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( Clare ) Herramme Jeesus Kristuksen suloinen rauha ja viisaus olkoon teidän kaikkien kanssa. 

Herra, mitä Sinulla on mielessäsi tänä iltana?  

( Jeesus ) ”No niin, Minä haluan puhua tulevasta sielujen sadonkorjuusta. Minä haluan vakuuttaa 

kaikki Minun Morsiameni tällä kanavalla, että mitä he ovat kylväneet vielä täällä Maapallolla 

ollessaan, he tulevat korjaamaan suunnatonta satoa siitä. Teidän on vaikea nähdä, mitä seurauksia 

pyhästä elämästänne tulee olemaan heille, jotka tunsivat teidät. Riittää, kun sanon, että kun te 

jonakin päivänä näette sen, pyhä shokki valtaa teidät. ”Jeesus teki TUON minun poloisen pienen 

elämäni kautta?”  

”Vainon, ahkeroinnin ja pettymysten kärsimykset tulevat olemaan kääntymysten polttoaineena. 

Valtava maanalainen armon tasku odottaa sytyttääkseen sieluja, joita on valmisteltu kääntymystä 

varten. Kuvitelkaa öljykenttiä. Maanviljelijöillä on niin karut ajat tulla toimeen sadollaan ja sitten 

eräänä päivänä se musta aine pursui maaperästä. Ensin se oli harmi, mutta kun keksintö tehtiin, se 

nähtiin puhtaana mustana kultana.” 

”Sinähän muistat unen, jonka Ezekiel näki vuoristokiinteistöstä?”  

( Clare ) Uuh… Sinä tarkoitat sitä, jossa jalokiviä vain oli maaperässä ja joka kerta, kun me 

tarvitsimme jotakin, hänen täytyi vain siirtää maata sivuun ja kerätä arvokkaat hiotut kivet?  

( Jeesus ) ”Kyllä, se uni. Sinä et tiennyt sen merkitystä silloin, mutta nyt sinä tiedät. Kaikki, mitä 

sinä kärsit ja koit siellä vuorella, oli uhrausta Minulle, joka nyt tänä päivänä kantaa satoa. Aivan 

kuten kaikkien, jotka ovat pyhittäneet elämänsä Minulle ja vaikuttavat hedelmättömiltä nyt, 

tulevat puhkeamaan kukkaan Suuressa Sadonkorjuussa.” 

”Siksi Min olen opettanut teitä olemaan katsomatta tuloksia, vain olemaan uskollisia Minulle, 

tehden kaiken, mitä sydämissänne tiedätte, että Minä olen kutsunut teidät tekemään. He, jotka 

katsovat tuloksia ja palkkioita tässä maailmassa, he lannistuvat helposti.”  

”Mutta he, jotka etsivät palkkiota vain Minun tekemisestäni onnelliseksi ja Minun tahtoni 

loppuunsaattamisesta, heidät tullaan palkitsemaan suunnattomasti sielujen sadonkorjuussa, jolle 

he antoivat polttoainetta elämillään. Eikö olekin sanottu, että marttyyrien veri on kirkon siemen?”  

”No niin, monet, monet ovat kärsineet valkeaa marttyyriutta (=marttyyriutta ilman 

verenvuodatusta). He eivät ole nähneet, mitä heidän uhrauksensa ovat saaneet aikaan. Minä 

haluan kertoa teille kaikille, vaikka te ette näkisi sadonkorjuuta, teidän elämänne eivät ole olleet 

turhaan. Te tulette näkemään sen lopussa. Ja mitä ihmeellisimmin, yksinkertaiset, 

tunnistamattomat rukoilevat kotiäidit ja isättulevat olemaan suunniltaan ilosta, kun he näkevät, 

mitä heidän rukouksensa ovat saaneet aikaan ja mihin asemiin Minä nimitän heidät Taivaassa. He, 

jotka ovat olleet uskollisia siinä, mitä Minä olen heille antanut, tulevat saamaan ylennyksen, joka 

kirjaimellisesti ”ei ole tästä maailmasta”. Kyllä, kaikki, jotka ovat työskennelleet Minulle, tulevat 

olemaan suunniltaan ilosta.”  



”Kun me lähestymme teidän lähtönne aikaa, Minä en halua kenenkään teistä vaipuvan epätoivoon 

sen vuoksi, että elämänne olisi ollut arvotonta. Vaikka te ette olisikaan suuri evankelista tai 

kuuluisa pastori, ei tarkoita sitä, etteikö teillä olisi hedelmätarha täynnä hedelmää. 

