
486. TE TULETTE TUNTEMAAN HEIDÄT HEDELMISTÄÄN 

Jeesus sanoo… Te tulette tuntemaan heidät Hedelmistään 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 28. Maaliskuuta, 2017. 

Jeesus aloitti… ” Monet sanovat monia asioita. Kaikkea ei tule uskoa. Ja tämä tullaan riisumaan 

aseista kuten kaikki muutkin Saatanan juonet, jos Minun ihmiseni jatkavat rukoilua ja 

paastoamista. ”  

” Minun rakkani, Minä haluan sinun selittävän, että jokaisella papilla, jota Minä voimaannutan, on 

erilainen tarkoitus. Sinun tarkoituksesi on rakkaus, toivo, läheisyys ja voimaannuttaminen. Tämä 

on Minun rakkain toive Morsiamelleni. Surullisuus, toivottomuuden tunne, tuho täytyy myös 

tuoda päivänvaloon, mutta eri astioille, minä valitsen erilaisia viestejä. Kuitenkin, lähemmässä 

tarkastelussa, ne kaikki voidaan ratkaista sanomalla täsmälleen samat sanat vahvistuksessa. ”  

” Esimerkiksi, jotkut Minun profeettani ovat pelkästään rohkaisijoita, kuten Lana Vawser. Toiset 

ovat vartiomiehiä, jotka varoittavat, kertovat etukäteen tulevia tapahtumia, perustuen siihen, mitä 

Minä näen, että tulee tapahtumaan. Kuitenkin, ne näyttävät olevan enemmän betoniin valettuja 

pikemminkin kuin annettuna impulssin kanssa rukoilla niitä vastaan. ” 

” Jotkut ihmiset viettävät enemmän aikaa pahojen uutisten kanssa, eivätkä mene eteenpäin. 

Toiset putoavat polvilleen ja anovat Armoa. On aikoja, jolloin tuho käännetty pois ja aikoja, jolloin 

sitä on lievennetty, ja aikoja, jolloin se näennäisesti iskee täydellä voimalla. Mutta tosiasiassa, se ei 

koskaan iske täydellä voimalla. Asiat eivät ole koskaan niin pahoja, kuin ne olisivat voineet olla, 

koska Minä kuulen heidän vetoomukset ja rukoukset, ketkä anovat Armoa. ” 

” Tätä pappia Minä olen vakaasti kehottanut näkemään hyvän, mutta kantamaan miekkaa toisessa 

kädessä, kun hän luo toisella. Yleisesti ottaen, muutos on tulossa Amerikkaan, mutta ei ilman 

taistelua. Se tulee olemaan joko hyvää tai pahaa riippuen, kuka kuuntelee tarkkaan Minun 

kehotuksiani rukoilla ja paastota. Jos tarpeeksi sieluja vastaa, pahin tullaan välttämään. Se todella 

on tasapaino, kuten olet kuvannut sitä. ”  

” Kaaos on viholliselta, jopa pimeän aineen käyttö kapinaan ja taisteluun yllyttämiseksi. On paljon 

pahaa suunniteltuna tulevia tapahtumia varten, mutta rukous riisuu aseista suuren osan niistä, 

kuten teki, kun mielenosoituksia oli vaalien aikana. ”  

” Paras mitä voitte tehdä, on rukoilla ja valistaa. Levittäkää sanaa. Työttömät, rikollisten terroristi 

verkostot, ääri-islamistit ja he, jotka etsivät keinoa tehdä helppoa rahaa ja joilla ei ole mitään 

tunnon tuskia, kuinka he tekevät sen, heille maksetaan mielenosoituksista ja vaikeuksien 

aiheuttamisesta. ” 

” Minun Rakkaani, sinulla on oikea näkökulma ja oikea viesti. Tämä olen Minä, Clare. Minä 

ymmärrän paljon paremmin kuin kukaan mies tai nainen voi, että mitä Minun Morsiameni 

tarvitsee pitääkseen itsensä toiminnassa. Minä olen voidellut sinut johtamaan Minun sanojeni 

mukaan, että hän on vahva vihollista vastaan JA tuottelias. Ei vain jatkuvien taistelujen 

taisteleminen ja varautuminen pahimpaan, mikä tapahtuu heille, jotka keskittyvät pahoihin uusiin 

profetioihin. Monet elämät eivät ole tuotteliaita, koska he elävät vain suojellakseen itseään ja 

perheitään. Heillä ei tule menemään hyvin, kun Minä tulen. ”  

 



” Täällä tällä kanavalla, Minä olen opettanut teitä kaikkia laittamaan Minun sandaalini jalkoihinne 

ja kävelkää Hyviä Uutisia jokaiselle, mitä on tullut meedion kautta, joka on teitä varten voideltu. 

