään. Ja tällä tarkoitan, että jopa ne teistä, jotka ovat tehneet tämän asian, teillä silti 
on Minua kiittäminen, sillä Minä annoin teille sen luonteenlaadun ja armon.”  

”Lopussa, Clare, kaikki jäävät puuttumaan armosta ja Jumalan täydellisyydestä.”  

( Clare ) Siispä, miksi Sinä otit tämän asian esille, Herra?  

( Jeesus ) ”Minä haluan teidän kaikkien tietävän, että te kaikki olette aivan samoilla tikkaiden 
askelmilla kuin vieressänne oleva sielu. Unohtakaa ajatus siitä, että olette jotakin toista edellä 
pyhyydessä, se on väärä käsite kerta kaikkiaan. Katsokaahan, se mikä antaa sielulle vaikutelman, että 
on muita edellä, on puhdas armo – ja armo on Minun omistukseni, ei heidän. Siispä, jos Minä 
poistaisin kaiken armon, te putoaisitte pohjimmaiselle askelmalle jälleen.”  

”Armo sallii teidän tehdä yhteistyötä, armo voimistaa teitä periksiantamattomuudessa, armo pitää 
teitä paikallaan, silloin kun te olisitte romahtaneet ja paenneet. Armo täyttää teidät ymmärryksellä, 
armo ohjeistaa teitä päätöstenne lopputuloksesta. Armo liikuttaa omaatuntoanne käyttäytymään 
tottelevaisuudessa Minun tiedetylle tahdolleni. Poistakaa armo ja teillä ei ole enää mitään arvoa 
jäljellä. Piste. Koska silloin liha ottaa vallan. Silloin tanakka, päättäväinen, itsepäinen liha alkaa 
tekemään teidän päätöksiänne.”  

”Katsohan, surullista kyllä, tämä näkökulma puuttuu palvelijoilta, joita harjoitetaan ja jotka 
valmistuvat seminaareista. He oppivat valloittamaan maailman, eivät itseään. Minä mieluummin 
haluaisin yhden raa`an timantin, joka on lihallinen, kuin kymmenen jalokiveä, joilla ei ole 
aavistustakaan”  



”Tämä on toinen syy, miksi ihmiset ovat lähtemässä kirkoista – heille ei opeteta, kuinka kukistaa 
lihansa. Itse asiassa, heille opetetaan, kuinka saada pyhyyden ulkomuoto ulospäin ilman, että on 
kykyä kukistaa heidän omia nimenomaisia intohimojaan.”  

”Minun Ihmiseni, kun te nousette palvelemaan Minua, olkaa erityisen huolellisia sisäisen itsenne 
kanssa. Tuntekaa itsenne hyvin ja luottakaa täysin Minun kaikenkattavaan armooni tai te tulette 
epäonnistumaan. Jos te nostatte itsenne muiden yläpuolelle, teiltä puuttuu ymmärrystä. Kun te 
näette, että tämän kaikki hyvä tulee Minun armostani, te kuljette nöyrästi Minun edessäni ja ihmisten 
edessä ja etsitte Minua joka päivä, miten kulkea ja saadaksenne voimaa saattaa se loppuun.”   

( Clare ) Oi, Herra, anna minulle anteeksi, minä tunnen, että laitan nämä ajatukset päähäni, et Sinä.  

( Jeesus ) ”Ehkä sinä tunnet sillä tavoin, koska Minä jatkuvasti syötän näitä ajatuksia sinulle, Clare. 
Todella, joka päivä, mielesi täyttyy enemmän ja enemmän Minun ajattelullani, se on vain luonnollista 
kanssakäymisen vuoksi. Se on tavallista. Sinä alat toimia, näyttää ja ajatella kuin hän, jonka seurassa 
vietät eniten aikaa. Älä pelkää, Clare, sinä et keksi tätä. Katso Minuun.”  

( Clare ) Vaihdoin keskittymiseni tietokoneelta Häneen ja Hänen kasvonsa tulivat niin kirkkaiksi ja 
helliksi. Hän näyttää niin paljon Ray Downingin maalausten Jeesukselta. Niin paljon. Hän ilmeensä on 
niin hellä ja melkein haikea… aiotko sinäkin epäillä Minua? Olen pahoillani, Herra, minä olen itseni 
pahin vihollinen, kuten Sinä sanoit.  

( Jeesus ) ”No niin, sinun kunniaksesi, jos et olisi koetellut henkiä, et olisi ollut hyvä esimerkki muille. 
Sinun täytyy olla varovainen. Mutta ymmärrä, että kun hyveen portti on hylätty, silloin paholaiset 
tulevat sisään.”  

”Nöyryys, tietoisuus hauraudestanne ja täydellinen riippuvuutenne Minusta: ne ovat hyveen portin 
saranat – hyveen, joka suojelee sinua – jopa itseltäsi, pahimmalta vastustajaltasi.”  

”Mutta älä pelkää. Jokaisen uuden päivän myötä, kun sinä kasvat tietoisuudessa ja tottelevaisuudessa, 
tulee helpommaksi ja helpommaksi tietää ilman epäilyksen häivääkään, että Minä olen sinun voimasi 
lähde, sinun Ainoa Lähteesi.” 


