506. Jeesus sanoo… Minun Morsiameni,
tämän kauden Hedelmä tulee olemaan kultainen ja mehukas
TÄMÄN KAUDEN HEDELMÄ TULEE OLEMAAN KULTAINEN JA MEHUKAS
Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 27. Toukokuuta, 2017.
Herra aloitti… ”Minun Morsiameni on tulossa paljon tarvittuun levon ja hyvityksen aikaan. Minä
olen katsonut sinun ahkerointiasi ylivoimaisia todennäköisyyksiä vastaan. Minä olen kuullut
jokaisen avun itkun jatkaaksesi eteenpäin, Minä olen vanginnut sinun kyynel pisarasi pieneen
kultaiseen pulloon. En ole kadottanut yhtäkään.”
”Nyt Minä aion voidella sinun pääsi iloisuuden öljyllä. Minä aion kaataa sinun kyyneleesi
hedelmälliseen maaperään ja kuten ravitsevat vedet ylhäältä, sinun puutarhasi tulee kukkimaan
ympärilläsi. Sinä olet tulossa ajankohtaan, jolloin saat satoa kaikista ahkeroinneistasi, Minun
Morsiameni. Sinä olet jatkanut kuivuudessa, kivussa, uhkaavissa tuulissa. Sinä et ole perääntynyt,
vaan olet todistanut Minulle, että sinä olet valmis suurempiin lahjoihin, voiteluihin ja vastuisiin.
Tämän kauden hedelmä tulee olemaan kultainen ja mehukas, raviten jopa kaikkein ehtyneintä ja
kuivuneinta sielua, jopa laittaen kuivuneisiin luihin lihaa.”
”Joka puolellasi ovat maailmallisten ponnistelujen ja maailmallisen elämisen tuhot – erityisesti
nuorten, jotka muistuttavat vanhojen ja uupuneiden ihmisten sieluja, pikemminkin kuin että
olisivat eloisia. Koulusta valmistumisen pitäisi olla ilon aikaa, mutta monille se on pimeyden ja
päättämättömyyden aikaa, vastaamattomine kysymyksineen. Tämän verilöylyn on luonut
maailmallinen kasvatus, ilman että Minua on pidetty mielessä. Suurin osa jättää koulun kysyen
enemmän kysymyksiä, kuin mitä heillä oli koko aikana, jolloin he olivat koulussa oppimassa.”
”Nämä sielut janoavat tarkoitusta elämilleen. Valoa pimeyteensä, rauhaa myllerrykseensä. Ja
sinulla, Minun Morsiameni, on viisautta osoittaa suunta lahjojesi kautta. Anna niiden merkitä,
saada aikasi tällä Maapallolla merkitsemään Minulle ja heille, jotka ovat hornan reunalla,
hämmentyneinä todellisesta elämän merkityksestä.”
( Clare ) Ja kun Hän sanoi sen, minä ajattelin, ”He eivät ole vain hämmentyneitä todellisesta
elämän merkityksestä, vaan he ovat hämmentyneitä, tulisiko heidän OLLA elossa vai ei. Kun on
näitä kuoleman kultteja ilmestymässä eri paikoissa. Itsemurha kultteja – se on kauheaa! Heidän
pitäisi ajatella kaunista elämää edessään ja he ajattelevat elämänsä lopettamista, ennen kuin se
todella alkaa.”
( Jeesus ) ”Onko kyse rahan ansaitsemisesta? Onko kyse rakkaudesta? Onko kyse suosiosta? Onko
kyse luovuudesta, josta tulee jotain? Sinulla oli kaikkia näitä kysymyksiä, kun olit ilman Minun
valoani. Jotkut teistä tietävät, millaista on olla ilman Minua, kuinka hyvin pimeältä ja toivottomalta
se vaikuttaa.”
”Tuokaa valoa tähän maailmaan elämienne esimerkeillä ja kuinka te elätte niitä. Ottakaa lahjanne
ja alkakaa työstää niitä, kuin ette koskaan aikaisemmin ja katsokaa, kuinka puhkeatte täyteen
elämänne kukkaan, jonka Minä tarkoitin teille alusta alkaen.”
”Minulla on rikkaita auringonvalon säteitä, jotka tunkeutuvat maaperään ja aktivoivat siemenet,
jopa suuremmalla energialla kuin aikaisemmin. Minulla on teidän kyyneleenne, joilla kastelen
niitä. Minulla on teidän ahkeruutenne suojelemassa puutarhaa tunkeutuvilta rikkaruohoilta ja
häiriötekijöiltä. Minä olen istuttanut enkelien aidan ympärillenne suojelemaan hoidettavia kasveja,
kun ne kasvavat kypsyyteen ja päästävät ilmoille mitä pyhimmän tuoksun.”

”Pitäkää huoli siitä, että omaksutte toivon ja menette eteenpäin lahjojenne kanssa. Te olette
kokeneet monia hyvin KOVIA myrskyjä. Ja nyt kun Minä kastelen siemeniä, joita Minä olen
kylvänyt elämiinne, kyynelillä, ne tulevat kasvamaan vahvoiksi, korkeiksi ja tuoksuviksi hyvin
nopeasti. Tämä on tasangon aikakausi. Tehkää parhaanne sen kanssa, Minun Morsiameni. Me
tulemme hoitamaan puutarhaa yhdessä ja riemuitsemaan sadonkorjuusta myöskin.”
”Teillä ei ole aavistustakaan, siitä mitä Minä olen istuttanut maaperään, mutta kun se tekee
hedelmää, te tulette todella olemaan ällistyneitä!”
”Antakaa palaa!”

