
726. Jeesus selittää… Ylpeys, tärkeitä Oppitunteja & Sana Minun Vihollisilleni 

YLPEYS, TÄRKEITÄ OPPITUNTEJA & SANA MINUN VIHOLLISILLENI  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 14. Elokuuta, 2019.  

( clare ) Rakas Jeesus, kiitos Sinulle, että otat asiat hoitoosi ja teet ne oikeiksi Ja kiitos Sinulle Sinun 

ystävällisyydestäsi, Sinun kärsivällisyydestäsi ja Sinun anteeksiannostasi… Amen.  

No niin, rakas Perhe, minä olen kamppaillut erilaisten ongelmien kanssa. Ja Herra on myös 

opettanut minulle Nöyryyden oppitunteja. Ja te tiedätte, että ne ovat hyvin kivuliaita!  

Minä vietin kaksi kokonaista päivää Hänen kanssaan ja niin paljon asioita on loksahtelemassa 

paikoilleen. Yksi asia, mikä tapahtui, oli, että minä olin kiireinen niin monta päivää, että minä 

ohitin rukousaikani joka aamu viikon ajan. Ja sillä oli todella pahoja seurauksia. Mutta viimeiset 

kaksi päivää ovat olleet täynnä rukousta. Yksi asia minua kuitenkin suretti ja se yhä saa minut 

tuntemaan itseni epäonnistuneeksi, se oli päätös, jonka tein, joka todella viivästytti asioita ja teki 

ne monimutkaisemmiksi. 

Toivon pääseväni tämän perussyyn juurelle, minä istuin Herran eteen ja paljastin sydämeni. 

Aukaisin Rhema-viesti kirjan, jonka me olemme julkaisseet, kohdasta YLPEYS. Voiiii… Kaikkein 

vihatuin sanani minun englannin kielessäni – YLPEYS. Voi, kuinka minä vihaan sitä itsessäni ja voi, 

kuinka se saa minut vapisemaan, kun Hän antaa sen minulle. Mutta minä ansaitsin sen ja en voinut 

peruuttaa. Katumuksen kyynelteni jälkeen, minä kuulin Jeesuksen hellän äänen sanovan…  

( Jeesus ) ” Me emme anna periksi sinusta. Katso Rhema-viestikortteja, joita Minä annoin sinulle 

Rhema-viestilaatikostasi.”  

( Clare ) Minä olin ollut istumassa Herran kanssa, käyden läpi ”mitä jos tämä, mitä jos tuo, kuinka 

tämä voi tapahtua nyt? Entäpä sellainen ja sellainen?!” Ja minun mieleni oli pelkojen 

maailmanpyörä. Ja tämä kortti nousi… ”Älä kysy niin monia kysymyksiä, vain LUOTA MINUUN.”  

Voi pojat, Hän todella osui naulan kantaan sillä kertaa! Nämä ovat minun Rhema-viestikorttejani 

20 vuodelta. Niitä on hyvät tuhat korttia sunnilleen. Minä pidän niitä kaikkia yhdessä paikassa. Kun 

tunnen mielijohteen, minä otan yhden tai kaksi niitä nähdäkseni, mitä Herra haluaa sanoa minulle, 

irrottautuakseni. Ja minä tunsin itseni niin yksinäiseksi ja hyödyttömäksi, kun tämä kortti nousi 

Rhema-viestilaatikosta… ”Vaikka sinä et tunne Minun läsnäoloani, se ei tarkoita, että minä en olisi 

tässä sinun kanssasi.” Bingo. Hän osui jälleen.  

Minä aloin ajattelemaan, kuinka surkealta minusta tuntui, kun olin tuottanut Hänelle pettymyksen. 

