
508. Jeesus sanoo… Oikeamielisyyden Sadonkorjuu Elämässänne kasvaa 

OIKEAMIELISYYDEN SADONKORJUU ELÄMÄSSÄNNE KASVAA 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 4. Kesäkuuta, 2017. 

Jeesus aloitti… ”Me kuljemme uskon mukaan, emme näön. Tämän Minä sanoin sinulle eilen ja se 

pätee yhä tänään. Usko, että se mitä Minä olen luvannut, sen Minä tulen täyttämään. Juuri nyt 

kannat esirukoilemisen taakkoja hengitysongelmasi kanssa. Mutta aina ei tule olemaan niin. Tulee 

aika, jolloin Minä vapautan sinut siitä.” 

”Clare, sinulla tulee aina olemaan risti, mutta se ei aina tule olemaan sairauden risti; on monia 

muita ristejä, Minun rakkaani. Toistaiseksi, tämä on Minun valitsemani keino nöyrryttää sinua ja 

edistää Valtakuntaa. Tämä on kiipeämistä vuoren rinnettä ylös, siitä me puhuimme kuukausia 

sitten. Ja aivan kuten asevoimat jatkuvasti harjoittavat miehiään ja pitävät heidät kunnossa, niin 

myös Minä harjoitan ja pidän sinut kunnossa, ettet vaivu omahyväisyyteen ja laiskuuteen.”  

”Minun tulemiseni ei ole niin kaukana, Rakkaani, ei ollenkaan kaukana. Siis nämä ovat todella 

keveitä ja hetkellisiä taakkaoja, sinulle räätälöityjä ristejä. Aivan kuten Minä asun Minun Ihmisteni 

ylistyksissä, Minä olen sinun kanssasi sinun ristissäsi, sinun vierelläsi, kärsien kanssasi. Vahvistaen 

sinua ja avaten silmäsi ja sydämesi leveämmälle ja leveämmälle, Minun läsnäololleni elämässäsi. Ja 

sinun samankaltaisuudellesi Minussa, myöskin.”  

”Ilo seuraa aina kärsimyksen kantapäillä ja Minun siunaukseni tulevat osaksesi koettelemuksesi 

hetkillä. Muuten sinä et voisi kestää näiden myrskyisten aikojen keskellä. Kuitenkin, kun menet 

syvemmälle Minun Rakkauteeni sinua kohtaan ja Minun Tarpeeseeni lohduttaa sinua, Sinun 

luottamukseesi Minun Lupauksiini – sinä tulet vahvemmaksi ja vahvemmaksi ja saavut paikkaan, 

jossa sinä ennen olisit langennut, mutta nyt sinä kestät uskossa.”  

( Clare ) Ja kun Hän sanoi sen, näin Hänen pitelevän kiillotusliinaa ja hankaavan pientä , harmaata 

ja tahriintunutta hopeakannua, uudelleen ja uudelleen, kunnes se oli hohtavaan valkoinen.  

( Jeesus ) ”Kyllä, juuri sillä tavalla Minä kiillotan sinua ja poistan maailman tummentumat sinusta, 

kunnes kaikki, mikä paljastuu, on valkoista ja hohtavaa hopeaa. Näin Minä pidän sinut valmiudessa 

palvelemaan Mestarin pöydässä. Aina kiillotettuna. Sinä kannat ravintoa muille tällä jatkuvan 

puhdistuksen ja kiillottamisen prosessilla. Joskus hellä käsi ottaa sinusta kiinni, kun sinä lankeat tai 

otetaan aikaa poistaa maailman hapettumat ja tahrat sydämestäsi.” 

”Toisina aikoina on koe kantaa kallisarvoisia ravinteita toisille, samaan aikaan, kun vihollinen 

hyökkää kimppuun ja jälkeen päin syöpymisen ja vihollisen hyökkäysten tekemien tuhojen 

korjaaminen. Sinussa on jatkuva jalostava prosessi meneillään, Minun Kyyhkyni ja kaikissa Minun 

Morsiamissani. Kuinka Minä kaipaankaan päivää, jolloin te kohoatte Taivaaseen Minun kanssani ja 

teidän puhdistuksenne yksityiskohtia myöten on tehty!”  

”Mutta toistaiseksi me työskentelemme yhdessä, saaden aikaan hyvää ja kitkien pahaa. Kaikki 

tämä on tarpeellista päivittäin tai te ette tule kasvamaan. Kaikki ei voi olla koettelemusta tai te 

lannistutte; eikä kaikki voi olla voittoakaan tai te laiskistutte.”  

”Siispä, Minä tasapainotan tämän pyhän elämän teissä parantamisilla, kiillotuksilla ja 

jalostamisella. Ja tällä tavalla, Oikeamielisyyden Sadonkorjuu jatkaa kasvamistaan elämissänne. 

Minä haluan teidän kaikkien alkavan katsomaan sitä hyvää, mitä Minä teen elämissänne. Katsokaa 

voittoja. Katsokaa uusia voiteluja ja juhlikaa näitä hyviä asioita. Jopa Nehemian miehet ottivat 



aikaa virkistykseen kaiken suuren työnsä keskellä. Vaikkakin jopa niiden pikaisten hetkien aikana, 

heidän miekkansa olivat valmiudessa heidän vieressään.” 

”Teillä ei ole varaa olla ilman tätä suojelua edes millisekuntia. Teidän täytyy aina olla 

pukeutuneena Minun haarniskaani, kantaen asettanne tietoisina, että vihollinen ei koskaan nuku.” 

”Minä olen teidän kanssanne, Minun kauniit valittuni. Minä olen teidän kanssanne. Raviten, 

parantaen ja rakastaen teitä koko päivän ajan. Pyydän, tulkaa Minun luokseni, älkääkä ohittako 

tätä aikaa, jota Minä tarvitsen teidän kanssanne, yhtä paljon kuin te tarvitsette Minun kanssani. 

Vaikka silloin, kun te ohitatte tämän ajan, ettekä ole asianmukaisesti aseistautuneet ja 

valmistautuneet, Minä olen silti teidän vierellänne. Ja kun epäuskon nuolet osuvat teihin, Minä 

kärsin teidän kipunne Minun sydämessäni – huudahtaen… ”Voi, Minun kaunis Morsiameni, miksi 

sinä et valmistellut itseäsi tätä päivää varten? Voi, kuinka Minä kärsin kanssasi”.”  

”Sallikaa Minun valmistella teidät joka päivä ja älkää riistäkö Minulta hellää ylistystänne. Minä 

jätän teidän kaipaukseni suloisella tuoksulla – Minä kaipaan teitä. Tulkaa Minun luokseni, Minun 

Morsiameni ja levätkää tässä Minun povellani, missä Minä tulen jatkuvasti ennallistamaan teidän 

sielunne, kun te tuotte lohtua Minulle.” 