Hellävaraisesta neuvomisesta epäilevälle yleisölle, aina erilaisiin tuotantoihin osallistumiseen, 

mitkä ulottuvat massoille asti: musiikkia, elokuvia, radioon tai televisioon. Ei väliä, mitä kansakunta 

kokee, te voitte silti käyttää lahjojanne ja laajentaa kykyjänne ollaksenne asiaankuuluva. Kun 

opitte luomaan, puhumaan, kirjoittamaan, te tulette herkemmiksi ja herkemmiksi Minun 

Hengelleni ja kun asioita tapahtuu maailmalla, te voitte osoittaa ihmisille sen, mitä on Minun 

sydämessäni. ” 

” Katsohan, moni elää rangaistus-tilassa.  ”Teidät syntiset tullaan rankaisemaan ja minut tullaan 

pelastamaan.” Tämä EI KOSKAAN ollut Minun viestini, EI KOSKAAN. Jopa Minun papinvirassani oli 

vain yksi ryhmä, jonka Minä tuomitsin: uskonnolliset tekopyhät. Prostituoidut pääsivät Taivaaseen 

ennen heitä. Ei siksi, että tunsivat olevansa tuomittuja Helvettiin, vaan koska he tunsivat olevansa 

rakastettuja ja että heille oli annettu anteeksi. Tämä on Minun viestini yhä, tähän päivään asti: 

parantaa, sitoa haavoittuneet, vapauttaa vangitut ja opettaa anteeksiantoa, kuin myös antaa 

anteeksi heidän syntinsä. ”  

” He, jotka keskittyvät pääasiassa rangaistuskertomuksiin, hyvin usein kadottavat näkyvistä 

Evankeliumin sydämen, mikä on rakkaus ja anteeksianto. He vinoutuvat ja kieroutuvat, kylväen 

tuomitsemista ja pelkoa. Kyllä, joitakin tullaan käännyttämään pelosta, mutta sitten Minulla on 

työtä heidän vakuuttamisessaan Minun Rakkaudestani. ” 

” Syy, miksi sinulla on ollut niin paljon kääntymisiä, on koska sinä esittelet Todellisen Minän, 

Rakastavan Minän ja monille on esitelty vain tuomitseva Minä, jota Minä harjoitin vain 

Fariseuksiin, koska he epäonnistuivat rakastamaan. ” 

” Siispä katsohan, sinä teet työsi esittelemällä, ei vain suurtuhoa, vaan ratkaisun suurtuhon 

ehkäisemiseen ja olemaan tuottava sen keskellä. Jos Saatana voi pitää sinut surffaamassa 24/7, 

että mihin ja milloin asteroidi tulee iskeytymään… no niin, hän on tehokkaasti varastanut sinun 

lahjasi. Sinä et tule käyttämään niitä, koska sinä olet naulittuna siihen, että milloin se tulee 

iskeytymään. ” 

” Tätä on ollut menossa 5o-luvulta asti, Clare! Katso elämiä, jotka on hukattu, koska he elivät vain 

paetakseen Ilmestyskirjassa tulevaksi kirjoitettua vihaa. ”  

” Nyt Minä olen näyttänyt sinulle sen TODELLISUUDEN, joka tulee tapahtumaan tai voi tapahtua, ja 

pyytänyt sinua rukoilemaan sitä vastaan, sillä aikaa, kun työskentelet niiden iloisten asioiden 

parissa, joita Minä olen antanut sinulle tehtäväksi. Niin, että sinä olet varautunut, kun vaikeuksia 

nousee, mutta sinä myös kypsyt lahjoissasi ja tavoitat ihmisiä. Kuinka ihmeellistä se on? ”  

