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Selvänäkeminen verrattuna aitoon Läheisyyteen Minun kanssani 

SELVÄNÄKEMINEN VERRATTUNA AITOON LÄHEISYYTEEN MINUN KANSSANI  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 12. Marraskuuta, 2015. 

Herran suloinen siunaus ja läsnäolo on kanssamme, Sydänasukkaat. 

Törmäsin tänä iltana YouTubessa tubettajaan, joka nimitti ajatusta läheisyydestä Jumalan kanssa 

rukouksessa, selvänäkemisen demoniseksi hengeksi, samanlaiseksi, jonka Paavali koki Apostolien 

Teoissa 16:16-18… ”Ja tapahtui meidän mennessämme rukouspaikkaan, että meitä vastaan tuli 

eräs palvelijatar, jossa oli tietäjähenki ja joka tuotti paljon tuloa isännilleen ennustamisellaan. Hän 

seurasi Paavalia ja meitä ja huusi sanoen: ”Nämä ovat Korkeimman Jumalan palvelijoita, jotka 

julistavat teille pelastuksen tien.” Ja tätä hän teki monta päivää. Mutta se vaivasi Paavalia ja hän 

kääntyi ja sanoi hengelle: ”Jeesuksen Kristuksen nimessä minä käsken sinun lähteä hänestä.” Ja se 

lähti sillä hetkellä.”  

Se mitä tämä nimenomainen opettaja oli maininnut, oli että Herra oli varoittanut häntä Python 

hengestä, Selvänäkemisen hengestä. Hän näki näyssään makuuhuoneen – ja pelottelu oli, että 

suhde alkaa yksityisessä rukouksessa, koska monet meistä rukoilevat yksityisesti 

makuuhuoneissaan. Hän ei antanut meille iskuja ollenkaan, kaverit. Mutta hän mainitsi tämän ja 

se voitaisiin tulkita. On ihmisiä, jotka ajattelevat, meidän opettavan selvänäkemistä. Mutta on 

mielenkiintoinen seikka huomioitavaksi.  

Siispä, mikä on ero sillä, mitä me opetamme tällä kanavalla ja selvänäkemisellä? Ensinnäkään me 

emme kerro kohtaloita tai edes väitä kertovamme ihmisille minkäänlaisia yksityisiä profetioita, 

emmekä me myy mitään. Itse asiassa, meidän kirjammekin ovat ilmaisesti ladattavissa.  

Tämä nainen oli ammattimainen ennustaja, joka kertoi kohtaloita elääkseen. Se ei muistuta yhtään 

sitä mistä Sydänasukkaissa on kyse, ja sitä mitä me opetamme. Me opetamme henkilökohtaista 

pyhyyttä, mikä tulee hedelmänä hengellisestä liitosta ja läheisyydestä Herramme kanssa, jota me 

useimmiten lähestymme ylistys- ja rukousaikanamme. 

Sydänasukkaat, älkää olko kärsimättömiä minun kanssani, kun minä puolustan sitä, mitä Meidän 

Herramme on opettanut meille, pyydän. Minä olen hyvin suojelunhaluinen tästä läheisyydestä, 

hengen puhtaudessa Jumalan kanssa, koska sen hedelmä on henkilökohtainen pyhyys ja se on 

hyvin uhkaavaa viholliselle. Minä oivalsin, että tämä opettaja vain vihjasi tähän suhteeseen, koska 

hän näki makuuhuoneen näyssään. Periaatteessa se, mitä hän sanoi, oli että, onko tämä 

Selvänäkemisen henki, tai tämä Python henki on kohoamassa Kristuksen Ruumiissa. 

