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MINÄ OLEN JOHDATTAMASSA TEITÄ HEDELMÄLLISEEN AIKAAN  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 17. Marraskuuta, 2017.  

Jeesus aloitti… ”Jokaisessa, joka tulee Minun luokseni, on murtumisen ja voitelun syklejä. 

Koettelemuksia ja ristiriitoja, esteitä, menetyksiä – kaikki ne on suunniteltu kypsyttämään teidät 

Jumalan pojiksi ja tyttäriksi.”  

” Nämä ajat, mitkä näyttävät niin ankarilta teille, ovat itse asiassa aikoja, jolloin te kasvatte 

syvimmälle ja leveimmälle ja siksi niitä ei voida hypätä yli. Niin useat, jotka tulevat Minun luokseni, 

odottavat, että elämä tulee nyt olemaan aina kukkiva puutarha. Pian he huomaavat, että raekuuro 

tulee ja tuhoaa kaiken tunnissa, kuivuus aiheuttaa hitaan kuoleman ja elämän kuihtumisen, lumi 

täysin hautaa hedelmät ja kukat jääkerroksen alle.”  

”Se, mitä niistä myrskyistä ja karsinnasta tulee seurauksena, sitä ei tiedetä, ennen kuin keväällä. 

Monet teistä ovat nyt kevätajassa ja valmiita kantamaan tuoretta hedelmää. Mutta toisille, ei tule 

kevätaikaa, koska he hylkäsivät puutarhan ensimmäisen huolen merkin tullessa näkyviin. Tai 

asioiden, joita he harkitsivat, eivätkä halunneet tehdä. Minulla oli paljon heitä varten, mutta he 

eivät halunneet käydä läpi vuodenaikoja, joita kaikkien täytyy käydä läpi, kantaakseen tervettä 

hedelmää.”  

”Niin monet teistä ovat olleet täällä melkein alusta asti, ja te olette käyneet läpi monia 

vuodenaikojen syklejä – ja Minä tiedän, että tämä viimeisin oli vaikein. Mutta katsokaa, missä te 

olitte kolme vuotta sitten ja missä te olette nyt. Silloin puutarhanne oli läiskikäs, ja siellä oli vain 

joku kasvi siellä täällä. Mutta sen ajan jälkeen, se ei ole van kasvanut suuremmaksi vaan 

satoisammaksi ja siellä on herkkiä tuoksuja ja makeita hedelmiä ja se on täynnä elävää vettä. Tämä 

sen vuoksi, kun te kärsitte kuivuudet ja raekuurot, tornadot ja jopa hurrikaanit. Te ette hylänneet 

puutarhoja, koska me olimme niissä yhdessä ja te luotitte Minuun koko sydämestänne.”  

”Siispä Minä olen tuomassa teitä hedelmälliseen aikaan. Jotkut tullaan seppelöimään uusilla 

armoilla ja kyvyillä; toiset tulevat saamaan apua kitkemisessä ja oikeiden viljelykasvien 

istuttamisessa.”  

”Jotkut tulevat valmistelemaan maaperää, koska kaikki, mitä heillä oli puutarhoissaan, oli he itse ja 

lihansa ja niin meidän täytyi raivata maaperä ja kyntää syvältä. Te itkitte, kun nämä muutokset 

tulivat, mutta nyt rikkaan, mustan mullan ollessa varpaittenne välissä syvälle maaperään, te alatte 

innostua siitä, että mitä tästä puutarhasta tulee, uusine kukkineen, yrtteineen ja puineen.”  

”Jotkut teistä ovat kokeneet ei-niin-hyviä lintuja ilmasta, pyyhältäen alas ja varastaen siemenet 

suoraan maastanne. Teidän täytyy olla erityisen valppaita, suojellen näitä hentoja versoja, kunnes 

ne juurtuvat ja suuntaavat ylöspäin aurinkoa kohti. Nämä ilkeät olennot tulevat, koska ne tietävät, 

että Minä olen istuttamassa kanssanne puutarhassa ja kaikki, mitä Minä teen, on uhka heidän 

pimeyden valtakunnalleen.” 

”Monet ovat jo oppineet olemaan varuillaan niiden varalta, jotka varastavat teiltä, niinpä te olette 

valppaina päivin öin. Versonne saavat nyt lehtiä ja yltävät ylemmäs aurinkoon saadakseen 

ravinteita. Mutta pahuuden prinssi ei ole tehnyt vielä kaikkeaan; hän valmistelee heinäsirkkoja ja 

kuoriaisia tuhoamaan ne versot, ja kuluttamaan suuremmat lehdet ja jättämään ne paljaiksi.”  