” Jos Minun olisin antanut sinulle vain profetioita lopusta, sinä et olisi koskaan tehnyt sitä 

maalausta Minusta. Pyydän, Minun Rakkaani, älä vertaa itseäsi muihin astioihin; jokaisella on 

ainutlaatuinen armolahja, elleivät he ole muovanneet itseään toisen papin kaltaiseksi. Heillä on 

heidän ainutlaatuisuutensa ja kun kaikki yhdistyvät yhteen, viestistä tulee kokonainen. Varoitus, 

kyllä. Ravintoa, kyllä. Rakentamista, kyllä. Ja kypsymistä Hengen asioissa, mukaan lukien 

hengellinen sodankäynti ja köyhistä huolehtiminen. Sinulla on hyvin täysipainoinen viesti ja Minä 

en tahdo, että muutat siitä mitään. ”  

” Ja kun tutkit tuhon profetioita, useimmat, elleivät peräti kaikki, eivät ole tapahtuneet. Miksi? 

Koska he Minun lopun aikojen armeijassani taivuttivat polvea, rukoilivat ja paastosivat, 

saadakseen lisää aikaa, lisää armonaikaa, lisää armoa. ” 



” Ei ole edes jälkeäkään omahyväisyyden myrkystä, ”No niin, komeetta tulee iskeytymään ja 

tappamaan kaikki syntiset ja me menemme kotiin Taivaaseennostossa.” Tämän taka-ajatuksena 

ovat ylpeät, omahyväiset ja tuomitsevat asenteet, kaikki uskonnollisen hengen ominaisuuksia. 

Surullinen asia on, että jos he, jotka tuomitsevat muita ja paheksuvat heitä, näkisivät itsensä 

Minun Peilistäni, he näkisivät, että hekin ovat myös arvottomia. Itse asiassa, jopa arvottomimpia, 

koska he epäonnistuivat rakastamaan veljiään, kuten rakastavat itseään. ”  

” Sinun tulee tietää tämä, Minun Rakkaani, sinun todella tulee. ” 

” Sinun tulee tietää, että mitä Minä teen tällä kanavalla, kattaa kaiken mitä Minä opetin silloin, kun 

Minä olin Maapallolla, kuin myös kutsun katumukseen. Uudelleen ja uudelleen ja uudelleen Minä 

olen sanonut, että se on Minun HYVÄNTAHTOISUUTENI, joka johtaa katumukseen. Se oli Minun 

hyväntahtoisuuteni uskottomia kohtaan, prostituoituja kohtaan, veronperijöitä kohtaan, joka johti 

heidän kääntymykseensä. He olivat kuulleet tuomitsemista ja paheksuntaa uskonnollisen yhteisön 

taholta koko elämänsä ajan ja se ajoi heitä vain toivottomuuteen ja kauemmas Minusta. ” 

” Siispä, Minun lähestymistavassani on viisautta ”Still Small Voice”-kanavalla (=”Vain Pieni Ääni”, 

englanninkielisellä nettisivulla: www.heartdwellers.org ), enkä Minä haluaisi sitä millään muulla 

tavalla. Älä katso muita profeettoja ja älä tuomitse itseäsi. Katso Minua ja tottele. Sinä olet Minun 

uskollinen Morsiameni. Sinä et ole sallinut muiden vaikuttavan itseesi. Pidä kiinni tästä armosta ja 

Meidän lapsemme tulevat olemaan monilukuiset ja terveet. ” 

” Ja teitä, Minun lapseni, Minä kehotan. Jos menette useille kanaville uteliaisuudesta, teille tulee 

hengellinen ristiriita ja hämmennys. Te tulette olemaan niin kiireisiä seuraamaan juonia, että kuka 

on valheellinen ja kuka todellinen, että te tulette laiminlyömään sen kauneuden, mikä on 

sisällänne – ainutlaatuiset lahjat, joilla Minä rakastaisin voimaannuttaa teidät. ”  

” Teidän erottelukykynne täytyy tulla teidän suhteestanne Minuun. Siksi Minä johdatin Claren 

tekemään monilukuisen määrän videoita erottelukyvystä, niin että te olisitte varustettuja 

hoitamaan asioita näinä pettävinä aikoina; eri ääni joka nurkassa, monet kiihottavat pelkoon eikä 

rakkauteen. ”  

” Minä olen varoittanut teitä tällä kanavalla heti alusta alkaen, teillä tulee olemaan hengellistä 

närästystä, jos tavoittelette viimeisintä profetioiden villitystä. Tavoitelkaa Minua ja teillä tulee 

olemaan viimeisin Profetia. Minä tulen pitämään huolen siitä, että te tulette olemaan oikeassa 

asemassa Minun Valtakunnassani. ” 

