
430. Jeesus sanoo… Taivaassa ei ole mitään haitallisempaa kuin Ylpeys 

TAIVAASSA EI OLE MITÄÄN HAITALLISEMPAA KUIN YLPEYS  

Claren Kokemus ja Jeesuksen Sanoja, 16. Marraskuuta, 2016.  

( Clare ) Tämä on jatkoa viime viestiin… Jeesus pyysi minua jakamaan kanssanne, mitä tapahtui…  

Aivan yhtäkkiä minuun iski halu näyttää vähän iloisemmalta talossa, kuin laivastonsiniset 
kilpikonnakaulukset, mutta en halunnut käyttää rahaa johonkin uuteen, koska se olisi kevytmielistä.   

No niin, minulla oli puku, mutta se oli väärän värinen… oliivin värinen… minun vähiten pitämäni. 
Siispä, päätin sen sijaan poistaa värin ja värjätä sen. Se vei hieman aikaa, vaikka tein sen päivällisen 
teon välissä.  

Asia oli, että minä HALUSIN sen. Ja minä hemmottelin itseäni. Ei kauan sen jälkeen oivalsin, että olin 
hemmotellut kauneuden ja tavaroiden haluani jälleen. Se on kuin hirviö.  

No niin, en ollut aivan vakuuttunut, ennen kuin viime yönä, kun Ezekiel ei voinut hyvin ja hän varoitti 
minua menemästä nettiin katsomaan ’60 minuuttia Donald Trumpin kanssa’. Minä tiuskaisin… ’En ole 
tehnyt mitään, sinä et voi huonosti, koska olen tehnyt syntiä.’ Sanoin tämän, koska se on totta – 
joskus hän kantaa taakkaa minun puolestani, koska joudun sivuraiteille ja Herra tarvitsee hänen 
esirukoustaan saadakseen minun huomioni.  

Sitten menin ’Raamatun Lupaukset’-kirjalle, nähdäkseni, voisinko katsoa ohjelman. Loppujen lopuksi, 
se ei ole uutisia – pikemminkin se on haastattelu miehestä, josta en tiennyt mitään, todella, muuta 
kuin, mitä Jumala oli kertonut minulle ja minä todella halusin kuunnella häntä.  

Ensimmäinen viesti, jonka sain ’Raamatun Lupaukset’-kirjasta, oli Omahyväisyys. Auts… minä vihaan 
sitä. Se sanoo… ”Puhdas minä olen, rikoksesta vapaa; olen viaton, eikä minussa ole vääryyttä.” Job 
33:9.  

Pyhien Kirjoitusten otsikko ’Raamatun Lupaukset’-kirjassa pistää juuri kuten YLPEYS. Se on toinen 
otsikko, jota on todella, todella kivuliasta nähdä. Minä tiesin välittömästi, ennen ollut hyvässä 
paikassa Herran kanssa – vaikka minun aamurukoukseni olivat syvällisiä ja vahvoja ja tunsin itseni 
hyvin yhdistyneeksi Herran sydämeen.  

Sitten Ezekiel meni ’Raamatun Lupaukset’-kirjalle ja sai otsikon HIMO, mikä aina koskee minun 
mielihalujani asioihin ja Rahaan ja Maailmaan. Sitten Katumus. Siispä, tulin Herran eteen haluten 
arvioida, mitä olin tehnyt väärin. Koska siihen aikaan, en todella ollut tietoinen siitä. Olin todella 
kysymässä itseltäni, ’Mitä minä olen tehnyt?’ Ja kun viimein pääsin siihen pisteeseen, että kysyin 
Häneltä sitä, sain otsikon, jota kutsutaan Nöyryydeksi – ja tiesin, että asia koski minun ylpeyttäni 
jälleen.  

Ja tässä haluan jakaa kanssanne, että minä olen vain opettelemassa katsomaan. Todella katsomaan ja 
näkemään, mitä on minun sisälläni, mitä ei pitäisi olla siellä. Me olemme huomaamassa, että demonit 
tulevat siementen kanssa ja he istuttavat ne. Siispä ne voivat majoittua meidän vatsaamme, 
mieleemme tai mihin tahansa ruumiin osaan ylipäätään ja rakentaa linnoituksen istuttamalla pahan 
siemenen. Ja ollaksemme tehokkaita rukouksessa, meidän täytyy olla puhtaita Herran edessä.  

