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Ylpeys, Viha & Anteeksipyyntö  

NÄIN VIHOLLINEN VARASTAA TEIDÄN HYVEENNE… YLPEYS, VIHA & ANTEEKSIPYYNTÖ  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 19. Syyskuuta, 2015.  

( Clare ) Herra on kanssamme, rakas Perhe ja tänä iltana Hänellä on kaunis opetus anteeksiannosta 

ja mitä vaikutuksia vihalla ja anteeksiantamattomuudella voi olla. Ja kuten tavallista… minä olen 

koekaniini…  

Se kaikki alkoi tänä iltana, kun Jeesus ja minä olimme tanssimassa. Hän vei minut ulos 

parvekkeelle, ja siellä oli kuunvalo ja kaunis vesistö, jonka yläpuolella kuunvalo kimmelsi ja 

suoraan edessämme oli keltainen ruusu, kun me istuimme koristeelliselle penkille tässä hyvin 

erityisessä puutarhassa.  

Jeesus aloitti… ” Me olemme sinun sydämesi puutarhassa.”  

( Clare ) Me olemme?  

( Jeesus ) ”Kyllä. Me olemme.”  

( Clare ) No niin, minä ajattelin varmistaa ja katsoa oliko tämä Herra, koska EILEN illalla minulla oli 

todella vaikeaa saada viestiä – se tulee myöhemmin tässä viestissä. Siispä, minä menin Raamatun 

Lupaukset kirjalle ja sain Nöyryys ja Pitkä Elämä. Ja minä ajattelin, ”Oi voi…” minä olin etsimässä 

Pyhää Henkeä. Siispä, minä en voinut jatkaa viestin kanssa, koska minä pelkäsin, että se ei ollut 

Herra, koska minulla oli väärä aloitus eilen illalla myös.  

”Herra, aiotko Sinä pidättää sanaa minulta, minun ylpeyteni vuoksi?”  

( Jeesus ) ” En, Minun Rakkaani, Minä vain muistutan sinua, nöyryydessä, sinulla on pitkä matka 

kuljettavana.”  

( Clare ) Minä tiedän, Herra. Minä olen pahoillani.  

( Jeesus ) ” No niin, Minä olen sinun kanssasi ja me tulemme kulkemaan yhdessä.”  

( Clare ) Tässä vaiheessa minä menin jälleen Raamatun Lupauksille – ja minä sain Pyhän Hengen. Ja 

Ezekiel myös sai varmistavan viestin – koska me aina työskentelemme yhdessä. Hän rukoilee 

minun puolestani sillä aikaa, kun minä vastaanotan viestiä ja se todella selventää tietä. Sitten 

Herra alkoi puhumaan minulle tilanteesta…  

( Jeesus ) ” Jotkut ihmiset eivät ole tietoisia siitä, mitä he ovat tekemässä. Heille, sinä tarvitset 

ylimääräistä armoa olla menettämättä malttiasi.”  

( Clare ) Kyllä, minä tiedän Herra. Minä en pidä siitä, kun minä menetän malttini ja tulen vihaseksi. 

Minä tiedän, että siinä ylpeys nostaa rumaa päätään.  

( Jeesus ) ” Huomaa, Minä en sano, etteivät he tarvitse korjausta, vaan Minä pitäisin parempana, 

että sinä tekisit sen olematta tunteellisesti sotkeutunut. Se ei ole koskaan tervettä.”   

( Clare ) Kuinka minä voin estää tulemasta vihaiseksi? 

( Jeesus ) ” Myötätunnolla. Ymmärtämyksellä. Anteeksiannolla. Kaikilla nöyryyden ihanilla 

hedelmillä.”  



( Clare ) Kyllä, nyt minä voin nähdä, miksi minulla on niin vähän nöyryyttä.  

( Jeesus ) ” Minä en sanonut, että sinulla on hyvin vähän. Minä sanoin, että sinulla on pitkä matka 

kuljettavana.”  

( Clare ) Minä hymyilin… No niin, minä arvelen, että omalla tavallaan se on jonkinlainen vahvistus. 

Tavallaan epäsuora kohteliaisuus, mutta jopa se on terveellistä minulle.  

( Jeesus ) ” No niin, Minun Morsian Kultaseni, Minä en halua, että sinä menetät tasapainosi, jos 

sinut voidaan helposti saattaa vihan valtaan, niin että sinun ajatuksesi voidaan harhauttaa 

ratkaisevalla hetkellä, kun sinun täytyy olla läsnä muille. Eikö se ole täsmälleen, mitä tapahtui?”  