Minä luulen, että yksi tavoista, joilla te voitte oivaltaa sen, ihmiset myyvät tulkintoja 

konferensseissa – te maksatte Pyhien Kirjoitusten tai minkä tahansa tulkinnasta, annatte 

lahjoituksen ja saatte tulkinnan tai jotakin sen suuntaista. Se vaikutti olevan osa sitä, mitä hän oli 

sanomassa. Siispä, ilmeisesti se ei muistuta meitä ollenkaan. Mutta ajatus siitä, että epäpuhtaat 

henget voivat loukata läheisyyttä Herran kanssa – sitä meidän kaikkien täytyy pitää silmällä. Siksi 

minulla on niin monia opetuksia erottelukyvyn käytöstä, koska se suhde on uhattuna ja vihollinen 

tulee yrittämään tahrata sitä.  

 Kuinka monta kertaa minä olen ollut ihan vuorenvarma, että Herran kanssa ei ole jälkeäkään 

mistään epäpuhtaasta? Siispä, Sydänasukkaat, meidän täytyy käyttää NIIN hyvin erottelukykyä, 

koska te olette pitäneet sydämenne puhtaina henkilökohtaisista motiiveista, että melkein kaikilla 



teillä on ollut aitoja kokemuksia Herran kanssa, jotka ovat johtaneet teidät suurempaan 

omistautumiseen ja sitoutumiseen Häneen. Ei rehennellen lahjoillanne ollenkaan… mikä olisi 

sisässämme toimivan väärän hengen kylkiäinen.  

Tässä vaiheessa minä ryhdyin puhumaan Herralle, koska minun sydämeni oli raskas ja kun minä 

katsoin tätä koko tilannetta ja kuinka se voitaisiin tulkita, minä kannoin taakkaa sydämelläni. Voi 

Herra, tänä iltana minun on niin vaikea ylistää. Minun sydämeni on niin raskas. Kuinka kukaan voisi 

samaistaa suhteen – sen hellän ja puhtaan suhteen sielun ja Sinun välilläsi selvänäkemisen 

manifestaatioon? Jeesus, puhu minulle.  

Herra aloitti… ” Minun rakkaani, maailma on täynnä pessimistejä, jotka eivät ole kokeneet Minua 

sillä tasolla. He myös vähättelevät kielilläpuhumista. Kuinka lannistavaa se on? Lopulta, sumu 

hälvenee heidän ympäriltään, riippuen heidän motiiveistaan. Toivottavasti se on puhdas – 

jotakuinkin kuin mitä sinä tänään koit. Silti, henkilökohtaiset hengelliset tosiasiat ovat kriittisesti 

vartioidut tunkeilijoita vastaan.”  

” Jotkut ovat vakuuttuneita siitä, että he tekevät Minulle palveluksen vetämällä palvelijoita ja 

liikkeitä pois Minun Hengestäni ja käyttämällä vääristettyä logiikkaa mustamaalaamalla Pyhien 

Kirjoitusten sallittua käyttöä. Tietäkää, että tämä on hirveän vahingollista Minulle myös, mutta 

Minä ymmärrän, että lopulta kaikki asiat, jotka on kääritty epävarmuuteen, tullaan tuomaan 

totuuden valoon vahvistettaviksi.”  

” Siihen asti, Minun Rakkaani, sinä ja Minä kannamme taakkaa sydämissämme ja tiettyä surua. 

Salli Minun vahvistaa sinua, Clare. Salli Minun kantaa sinua, kun vain koskee liian paljon. Hyvin 

vähän ymmärretään Minun Pyhästä Hengestäni ja kuinka helposti Hän tulee surulliseksi, kun 

ihmiset otaksuvat ja opettavat sellaista, mitä Minä en ole antanut heille. Mutta kuten sinä olet 

kokenut omakohtaisesti, paholaiset ovat tarpeeksi älykkäitä huijaamaan jopa valittuja, jos se olisi 

mahdollista. Mutta Minä olen antanut teille Minun Henkeni liikkeet syvälle teidän sieluihinne ja 

tämä on korvaamaton apu teille erottelukyvyn käytössä totuuden ja kuvitelman erottamisessa.” 