Siispä tulin ja polvistuin rukouspaikkaani ja pyysin Herraa paljastamaan minulle minun syntini. Aluksi 
tunsin levottomuutta, mutta odotin Häntä ja Hän todella alkoi näyttämään minulle, mitä minun piti 



katua. Ihmeiden ihme, oli olemassa tunnonvaivan ja murheen henki sen vuoksi, kun olin loukannut 
Herraamme.  

Noin kymmenen minuutin kuluttua sen jälkeen, kun tunnustin sen… ’Olen syntinen. Yhä syntinen ja 
pyydän, näytä minulle, mitä olen tehnyt.’ Hän alkoi tuntua läsnäolevalta minulle, käsinkosketeltavalta, 
sitten Hän alkoi näyttämään minulle kaikenlaisia asioita. En luettele niitä kaikkia tässä, mutta 
Tuomitseminen, Epäkunnioittavuus, Nautiskelu, Anteeksiantamattomuus… ja viimeisenä muttei 
vähäisimpänä, Ylpeys, Rahanhimo ja Hankkiminen. Minun musta pantterini. Asia, joka kyttää minua ja 
saa minut, kun en ajattele oikein.  

Mutta silti halusin tehdä omalla tavallani, joten minä värjäsin sen.  

Oivalsin, että sen vaatekappaleen värjääminen oli aivan yhtä paha kuin uuden ostaminen, siinä 
mielessä, että sain mitä halusin. Ja jos jatkan ’haluamisteni’ ruokkimista, se tulee olemaan hirviö 
käsiteltäväksi, eikä tule olemaan loppua sille, mitä minä haluan seuraavaksi.  

Ei ihme, että minun rukoukseni Ezekielin kiputason puolesta eivät toimineet. Olin epäpuhdas sisältä ja 
minun tarvitsi katua. 

Sydänasukkaat, minun kokemukseni on ollut, että jos en ole todella katsonut rehellisesti sisälleni 
synteihini, minun rukoukseni ovat heikkoja. Siksi, ennen kuin teen mitään muuta rukouksessa, tulen 
polvistuen Herran eteen, pyytäen, että minulle näytetään minun syntini, niin että minä voin katua. 
Minä haluan demonit pois minun ilmatilastani!  

En halua asettaa käsiäni kenenkään päälle tai puhua kenellekään, ellen ole puhdas, koska me olemme 
myös huomaamassa, että näitä demoneita voidaan kuljettaa internettiä ja puhelinta pitkin. Kyllä, ne 
ovat tarttuvia! Aivan kuten flunssa. Itse asiassa mikä tahansa kommunikaation muoto voi saastuttaa 
henkilön ilman, että he tietävät siitä.  

Siispä minä niin halusin varoittaa teitä tässä viestissä ja varmistua, että te odotatte Herran 
tuomitsevan teidät synneistänne.  

Se vaatii todellista synnintuntoa ja se tarkoittaa surua Jumalan loukkaamisesta. Ei surua 
kiinnijäämisestä, ei surua siitä, että emme saaneet tehdä oman mielemme mukaan, ei surua, koska 
nyt me emme voi saada enempää. Surua siitä, että olemme loukanneet meidän Hellää Jeesustamme 
epäjumalanpalvonnan maisella käytöksellä.  

Ystävät, olen vasta alkamassa tätä matkaa todella syvälle pääsemisessä ja pyytämisessä nähdä 
kätketyt asiat, jotka olen tehnyt väärin. Yritän joka päivä katua, mutta huomaan, etten ole mennyt 
tarpeeksi syvälle. Yritän joka päivä katua, mutta huomaan, etten ole mennyt tarpeeksi syvälle. Olen 
sivuuttanut joitakin asioita sanomalla… ’Oi, se ei ollut tärkeää.’  