( Clare ) Kyllä Herra, se on. 

( Jeesus ) ” Sinä voit nähdä sen Ezekielissä, kun hän menettää tasapainonsa, mutta sinulla on 

vaikeuksia nähdä se itsessäsi. Kuitenkin, sillä on sama vaikutus sinuun kuin sillä on häneen. Se 

ryöstää sinulta sinun keskittymisesi muihin asioihin, se kuluttaa loppuun sinun henkisen ja fyysisen 

energiasi ja tunne-energiasi ja saa sinut jahtaamaan häntääsi tilanteessa, joka mitä 

todennäköisemmin ei tule ratkeamaan sillä tavalla kuin sinä haluaisit.”  

” Tämä on miedompi kuin isku vyön alle. Tämä on vähän niin kuin kampitus. Sinä olet kävelemässä 

rauhassa ja luottavaisena ja yhtäkkiä kompastut johonkin, jota et nähnyt ja lankeat… vihaan. Etkö 

selittäisi, mitä tapahtui?”  

( Clare ) Hmmmmm. Täytyykö minun?  

( Jeesus ) ” Ei. Se oli vain ehdotus.”  

( Clare ) Aivan. Aivan kuin minä ikinä kieltäisin Sinulta mitään, Herra. 

( Jeesus ) ”Mmmm… sinä kiellät Minulta tummasuklaisetInfinity-patukat?”  

( Clare ) Voi, Herra, Sinä tiedät, että se on vain lääkettä, joka auttaa minua keskittymään… minulla 

on tunne, että minä taidan tarvita yhden, ennen kuin tämä viesti on ohi.  

( Jeesus ) ” Onko se?”  

( Clare ) Hän katsoi minua kieli poskella, yrittäen pidätellä hymyä. 

Koska minä en halunnut kertoa koko tarinaa siitä, kuka minut sai pois tolaltani, aloin kertomaan 

vastaavaa. Mutta ensin minä sanoin… ”Asioita on muutettu viattomien suojelemiseksi…” Ja sitten 

minä aloitin tämän tarinan… ”Vanhempi herrasmies, joka postasi kommentin yhteen 

videoomme…”  

Herra pysäytti minut siihen – Hän sanoi tähän väliin…  

( Jeesus ) ” Sinä valehtelet.” 

( Clare ) Siis minä en voi käyttää vastaavaa vaikka minä tunnustin, että minä muutin asioita?  

( Jeesus ) ” Et.”  

( Clare ) Ok, minä kerron kaiken. Tulin kärsimättömäksi yhdelle katselijoistamme, joka postasi 

jotakin, jonka minä tunsin esittävän Herran ja meidät väärin ja se vihastutti minut. Siispä, minä olin 

aika kylmä vastauksessani… Itse asiassa tämä on toinen kerta, kun minä olen ollut vähän… tyly… 

tämän henkilön kanssa…  



( Jeesus ) ” Jatka. Lopeta kertomus.” 

( Clare ) Ajattelin itsekseni… ”Tämä ei voi olla Herra, minua on varmasti petetty.” Siispä, menin 

Raamatun Lupauksille ja mitäpä luulette, että minä avasin? Pyhän Hengen. Siispä. Tästä ei pysty 

kiemurtelemaan pois ja se ei vain ole hauskaa.  

( Jeesus ) ” Ei, se ei ole hauskaa, mutta se on tarpeellista. Sinä olet velkaa hänelle 

anteeksipyynnön.”  

( Clare ) Kyllä, minä tiedän Herra.  

( Jeesus ) ” No niin, anna kuulua sitten.”  

( Clare ) Minä en ymmärrä, miksi minusta tuntuu kuin olisin niellyt tiilen ja minä itken.  

( Jeesus ) ” Sinä loukkaannuit, etkä hoitanut asiaa hyvin. Vain koska joku esittää Minut väärin, ei 

anna sinulle lupaa olla karkea, tiedäthän. Minä tarvitsen sitä, että olet yhä hellä ja anteeksiantava. 

”  

( Clare ) Joka tapauksessa, kun minä olin jättänyt kylmän vastaukseni ja tämä ei ollut ensimmäinen 

kerta, kun minä olin hieman ärsyyntynyt tähän nuoreen naiseen, minä aloin kiehumaan ja sanoin 

itsekseni… ”Tämä ei ole hyvä, minun täytyy päästä tästä ulos.” Kerroin Ezekielille ja hän alkoi 

kiehumaan ja keitos tuli paksummaksi ja paksummaksi. Me molemmat aloimme tehdä väkivaltaa 

itsellemme, mutta jokin oli saanut meidät valtaansa. Herra sanoi tähän väliin…  

( Jeesus ) ” Jokin, kuten pimeän aineen vaikutus?”  