” Katsokaa ympärillenne, rakkaat. Monet väärät profeetat ovat tulleet maailmaan, ilmeisen 

vilpittöminä. Tutkikaa heidän elämiään tarkasti: ovatko he Minua varten vai itseään? Ovatko he 

kehittäneet läheisen suhteen Minun kanssani vai ovatko he hämmentyneitä? ” 

” Lopulta, se millä on merkitystä, on meidän suhteemme ja teidän uskollisuutenne. Se, missä te 

kasvatte tällä alalla, on se missä teidän tulisi pysyä, eikä kallistaa korvianne viimeisimmälle 

profeetalliselle juorulle, joka tulee lähteestä, joka saisi hälytyskellonne soimaan ja järkyttäisi teitä. 

Pysykää uskollisena Minulle ja teistä tulee se, keneksi Minä teidät loin olemaan. ” 

” Kuukausien ja vuosien päässä matkan varrella, te tulette huomaamaan, että ne, jotka seuraavat 

jokaista profeetallista ääntä ilman erottelukykyä, ovat yhä ilman hedelmää. Ovat yhä 

hämmennyksissä ja tuntevat olevansa kaukana Minusta. Yhä ponnistelemassa samojen syntien 

kanssa, eivätkä kasva pyhyydessä, armeliaisuudessa tai veljellisessä rakkaudessa. Se tulee 

kertomaan teille kaiken, mitä teidän tarvitsee tietää ja on vahvistava merkki teille, että Minä olen 

ainoa Ääni, jota teidän tarvitsee kuulostella. Minä olen teidän Valonne ja teidän Pelastuksenne. 

http://www.heartdwellers.org/


Minuun yksin voi luottaa. Elämänne tärkein asia on oppia erottamaan Minun ääneni ja tuntemaan 

Minut läheisellä tavalla. ” 

” Hedelmistään te tulette tuntemaan heidät, Clare. Minun kallisarvoiseni, tulkaa Minun tyköni. 

Antakaa Minun pyyhkiä pois huolenne ja epäilyksenne, jotka ovat hyökänneet teitä kohtaan tänä 

iltana. Te olette Minun. Kanavallasi on kauniita hedelmiä. Se on kaikki, mitä teidän tarvitsee tietää. 

Te olette Minun ja Minä olen teidän. ” 

Mutta minä teen virheitä joskus, Herra… 

” Timanttia ei pidetä aitona, jos siinä ei ole virheitä. Minun armoni on riittävä sinulle, ja jos teet 

virheen viestissä, Minä suojaan sinut. En päällystä, vaan tulen takaisin ja oikaisen ja varmistan, että 

kukaan ei tehnyt asioita sen perusteella, jos se oli virhe. Minä olen sinun vakuutesi Minun 

lampaitani varten. Minä Itse, paimennan heitä sinun kauttasi ja jos he syövät myrkyllistä kasvia? 

Minä Itse tulen lääkitsemään ja parantamaan heidät. ” 

” Minun ihmiseni, olkaa uskollisia Minulle. Kuulostelkaa yksin Minun ääntäni. Vierasta älkää 

seuratko. Sensaation tavoittelu on monien motiivina, ketkä elävät törkeää elämää pitämällä 

lauman levottomana ja pelokkaana. Se on irvikuva. He, jotka tahallaan johtavat harhaan Minun 

lampaitani maallisen hyödyn saamiseksi, tulevat miehittämään joitakin Helvetin kuumimpia 

paikkoja. ” 

” Minun lampaani eivät seuraa vierasta; he juoksevat pois heidän luotaan. Kun menetät rauhasi ja 

alat ajattelemaan huolestuneesti, ole varoillasi. Susi on lähettyvillä. Pysy rauhan ja Minun 

läheisyyteni polulla. Todellakin, tie edessäpäin on petollinen heille, jotka kuulostelevat vieraita 

ääniä. ”  

” Minun lampaani tuntevat Minun ääneni. Minä johdatan heidät sisään ja ulos lammasaitauksesta. 

He tulevat juomaan turmeltumattomista vesilähteistä. He tulevat olemaan hengellisesti terveitä ja 

syömään hienoimmilta ruohikoilta. ”  