En ole odottanut Pyhää Henkeä tuomitsemaan minua. Olen ollut huolimaton ja laiska.  

Ok. Sanoin, että olen pahoillani, aloittakaamme päivämme! Se ei ole Herran puolisolle sopivaa 
käytöstä. Se on pinnallista ja alhaista. Sitä paitsi siinä ei ole todellista synnintuntoa tai synnin 
tunnistamista. Ja synti on vakavaa! En välitä missä muodossa se on. Sillä on seurauksensa ja se avaa 
ovia demoniselle valtapiirille, kaikenlaiselle sorrolle.  

Se on sama kuin jos olisitte pettäneet hänet. Me tulemme yhteen rukouksessa, mutta jokin ei tunnu 
olevan aivan oikein. Tunnen olevani hieman irti kytkeytynyt Hänestä. Minä tiedän, että muut 
rakastajat ovat vetäneet minut pois – kauniit asiat, joita haluan. En halua vain Häntä, minä haluan 



maailman myös. Se on sama kuin aviorikos avioliitossa. Olen valinnut toisen Hänen selkänsä takana. 
Mutta olen teeskentelemässä olevani vain Hänen.  

Ja tässä on kaikkein haavoittavin asia, jonka Hän koskaan on sanonut minulle ja Hän antoi sen 
ehtoollisen luvussa eilen… ’Sinä kunnioitat Minua huulillasi, mutta sinun sydämesi on kaukana 
Minusta.’  

Oi, olin niin allapäin sen kuulemisen jälkeen, että en halunnut nousta ylös. Minä vain halusin löytää 
kolon, ryömiä sisään sinne ja kadota. Mutta Hän alkoi tämän viestin ja tunnen oloni hieman 
paremmaksi. Mutta minä todella, todella en halua, että sydämeni on kaukana Hänestä. Minä haluan 
sen olevan yksin Hänen. Pyydän, rukoilkaa minun puolestani.  

Tässä vaiheessa Herra alkoi puhumaan jälleen…  

( Jeesus ) ”Minun tyttäreni, Minun Morsiameni, Minä olen antanut sinulle anteeksi. Minä tiedän, että 
sinä olet kovin heikko. Minä tiedän, että sinä kamppailet ylpeyden kanssa ja Minä olen sallinut 
vihollisen seuloa sinua nöyrryttääkseni sinua, Clare. Taivaassa ei ole mitään haitallisempaa kuin 
ylpeys, siksi Minä olen sallinut tämän.”   

”Mutta nyt sinä näet alhaisen tilasi. Sinä näet, että et todella ole mitään. Sinä näet, että intohimosi 
voivat helposti vallata sinut. Todella, Clare, sinä olet säälittävä, mutta Minä rakastan sinua sitä 
enemmän.”  

”Tule nyt, Minun kallisarvoinen Morsiameni, pudistele tämä maailman tomut pois ja tule takaisin 
Minun hellään halaukseeni – paljon mitättömämpänä, paljon nöyrempänä. Pieni, pieni, pieni. Ja 
jälleen Minä kehotan sinua, Clare, pysy pienenä.”  

”Todella, ilman Minun väliintuloani, sinä makaisit katuojassa, mutta Minun rakkauteni sinua kohtaan 
on saanut Minut nostamaan sinut pois ja puhdistamaan sinut, tullaksesi Minun astiakseni jaloa 
käyttöä varten ja puhuaksesi Minun aivan omia sanojani janoisille ihmisille, jotka ovat kieroutuneet ja 
hämmentyneet uskonnollisista hengistä.”   

”Tässä maailmassa sinä tulet kamppailemaan lihasi ja maailman kanssa, mutta rohkaistu. Minä olen 
voittanut ne molemmat sinun puolestasi ja jos olet uskollinen muistamaan sinun todellisen kokosi 
Taivaallisen Oikeusistuimen edessä, Minä tulen aina päästämään sinut pahasta.”  

”Mene nyt rauhassa, Minun hellä Morsiameni. Mene Rauhassa. Sinä olet saanut anteeksi.” 