( Clare ) Sitäkö se oli?  

( Jeesus ) ” Samankaltaista. Te olitte tekemisissä anteeksiantamattomuuden demonin kanssa.”  

( Clare ) No niin, kun minä tulin rukoushetkeen saamaan viestiä eilen, sen tapauksen jälkeen, 

minulla oli hyvin vaikeaa. Itse asiassa minä sain noin kuusi kappaletta viestiä ja ajattelin, ”Tämä ei 

ole Herra.” Siispä minä kutsuin Ezekielin tukemaan minua ja hän kertoi minulle, ”Tuo ei ole Herra” 

ja minun täytyi heittää se menemään. 

Mutta miksi Herra salli minun saada kuusi kappaletta viestiä, ennen kuin minä oivalsin, että se oli 

tulossa joko minun omasta päästäni tai vainajahengeltä?  

( Jeesus ) ” Se oli se sama anteeksiantamattomuuden henki, kertoen sinulle uskottavan tarinan.”  

( Clare ) Vau. Se on hyvin mielenkiintoista… Siis SE ON mitä tapahtuu! Kun tekee syntiä, demoni 

saapuu paikalle ja kertoo jotakin uskottavaa, mutta se ei ole totta. Miksi Herra KOSKAAN sallii 

minun tulla petetyksi?  

Ylpeys. Se on aina Ylpeys. Ja viestit, jotka minä sain, kaikki koskivat nöyryyttä. Minä tiesin, että 

Herra käsitteli minun karskia asennettani, mutta Ezekiel otti asian esiin… ”Anteeksianto. Sinun 

täytyy antaa hänelle anteeksi.” Siispä, me teimme tahdon eleen antaa anteeksi, vaikka minä olin 

yhä vihainen sisimmässäni. Minä en tuntenut itseäni anteeksiantavaksi, mutta se oli tahdon ele. Ja 

pian sen jälkeen Herra alkoi antamaan minulle viestiä, minkä Hän vahvisti useita kertoja. Siispä, 

palatakseni tähän tilanteeseen, Herra aloitti jälleen…  

( Jeesus ) ” Siispä mitä sinä haluat sanoa?”  

( Clare ) Minä olen pahoillani, Eden`sSecret (=Eedenin Salaisuus), siitä että menetin malttini Sinun 

kanssasi. Minun olisi pitänyt hoitaa asia hyvin eri tavalla. Pyydän, anna minulle anteeksi.”  



( Jeesus ) ” Kaikki on hyvin. Nyt, kerro loput.”  

( Clare ) No niin, tämän keskellä, kun minä olin sotkeutunut kommenttiin – puhelin soi. Ajattelin 

itsekseni, ”En aio vastata siihen.” Siispä minä annoin sen soida ja soida ja soida. Minä olin vain niin 

toissa tolaltani kommentin vuoksi ja minua ei huvittanut puhua kenenkään kanssa, piste.  

Mutta puhelin alkoi soida uudelleen ja minä oivalsin, että se oli Carol, joka EI KOSKAAN soita 

minulle, saati kaksi kertaa peräkkäin. Siispä, minä tiesin, että se oli tärkeää ja minä vastasin siihen. 

Se oli Carol kertoen minulle lankonsa menettämisestä ja hänen vaimonsa, kuolettavassa 

moottoripyöräonnettomuudessa, joka oli juuri sattunut.   

( Jeesus ) Siispä te näette, Minun Lapseni, paholaiset ovat ovelia; he tulevat luomaan hämäystä 

avain aikana, harhauttaakseen teidät pois siitä, mikä on todella tärkeää. He aiheuttavat vihaa, 

erillisyyttä ja ylpeyttä pulppuamaan, sillä aikaa, kun toinen tilanne on tulossa käsiteltäväksi, joka 

tarvitsee teidän välitöntä huomiotanne.”  

” Minä en voi kertoa teille, kuinka monta tuhatta kertaa tämä toimii. Lähes joka kerta. Oletteko te 

nähneet kuinka varkaat tulevat sisään liikkeeseen – yksi aiheuttaa kohtauksen kassalla, kaikki 

silmät kääntyvät häneen ja toiset livahtavat ovesta kalliiden viinojen kanssa? Niin tapahtuu joka 

kerta.”  