” Hän tekee tämän teidän vikojenne, kiintymyksienne, syntienne kautta – tehden teidät 

levottomiksi ja harhauttaakseen teidän ajatuksenne. Minä sanon teille, Minun rakkaat, olkaa 



varuillanne hänen tuhoavia enkeleitään; älkää antako synnille mahdollisuutta henkilökohtaisessa 

elämässänne. Muistakaa: Minun Sanani on aita, joka vartioi puutarhaa vuohilta ja tunkeutujilta, 

jotka tulevat elämään hennoilla versoilla ja jättämään jälkeensä käyntikorttinsa. Mieluummin, 

pysykää valppaina Sanassa ja puhukaa elämää ja suojelusta rajojenne yli. Älkää jättäkö 

puutarhojanne vartioimattomiksi. Alle tunnissa, pienet ketut ja korpit voivat ahmia hedelmät ja 

repiä hennot versot viinipuusta.” 

”Mikä on tapa numero yksi, jolla te jätätte puutarhanne vartioimattomaksi? Itserakkaus. 

Itserakkaus synnyttää kiintymyksiä, agendoita, taka-ajatuksia, kun taas veljellinen rakkaus 

synnyttää armeliaisuutta, kärsivällisyyttä, ystävällisyyttä ja halukkuutta palvella ilman palkkiota – 

muuta kuin Minun onnellisuuteni teihin – ja muiden hyvän tähden. Tämä todella on salaisuus 

kestävään onnellisuuteen ja rauhaan. Siellä, missä ei ole kiintymyksiä, siellä ei kamppailla 

suojellakseen ja varustaakseen, siellä on vain rauhallinen joki virtaamassa Minun armossani, 

kantaen teitä määränpäähänne.” 

”Niin kauan kuin te pysytte siinä paikassa, te olette turvassa. Mutta jos te pysäytätte veneen ja 

nousette siitä, te olette jälleen vihamielisellä maaperällä ja tulevaisuutenne on epävarma. 

Tukeutukaa Minuun, Minun Morsiameni ja tukeutukaa suunnitelmiin, joita Minä olen paljastanut 

teille. Älkää antako minkään vetää teitä toiseen suuntaan.”  

( Clare ) ”Herra, liittyykö tämä minun ääneni?” Minä kysyin Häneltä, koska aikaisemmin olin kuullut 

ihmeellisen nuoren miehen laulavan ja ajattelin ”Voi, minä mietin, että pitäisikö minun sisällyttää 

jotakin siitä tyylistä minun ääneeni?” 

Jeesus katsoi minuun ja Hän sanoi… ”Miten sinä arvasit?” 

Ja minä aloin puhumaan. Sanoin… ”Mutta…”  

Ja Hän sanoi… ”Olemmeko me kiistelemässä nyt?” 

”Clare, Minun pieni perhoseni, sinä viet Pyhän Kirjoituksen ”Missä näet hyvää, matki sitä” hieman 

liian pitkälle.”  

”Minä olen vakiinnuttanut Minun hyväni sinuun, sinun täytyy vain harjoittaa sitä, mitä Minä olen 

antanut sinulle, ei sitä mitä Minä olen antanut jollekin toiselle. Se olisi syrjähyppy armon virrasta, 

mikä on liikkunut hitaasti, mutta johdonmukaisesti. Näetkö lisäbonuksen, jonka saat, kun annat 

viestejä? Sinä saat ohjeita itseäsi varten, rakas.”  

”Ole rauhassa, Clare. Sinä olet oikeilla jäljillä ja ei väliä miltä kukin kuulostaa, silti on kyse 

voitelusta. Minä tuen voitelemaan sinut sellaisena kuin olet, niin että voit tehdä sitä, mitä Minä 

olen luonut sinut tekemään. Älä välitä, tämä on vihollisen harhautustekijä.”  

”Siispä lopetellakseni sen, mitä Minä olen sanomassa, Minun Morsiameni, sinä et voi nähdä 

kauneuttasi niin kuin Minä näen sen. Sillä ensinnäkin, Minä näen sinut valmiina Taivaassa – ja mitä 

suloista tuoksua sinä levitätkään ympärillesi! Siispä, ”kun näet hyvää – matki sitä” on hyvä vain 

tiettyyn pisteeseen asti… Toisen lahjan tai identiteetin tavoitteleminen on tuhoavaa, eikä koskaan 

tule tuomaan sinulle tyydytystä.” 

”Siispä Minä pyydän teitä pysymään Elämän Virrassa – teidän elämänne virrassa, missä Minä 

kannan teitä Minun armoni virtauksissa, että te turvallisesti saavuttaisitte määränpäänne.” 

 ”Nauttikaa matkasta! Se on täynnä yllätyksiä ja ihmeellisiä voittoja. Luottakaa Minuun tässä, 

levätkää Minussa ja te tulette saapumaan turvallisesti määränpäähänne.” 