Ymmärtäkäärukoustenne tukeva voima niille, jotka tuovat valtavan sadon.” 

”Kun te osallistutte uskonnolliseen herätykseen, sellaiseen, jota Billy Graham järjesti ja te näette 

nuoren miehen menevän eteen ja ottavan vastaan Minut, tietäkää, että äidin rukoukset saivat 

aikaan nuoren miehen tulemaan Minun Valtakuntaani, ei Billy Grahamin, joka myös on 

vastaanottanut voitelunsa muiden rukousten vuoksi. Hänet on voideltu heittämään verkko, mutta 

suuren valtameren virtaukset, rukoukset ja anomiset, jotka ajoivat heidät verkkoon juuri oikeaan 

aikaan. Tämä on niin väärin ymmärrettyä Maapallolla, mutta Minun Valtakunnassani se on auliisti 

tunnustettua.”  

”Siksi niin monet, jotka vierailevat Taivaassa, ovat hämmästyneitä siitä, että yksinkertaisia ihmisiä 

on ylennetty suuren vaikutusvallan paikoille. Minä olen katsonut Minun Morsianteni sydämiä, kun 

ne muotoutuvat hyvin paljon omani kaltaisiksi. Minä olen nähnyt heidän haavansa, pilkan ja 

halveksunnan, torjumisen, anteeksiannon teot – ja heidän sydämensä ovat hyvin paljon 

samanlaisia kuin Minun sydämeni. Monet etsivät Kuningatarta, mutta Minä etsin palvelijatarta. 

Minä olen Kuningas, mutta Minä tulin palvelijaksi. Siksi Morsiamen täytyy muistuttaa Sulhasta.”  

”Älkää kuvitelko, että kuuluisuus ja vaikutusvalta seuraavat teitä Taivaaseen. Ei, se tullaan 

riisumaan henkilöstänne ja kaikki, mikä jää jäljelle ovat ystävällisyydet ja rukoukset, mitä te 

uhrasitte tarvitsevien puolesta. Kaikki rakkauden uhrauksenneMinun puolestani tulevat 

loistamaan kuin keskipäivän aurinko. Niin suuri tulee kunnianne loisto olemaan, että Maapallolta 

tuleva voi vaivoin, suuresti ponnistellen nähdä teidät. Tämä erityisesti on Minun nimettömieni 

palkkio, heidän ainoa motiivinsa oli rakkaus. Minä kerron teille nämä asiat rohkaistakseni ja 

voimistaakseni teitä, sillä kuten Minä kerroin teille, teitä vastaan tulee olemaan monia 

hyökkäyksiä, teidän uskoanne Minuun ja toivoanne Minua kohtaan, tulevina päivinä.”  

”Pitäkää tämä viesti muistissanne ja pitäkää se saatavilla, niin että te voitte viitata siihen ja 

sammuttaa vihollisen liekehtivät nuolet, vihollinen tulee yrittämään vetää teidät epätoivoon 

ennen kuin Minä tulen hakemaan teitä. Monet teistä ovat heikkoja ja te tarvitsette tätä 

lohdutusta. Pitäkää siitä kiinni, lukekaa sitä, kun kiusaus iskee.”  

”Tällä kanavalla on heitä, jotka ovat olleet Minun tahtoni keskiössä vuosikymmeniä ja kuitenkin 

vihollinen on vakuuttanut teidät päinvastaisesta. Ja nyt kun te olette tulleet vanhoiksi, te katsotte 

elämiänne taaksepäin, aivan kuin ne olisivat olleet hedelmättömiä.”  

”Voi, kuinka te olette erehtyneet! Teidän hyvä tahtonne ja omistautumisenne Minulle, vaikka ehkä 

te olitte palvelutoimessanne nujerrettuja, on tuonut saalista tuhansia sieluja. Kyllä, tuhansia 

sieluja. Te tulette näkemään tämän ja riemuitsemaan.” 

”Lopuksi, älkää salliko minkään pelästyttää tai lannistaa teitä tai tuomita elämiänne. Jos te olette 

rakastaneet Minua koko sydämestänne, Minä käytin JOKAISEN asian, jonka te kärsitte 

täyttääksenne Minun Valtakuntani sieluilla. Siispä, riemuitkaa jopa epäonnistumisistanne. 

Odottakaa vain, niin näette mitä ne saivat aikaan Minun puolestani!” 