Ja seuraava kortti oli… ”Minä kokosin kaikki minun kärsimykseni ja vaikeuteni kukkakimppuun 

Jeesukselle. Se oli todiste minun rakkaudestani Häntä kohtaan.” Ja minä päätin vetää viimeisen 

kortin, tuntien itseni hyvin kyvyttömäksi. Ja mitä nousi ylös… ”Minun Jumalallisuuteni on sinussa… 

jakaakseen nyt koko maailman kanssa.” Vau. Minä en todellakaan tuntenut niin. No niin. Ongelma 

oli, että minä en kuunnellut hyvin huolellisesti. Minä tein virhearvioita ja niin tapahtui, koska minä 

en hidastanut ja rukoillut enemmän. Ja odottanut Herraa. Vaan pakotin itseni menemään 

eteenpäin paniikissa. 

Jeesus aloitti… ” Sinä tulet vääjäämättä lankeamaan, Clare, sinä olet vain ihminen. Ja ajoittain sinä 

olet kärsimätön ja se ei ole sinun eduksesi. Sinä luotit Raamatun Lupaus-viestiin, joka ei ollut suora 

vastaus sinun kysymykseesi. Siispä, sinä valitsit väärän tavan tehdä asioita. Kun kiirehdit, se ei ole 

sinun eduksesi, koska sinä jätät huomiotta hienovaraisempia merkkejä, joita Minä lähetän sinulle.”  



” Minun Rakkaani, sinä olet oppinut joitakin hyvin tärkeitä oppitunteja tästä. Saanko Minä korjata 

sinun virheesi? LuottaisitkoMinuun, että tekisin tarvittavat tarkistukset ja muutokset? Luottaisitko 

sinä jopa, että korvaisin ajan ja voimavarat, joita me olemme menettäneet tämän seurauksena? 

Ylipäätänsä, luottaisitko sinä Minuun? Sinä olet katunut ylpeyttäsi ja Minä olen antanut sinulle 

anteeksi. Nyt, pikemminkin kuin mennä epäonnistumisen mutaan, Minä haluaisin saattaa tämän 

unelman päätökseen.” 

( Clare ) Herra, minä rakastaisin nähdä sen tapahtuvan, mutta tunnen itseni niin sairaaksi ja 

uupuneeksi sisältäpäin. Pyydän, anna minulle takaisin iloni minun pelastuksestani. 

( Jeesus ) ” Minä käytän sinun tunnettasi paastouhrauksena. Sinä voit luottaa Minun sanoihini 

sinulle, Clare. Minä tulen pyyhkimään kyyneleet ja sydänkivun. Älä ole niin yllättynyt, että teit 

virheen tuomitsemisessa. Sinä olet, loppujen lopuksi, ihminen. Sinä vain etenit niin nopeasti; sinä 

et voinut poimia Minun merkkejäni sinulle. Kun sinä pystyit ja päätit tehdä jotakin sille, siihen ei 

ollut helppoa vastausta. Mutta nyt Minä olen ottanut tilanteen hallintaani ja vihollisen yritykset 

pysäyttää se, eivät tule enää menestymään.”  

” Oli muita tekijöitä, jotka toimivat sinua vastaan, Minun Rakkaani. Minä haluan sinun muistavan, 

kuinka vaikeita asiat olivat silloin, kun tie otettiin pois teiltä. Teidän täytyi tehdä suuria korjauksia 

takatielle, ennen kuin te edes pystyitte pääsemään Turvapaikkaan ajoneuvolla. Kaikki se vei kallista 

aikaa aikataulusta ja maksoi teille paljon rahaa työvoimana mitattuna, myöskin. Niin monia 

vastuksia. Niin monia oppitunteja. Ja jokainen on kasvanut tästä, Rakkaani.” 

( Clare ) Herra, pyydän, paranna minun sydämeni; siihen koskee niin kovasti.  

( Jeesus ) ” Minun rakkain Morsiameni, Minun armoni on riittävää sinulle. Kanna tätä 

epäonnistumistenristiä arvokkuudella ja määrätietoisuudella. Vihollinen tahtoisi repiä sinulta 

loppuunsaattamisen tunteen. Mutta Minä sanon sinulle, sinä saatoit loppuun paljon, ja sinä teit 

sen myös asianmukaisella tavalla. Sinä kuulet Minua. Sinä etsit Minua. Mutta sinua yllytettiin ja 

sinä olit innokas menemään, sinä ET VOINUT kuulla, kun Minä varoitin sinua tästä asiasta.” 