” Kristityt, joilla ei ole ollut yliluonnollisia kokemuksia ja joita ei ole käytetty Taivaassa, heillä on 

hyvin kapea ja rajoittunut katsantokanta siihen, mitä Minä tarkoitin, kun Minä sanoin, ”Minä 

menen valmistelemaan paikkaa teille”. Heidän motiivinaan on pelko - pelko, että menettävät 

sielunsa petoksessa ja sepitelmässä.”  

Jopa nyt Herra, minä pelkään omaa tekemääni sepitelmää, kooten joitakin ”järkeviä hyviä 

tarinoita” sen puolustuksena, mitä Sinä olet opettanut minulle. 

” Tiedätkö sinä, että se on terve ja hyvä merkki?”  

Se on?  

” Kyllä, se on. Koska olettaminen on se, missä lankeaminen alkaa. Ne, jotka olettavat Minusta ja 

jotka astuvat soveliaisuuden rajojen yli, ovat enemmän taipuvaisia petokselle. Vaikka Minä torun 

sinua, Minun Rakkaani, sanoen ”Siltikään sinä et tunnista Minua, Clare?” Minä kunnioitan sinun 

uskollisuuttasi ja täsmällisyyttäsi totuudelle ja halukkuuttasi olla väärässä ja oikaista itseäsi.”  

” Minun Morsiameni, Minä pyydän teitä olemaan hyvin, hyvin taipuisia ja oppimiskykyisiä. Jotkut 

teistä ovat paenneet Laatikoihin rajattuja uskontoja, joita ovat ympäröineet pelon sähköaidat. He 

ovat perustaneet uskonsa Pyhiin Kirjoituksiin, sellaisina kuin he ne ymmärtävät ja nopeasti 

hyväksyvät edeltäjiensä opetukset siinä uskontokunnassa. Itse asiassa sitä käytetään 



perustuksena, jolle rakentaa. Kaikki, mikä uhkaa laatikon siistejä rajoja, täytyy analysoida Pyhien 

Kirjoitusten valossa ja kumota; muuten heidän uskontokuntansa eloonjääminen on vaakalaudalla.” 

 ” Tämä on yksinkertaisesti ihmisten peruskäytöstä ja viisautta. Se ei tarkoita, että ihmiset ovat 

pahoja, vain rajoittuneita. Ja Minä en välitä kuinka kehittyneitä hengellisesti te luulette olevanne; 

myös teillä on rajoituksenne. Kenelläkään ei ole kaikkia vastauksia ja kaikki ovat jääneet vajaiksi 

Minun Valtakuntani kunniasta.” 

” Siksi Minä vaadin, että te maistelette hedelmiä. Jos hedelmä on hapan ja kitkerä, te tiedätte, että 

virhe on hiipinyt sisään. Olipa se demonista tai inhimillistä, se ei ole pääasia. Kun te lakkaatte 

näkemästä katumusta, kääntymystä, sitoutumista, rauhaa ja iloa, te tiedätte, että te olette 

hukanneet Minut jossakin vaiheessa.” 

” Minun Ihmiseni, Minä annan teille runsaasti erottelukyvyn käytön sääntöjä, niin että te voitte 

ohittaa uskontokuntanne rajat ja silti olla oikeassa ja yhteydessä Minuun. Siispä, tässä te haluatte 

erottaa selvänäön hengen Minun Totuuden Hengestäni. Minun Henkeni tulee johdattamaan teidät 

kaikkeen totuuteen, kuten Minä olen luvannut: Minulla on paljon enemmän sanottavaa teille, 

enemmän kuin mitä te nyt voitte kantaa.”  

” Ymmärrättekö te, että paljon siitä, mitä Minä halusin paljastaa teille silloin, te ette olleet valmiita 

siihen ja meidän sielujemme liitto oli yksi sellainen konsepti?”  

