
478. Jeesus selittää…  

Makeaa Hedelmää & Parantumista kaikkein katkerimmista Menetyksistä  

MINÄ TUON MAKEAA HEDELMÄÄ KAIKKEIN KATKERIMMISTA MENETYKSISTÄ 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 9. Maaliskuuta, 2017.  

Jeesus aloitti… ”Minun ihmiseni, kun te menette ulos teillenne huolehtimaan muista, te 

muistutatte Minun Isääni Taivaassa ja Minä en voi olla tunnistamatta Häntä teissä. Ja voi, kuinka 

Minä rakastan Häntä. Teidän Armon tekonne pätevöittävät teidät saamaan lisää ja lisää voiteluja. 

Ei, tässä EI ole kyse oikeamielisyyden töistä, tässä ei ole kyse palkkioiden ansaitsemisesta. On kyse 

huolehtimisesta ja niiden rakastamisesta, kenellä ei ole mitään keinoa palkita teitä.” 

”Kun te käytätte niitä voimavaroja, mitä Minä annan teille niitä varten, jotka ovat rakkaimpia 

Minun Sydämelleni, olipa se aikaa tai rahaa, mikä ikinä lahja teillä onkaan, se innoittaa runsaan 

rakkauden Minun sydämessäni, joka saa Minut purkamaan siunauksia elämiinne. Clare on 

korjannut makeaa hyötyä siitä huolehtimisesta, sekä musiikissaan ja perheessään. Minä olen 

tuonut hänen lapsensa takaisin hänen elämäänsä työskentelemään hänen missiossaan ja tämä on 

lahja ylitse kaikkien lahjojen hänelle.” 

( Clare ) Voi Herra, koskaan minä en voi kiittää Sinua tarpeeksi sellaisesta vaalitusta lahjasta.  

Jeesus jatkoi… ”Ja lisää on tulossa ja Minä tulen suojelemaan sinua niiltä, jotka näkevät ja kuulevat 

ja alkavat juonimaan tuhoa. Se, mitä he kaivavat sinun perheesi pudota siihen, he itse tulevat 

korjaamaan sadon siitä, eivätkä voi paeta sitä, mitä ovat yrittäneet kylvää Minun uskollisteni 

elämissä.”  

”Minulla on niin paljon hyvää suunniteltuna sinua varten; tämä on vasta alkua.”  

”Nyt elokuvasta.” Autiotalo (=TheShack. Amerikkalainen, kristillinen elokuva). 

( Clare ) Joo, kävimme katsomassa sen yhtenä iltana.  

( Jeesus ) ”Minä en tahdo Minun ihmisteni jättävän huomiotta metsän puilta. Minun Isäni on mies, 

Minun Henkeni on mies sukupuoleltaan. Kyllä, kyllä, kyllä… kaikki tämä on totta.”  

”Mutta nyt Minä toivon Minun ihmisteni katsovan ilmeisen taakse. Saatana on tahallaan vesittänyt 

isyyden ja tehnyt siitä kauhua niin monessa perheessä. Tästä syystä, Minua vältellään, koska Minä 

olen sekä Jumala että Mies. Siitä on tullut ongelma, joka saa jotkut välttämään Minua Minun 

sukupuoleni vuoksi.” 

”Tämä elokuva, joka ei täsmällisesti kuvaa Minun sukupuoltani, on tehnyt erittäin hyvää työtä 

kuvaamalla Minun Rakastavaa Hahmoani. Minä neuvoisin teitä, Minun Ihmiseni, Minun Lapseni, 

älkää koskaan langetko ajatukseen, että Minä olen nainen. Mutta Maapallolla ei ole yhtään naista, 

joka voi yltää Minun hellyyteeni ja Minun huoleeni jokaisesta teistä. Eikö ole kirjoitettu… ”Sillä 

näin sanoo Herra: Minä ohjaan hänen tykönsä rauhan niin kuin virran ja kansojen kunnian niin kuin 

tulvajoen. Ja te saatte imeä, kainalossa teitä kannetaan ja polvilla pitäen teitä hyväillään. Niin kuin 

äiti lohduttaa lastansa, niin Minä lohdutan teitä ja Jerusalemissa te saatte lohdutuksen.” Jesaja 

66:12-13.  

”Jerusalem, Jerusalem, sinä, joka tapat profeetat ja kivitätne, jotka ovat sinun tykösi lähetetyt, 

kuinka usein Minä olenkaan tahtonut koota sinun lapsesi, niin kuin kana kokoaa poikansa siipiensä 

alle! Mutta te ette ole tahtoneet.” Luukkaan Evankeliumi 13:34.  



”Nämä ovat metaforia, kielikuvia, Minun Ihmiseni. Tätä ei pidä ottaa kirjaimellisesti. Tämä on 

ymmärrettävä, että Minä olen hellä ja ravintoa antava, piirteitä, joita tavallisesti liitetään perheen 

äitiin. Mutta MINÄ OLEN kaikki, mitä on olemassa – sisältäen naisen piirteet tai Minä en olisi 

voinut luoda häntä. Jos Minä en olisi tiennyt tai ymmärtänyt tai omaksunut äidin erityisiä piirteitä, 

Minä en olisi voinut luoda naista, enkä perhettä. Mutta kuten se on, Minä olen luonut kenet ja 

mikä nainen on… hellä, ravintoa antava ominaisuus voi olla perheen keskellä pitämässä sitä 

yhdessä.”  