” Ja muista, vihollinen vedätti niitä, joiden sinä luotit olevan siellä. Ja sää sorti teitä kaikkia 

myöskin. Mutta kuten sinä voit nähdä, sinä voit työskennellä sään kanssa. Pikkusade ei tarkoita, 

ettettekö te voisi työskennellä. Teille on myös annettu suuri suosionosoitus, että ennustetut 

myrskyt menivät vuoren ympäri, eivätkä koskaan iskeneet teihin.”  

( Clare ) Voi, Jeesus, tuntuu niin hyvälle kuulla sinun äänesi.   

( Jeesus ) ” Minä olen tässä rauhoittelemassa sinua, että Minä en ole närkästynyt sinuun. En 

vähimmässäkään määrin. Ja Me emme varmasti ole antamassa sinulle potkuja!”  

( Clare ) Kiitos, Herra. Minä ajattelin jopa sitä…  

( Jeesus ) ” Minun tyttäreni, kaikki sinun ponnistuksesi ovat tuoneet hedelmää monilla eri tavoilla. 

Ei ole kyse vain rakentamisesta. Mutta on kyse myös sieluista ja tämä on ollut hedelmällistä aikaa 

heille.”  

” Moni on asettunut sinua vastaan, mutta he eivät ymmärrä ketä vastaan he taistelevat. He eivät 

taistele sinua vastaan, Clare. He taistelevat Minua vastaan, niin että sinä tiedät lopputuloksen. 

Heille koittaa täydellinen epäonnistuminen ja tappio. Heille olisi ollut paljon parempi, jos he 

olisivat tehneet oikein alusta alkaen. Mutta heidän täytyi oppia vaikean kautta. He taistelevat 

Jumalaa vastaan.”  



” Siispä, Minä toivon, että sinä jatkat rukouksiasi heidän puolestaan, koska he tulevat tarvitsemaan 

niitä. Ehkä jonakin päivänä he tulevat näkemään, että te voitte työskennellä yhdessä ja molemmat 

tulevat hyötymään. Koska sinä välität heidän eduistaan myös.”  

( Clare ) Kuinka minä olisin voinut tehdä tämän paremmin?  

( Jeesus ) ” Seuraa sisäistä vaistoasi ihmisistä ja tavoista tehdä asioita. Esimerkiksi, asianajaja oli 

ajan tuhlausta, koska sinä tunnet Minut liian hyvin. Minä en sallisi sinun haastavan heitä 

oikeuteen. Se oli ylpeyttä sinun puoleltasi.”  

( Clare ) Joo. Minä näen sen. 

( Jeesus ) ” Sinä olit kärsimätön aloittamaan ja jätit huomiotta joitakin merkkejä, joita Minä lähetin 

sinulle. Sinulla ei ollut nopeaa ratkaisua ongelmaan, niinpä sinä menit eteenpäin joka tapauksessa. 

Lyhyesti, sinä menit Minun edelleni. Ja sinä odotit sen portin aukeavan, kun sinun olisi pitänyt vain 

mennä sen ympäri, minkä sinä lopulta teit.” 

” Mutta Minä haluaisin sanoa sanan heille, jotka ovat valinneet olla sinun vihollisiasi. Te olette 

asettaneet itsenne Minua vastaan. Oletatteko te todella, että te voitte tehdä näitä asioita ilman 

henkilökohtaisia seurauksia omiin elämiinne? Minun sydämeni mukaista on siunata teidät. Mutta 

kun te kiroatte Minun ihmisiäni ja asetutte heidän tielleen, heidän viettääkseen rehellistä elämää 

heidän omalla maallaan, jonka Minä hankin heille, luuletteko te, että Minä en kuule valheita ja 

juonitteluja? Luuletteko te, että Minä olen lian kiireinen puolustamaan heitä? Te olette mitä 

onnekkaimpia, että he rukoilevat teidän puolestanne, eivätkä vihaa teitä.”  