Pyhät Kirjoitukset jatkavat Johanneksen Evankeliumilla 16:13-14… ”13. Mutta kun hän tulee, 

Totuuden Henki, johdattaa hän teidät kaikkeen totuuteen. Sillä se, mitä hän puhuu, ei ole hänestä 

itsestään; vaan minkä hän kuulee, sen hän puhuu ja tulevaiset hän teille julistaa.”  

Herra keskeytti tässä ja sanoi… ” Sen olisi pitänyt olla selvää, kun Minä ilmoitin, että mitään, jolla 

on todellista merkitystä, ei tule tapahtumaan syyskuussa – että se oli profetia, jolla teidän 

luonteenlujuuttanne voitiin testata. Mutta jotkut eivät todella välitä testata Henkeä nähdäkseen, 

pikemminkin kattava tuomitseminen on paljon helpompaa. Siksi jotkut eivät vakuuttuneet, kun 

syyskuu meni ilman tapahtumaa.”  

Pyhät Kirjoitukset jatkavat tässä… ”14. Hän on minut kirkastava, sillä hän ottaa minun omastani ja 

julistaa teille.”   

” Sinä olet opettanut Minun kauneuttani, Minun ystävällisyyttäni, Minun Armoani, Minun 

Parantamistani, Minun anteeksiantoani, Minun lupauksiani, Minun sanojani ja kuinka suhtautua 

niihin – jopa Minun oikeudenmukaiseen tuomiooni. Sen seurauksena, tällä kanavalla sinä olet 

nähnyt kääntymisiä, ihmiset tulevat takaisin Minun luokseni 50 vuoden kuluttua, katumusta ja 

ihmisiä lähtemässä laittomista suhteista, maksamassa hallitukselle sen, mitä heiltä on varastettu ja 

monia, monia huomattavia parantumisia. Ja tällä kanavalla oleva rakkaus on enemmän kuin 

ilmeistä jokaiselle vierailijalle.”  

”Siitä kaikki tuntevat teidät Minun opetuslapsikseni, jos teillä on keskinäinen rakkaus.” 

Johanneksen Evankeliumi 13:35.  

Oletko sinä kertova Minulle, että tämä ei ole todiste, että tämä kanava on Minun työtäni? Minun 

Hengelläni eikä selvänäön hengellä? Clare, valtakunta, joka on jakautunut itseään vastaan ei voi 

kestää. Kaikki kokemukset voidaan eliminoida, mutta hedelmää ei. Siis, ole rohkaistunut, Minun 

Rakkaani, Minä todella puhun heille tällä kanavalla, en vain sinulle. Niin monet kuulevat nyt Minun 

ääneni selvästi ja mikä on hedelmä? Yli rajojen, yksi hedelmä on maailmanlaajuinen todiste: 



jokainen, joka on kokenut tämän läheisen suhteen, jossa ei ole jälkeäkään lihasta, kaipaa taivuttaa 

tahtonsa Minuun ja pitää Minun tahtoani parempana elämissään ennen omia tahtojaan.”  

” Saatanan valtakunta olisi murentunut kauan aikaa sitten, jos kaikki uskovat manifestoisivat näitä 

merkkejä. Se on kiistaton todiste siitä, että Minä olen näiden opetusten viisauden lähde, eikä 

varmasti mikään pimeä henki.”  

” Voi, kuinka Minä odotan päivää, kun ei enää ole petosta, erillisyyttä, epäilyä, tuomiota ja 

pimeyttä Minun Morsianteni sydämissä ja mielissä. Voi, kuinka Minä kaipaan päivää, jolloin kaikki 

tulevat elämään yhteisymmärryksessä ja kukaan ei tule tahraamaan muita. Pikemminkin, kaikki 

tulevat olemaan yhteisymmärryksessä Minun kanssani, yksimielisiä Minun kanssani, eläen elämää 

Minua varten, Minun Henkeni voimalla, ikuisesti tuoden kunniaa Minulle.” 