”Saatana on vääristellyt tämän huippuunsa ja tehnyt kaikkensa, mitä on voinut tuhotakseen 

perheen. Kyllä, hän vihaa Minua, hän vihaa äitejä ja isiä ja saa suurta mielihyvää perheiden 

erottamisesta, joista tulee silloin hänen saaliitaan.”  

”Mutta olkaamme hyvin selkeitä tässä. MINÄ OLEN ennen kaikkea miessukupuolinen, 

maskuliininen, teidän Luojanne. Minä olen luonut teidät vastaanottamaan Minut ja siksi Minä 

haluaisin jokaisen teistä olevan Minun Morsiameni, koska te olette omaksuneet Minut ja olette 

ottaneet vastaan Minulta kaiken, mitä teillä on elämissänne. Minä loin teidät vastaanottamaan 

elämää Minulta, aivan kuten maskuliininen, miehinen, elementti antaa elämän naiselle ja lapsi 

muodostuu kohdussa.”  

”Ja pyydän – älkää vääristelkö Minun sanojani. Tällä ei ole mitään tekemistä seksuaalisen 

lisääntymisen kanssa; tämä kaikki liittyy sen kaiken vastaanottamiseen, mitä Minä annan teille ja 

uuden elämän tuomiseen lahjoillanne.”  

”Kun ylistätte, sydämenne avautuvat vastaanottamaan armoa Minulta. Kun opiskelette Minun 

sanaani, mielenne avautuvat vastaanottamaan Minun ohjeitani. Kun palvelette, Minä kutsun teitä 

huolehtimaan äidin lailla ja paimentamaan katrastanne, olemaan Minun rakkauden 

suurlähettiläitäni, mikä vuodatettiin sydämeenne, niin että voitte kylvää sitä ulkomaille, että muut 

tulevat vastaanottamaan tämän uuden elämän ja olemaan uudestisyntyneitä Minussa.”  

”Kyllä te vastaanotatte Minulta ja synnytätte uutta elämää lahjoillannerikkonaisille ja kadotetuille. 

Tämä todella on äitiyden tärkein osatekijä.”  

”Siispä, tässä elokuvassa on joitakin hyviä osatekijöitä. Te voitte nähdä sen kohtauksessa 

valtaistuimen luona, mitä Minulle maksoi ja mitä Minä olin halukas antamaan pitääkseni teidät 

pois Helvetistä. Tämä on kuvattu oikein hyvin. Minä toivoisin, että te lopettaisitte hyttysten 

siivilöimisen ja kamelien nielemisen, Minun ihmiseni.” Matteuksen Evankeliumi 23:24.  

”Myrkyllinen juuri miehen puutarhan keskellä oli katkeruus. Minä olen opettanut aikaisemmin, 

että teidän ei tule sallia antaa tämän juuren kasvaa sydämiinne. Pikkiriikkiset kielot edustavat 

anteeksiantoa ja uutta elämää Keväällä. Kun on loukkaantunut, on taipumusta katkeruuteen; 

mutta kun annetaan anteeksi – heidän sydämensä laajenevat ja parantuvat.”  

”Ymmärrättekö te? Niin todellinen kuin tämä elokuva vaikuttaakin olevan, se on silti vain elokuva 

ja kolme henkilöä, jotka kuvaavat Minun Kolminaista luonnettani, ovat pelkästään esimerkkejä 

Minun Jumaluuteni ominaisuuksista.”  

”Niin monia ovat isät raa`asti vammauttaneet. Petos, hyväksikäyttö, väkivalta, itsekkyys, 

laiminlyönti, hylkääminen. Isät ovat tuhonneet lapsiaan hyvin varhaisesta iästä alkaen. Yleensä äiti 

pysyy uskollisena jälkikasvulleen. Moni ei harkitse mitään hyvää olevan Minussa, koska heitä ovat 

heidän isänsä tai miehet heidän elämissään syvästi haavoittaneet.” 



”Siispä, Minä pyydän,että te ette jätä huomiotta tarinan ydintä: anteeksiantoa, irti päästämistä, 

elämän pettymysten istuttamista hellällä päättäväisyydellä ja sallien Minun tuovan makeaa 

hedelmää elämänne kaikkein katkerimmista menetyksistä. Tullen Minun luokseni kuin tutun 

ystävän luokse, luottaen Minun auttavan teitä kävelemään myrskyisten vetten päällä ja kieltäytyen 

istumasta Minun paikallani valtaistuimella tuomiten veljiänne ja sisarianne.”  

”Kaikki nämä asiat ovat paikkansa pitäviä ja raamatullisia ja esitetty hyvällä maulla. Siispä, Minä 

pyydän teitä tietämään ilman epäilyksen häivääkään Minun maskuliinisen, miehisen luonteeni. 

Mutta oppikaa kuvatuista luonteenpiirteistä – että Minä rakastan teitä niin kuin äiti rakastaisi, 

ehdottomasti. Minun Henkeni ohjaa teitä hyvin läpinäkyvästi ja murehtii paljon helpommin kuin 

voitte ikinä kuvitella. Ja Minä rakastan kuunnella teitä, olla teidän läsnäolossanne, leikkiä 

kanssanne ja arvostaa elämää kanssanne. Juhlia.”  

”Minä olen teidän oikean kätenne puolella aina ja Minä en koskaan tule jättämään tai hylkäämään 

teitä. Minä ymmärrän teidän syvät haavanne ja Minä olen tässä parantamassa ne.” 