” Tämän uuden pahan hyökkäyksen myötä teidän kaikkien täytyy olla paljon enemmän tietoisia, 

että teillä leikitellään. Minä kerron teille nyt, koska jokaista teistä tullaan koettelemaan tällä. Viha 

on myrkky, joka tuhoaa kaiken, mihin se koskee.”  

” Älkää antako periksi vihalle. Vetäytykää hiljaiseen paikkaan Minun kanssani ja järkeilkäämme 

tämä yhdessä. Sitten te voitte edetä. Minun Lapseni, näin vihollinen varastaa teiltä hyveen – 

ennalta varoitettu on ennalta aseistettu.”  

” Minä en antanut hänelle viestiä, ennen kuin hän katui. Mitä sillä on merkitystä? Minä en voi 

käyttää ylpeätä astiaa, joka ei ole katunut. Anteeksiantamattomuus tulee ylpeyden synnistä, aivan 

kuin te ansaitsisitte anteeksiannon synneistänne – mutta muut eivät?”  

” Minä en yritä nöyryyttää Minun kallisarvoista Morsiantani. Hän on jo suostunut, että Minun 

opetuksissani hänen kauttaan ei ole mitään salaisuuksia. Mutta ymmärtäkää, että teidän toimenne 

ovat juuri yhtä läpinäkyviä Minulle ja paholaisille, kuten tämä välikohtaus on kerrottu teille.”  

” Ja kuinka minä voin ottaa Taivaaseennostossa Morsiamen, joka hautoo katkeruutta ja 

anteeksiantamattomuutta? Minä tiedän, että vielä on kiipeämistä, mutta Minä olen antanut teille 

kaiken ajan tehdä se ja te ette ole yksin. Minä tulen kantamaan teitä, jos te annatte Minun. Minä 

tulen auttamaan teitä, tekemään teidät vahvemmiksi, tietoisemmiksi ja halukkaammiksi 

luopumaan kaunasta ja tulemaan armeliaiksi.”  

” Pyydän. Kun nämä päivät levittäytyvät eteesi, ole tietoinen, että pahat ovat merkinneet ja 

laskeneet jokaisen askeleesi. Hänellä ei ole aikomustakaan päästää sinua pois luotaan. Sinut on 

otettu maalitauluksi ja tuhottavaksi. Sinun ei tule lähestyä tätä pelolla, vaan varovaisuudella ja 

täydessä tietoisuudessa tunteistasi, että sinua ei johdateta ansaan ja suisteta raiteiltasi.”  

” Katsohan, Minä haluan, että sinä olet valmis tuomaan sieluja Minun Valtakuntaani ja paholaiset 

tietävät, että sinä olet uhka ja ne, joihin sinä saattaisit vaikuttaa, jos teidän polkunne risteäisivät, 

siispä he tulevat tekemään kaikkensa, mitä voivat harhauttaakseen sinut lihallasi.”  



” Nämä ovat avaintärkeitä aikoja, Minun Morsiameni. Sinä pitelet totuuden soihtua ja se palaa 

pimeyden valtakunnassa. Siispä, sinä et vain valota valoa, minne ikinä menetkin, vaan sinä olet 

maalitaulu, minne ikinä menetkin. Demonit ovat kuin älykkäitä, pieniä rettelöitsijöitä. He ovat 

jatkuvasti yhteistoiminnassa arvioiden sinua, etsien keinoja saada sinut lankeamaan ja tekemään 

tyhjiksi Minun aikomukseni käyttää sinua.”  

” Siispä tämä opetus on sinua varten. Laita itsesi hänen sijalleen ja kulje rehellisyydessä ja 

varovaisesti. Joka päivä on uusi tilaisuus tuoda kunniaa Minulle… tai mahdollisuus häväistä Minut.”  

” Minä siunaan sinut nyt, että sinä et ikinä toisi paheksuntaa Minulle, että sinä olisit ainiaan herkkä 

työlle, jonka Minä annan sinulle ja sen aikarajoille hetkestä hetkeen. Älä anna pahojen varastaa 

armojasi. Harjoita nöyryyttä, kärsivällisyyttä, pidättymistä joka päivä ja kun kokeita tulee, sinä et 

lankea.”  

” Muista, Minä kuljen sinun kanssasi, sinun oikealla puolellasi, pidellen sinua käsivarresta, pitäen 

sinut vakaana. Ja kun sinun kulkusi käy liialliseksi? No niin, Minä nostan sinut ylös ja kannan sinua 

lopun matkaa.” 