” Mitä te kylvätte, sitä te todella tulette niittämään. Jos te kylvätte okaita ja orjantappuroita, te 

tulette korjaamaan okaiden ja orjantappuroiden hedelmiä. He tulevat muurittamaan teidät. Ehkä 

sitten te tulette katumaan ja palaamaan takaisin Minun luokseni. Minä en kiroa teitä; se on hän, 

jota te palvelette, joka on valmiina kiroamaan teitä, kun teistä ei enää ole hänelle mitään hyötyä. 

Minä pidättelen kurituksia, joita hän on suunnitellut teille, toivoen, että te tulette järkiinne, ennen 

kuin on liian myöhäistä.” 

” Todella, heidän rukouksensa, ketä te vihaatte, ne suojelevat teitä löylytykseltä, jota Saatanalla on 

varattuna teille. Hän aloitti uransa valehtelemalla ja te olette miljoonien joukossa, joita hän on 

huijannut. Ettekö te voi nähdä kirjoitusta elämienne seinällä? Kun te myytte talon, te tarkistatte 

henkilön luottotiedot, varmistaaksenne, että he tulevat suorittamaan kaikki maksut. Te järkeilette, 

”He ovat tehneet hyviä edellisiä liiketoimia. He ovat rehellisiä ja he tulevat tekemään hyvin 

minulle.” Mutta te välttelette heitä, joiden tiedetään olevan nokkelia valehtelijoita ja petkuttajia, 

koska he tulevat petkuttamaan teitä taloudellisesti.”  

” Ja kuitenkin te palvelette häntä, joka opettaa teitä olemaan nokkela valehtelija ja petkuttaja ja 

odotatte tulevanne kohdelluksi reilusti liiketoimienne lopussa hänen kanssaan? Kyllä, te jopa 

luotatte häneen. Toisiin, joilla on valehtelijan maine, te ette luota. Mutta häneen? Te luotatte? 

Minä olen seurannut teidän pahuuden uraanne ja lähettänyt monia kääntämään teidät sivuun 

tavoistanne. Mutta te kieltäydytte, luottaen Valehtelijoiden Valehtelijan lunastavan lupauksensa 

teille.”  

” Te ette näe sitä, näettekö? Teidän aikanne on lähestymässä. Te tulette kuolemaan ja Saatana ei 

tule teitä vastaan kunnian kruunun kanssa. Pikemminkin hän tulee lähettämään rosvojoukon 

raatelemaan teidät, kun hän katselee ja nauraa teidän naiiviudellenne. Mestarivalehtelija vedätti 

teitä koko teidän elämänne ajan – ja te luotitte häneen pikemminkin kuin että olisitte koskaan 

epäilleet, että hän teki lupauksia, jota hän ei voisi pitää. Kaikki valtakunnat, joita te olette nähneet, 



olivat heijastuksia eivätkä tosia. Hänellä ei ole valtakuntaa valmisteltuna teitä varten. Vain tulet, 

jotka Minä olen valmistellut häntä varten – se on hänen valtakuntansa ja se on myös teidän 

arpaosanne.” 

” Minä lähetin tämän lapsen teidän keskellenne, ehkä pelastamaan teidän katkeralta lopultanne, 

mutta te ette kuuntele. Pikemminkin te nauratte. Te olette elävä tragedia ja Minun sydämeni 

murtuu teidän loppunne vuoksi. Ja silti Minulla riittää toivoa. Kyllä, Minulla riittää anteeksiantoa ja 

rakkautta teitä kohtaan. Mutta kuin niin monta muuta kertaa, kun te torjuitte Minut, Minun 

sydämeni on yhä kipeä. Toivo ja armo ovat loppumassa teiltä.” 


