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Tämänhetkisestä Sadonkorjuusta
KORVAAMINEN, EPÄILYT, LAISKUUS, TAIDOT, HEDELMÄ & TÄMÄNHETKINEN SADONKORJUU
Jeesuksen sanoja Sisar Clare, 14. Elokuuta, 2015.
Jeesus aloitti… ”Monet teistä ovat kuluttaneet koko elämänne menettäen asioita ja taistelleet
pitääksenne ne. Monet niistä asioista Minä olen tarkoituksellisesti sallinut teidän menettää. Toiset
asiat eivät olleet Minun tahtoni ja palvelivat, ei mitään muuta päämäärää, kuin teidän
vahingoittamistanne.”
”Tämä on ennalleen palauttamisen aika. Kyllä, taistelu on meneillään. Kyllä, pimeys on lisääntymässä.
Mutta niin on Minun Anteliaisuutenikin ja monet, monet asiat, jotka olette menettäneet, Minä tulen
ennalleen palauttamaan teille. Vihollinen on tullut varastamaan, tappamaan ja tuhoamaan, mutta
Minä olen tullut, että teillä olisi elämä ja yltäkylläisyys.”
”Monet teistä ovat elämänne sadonkorjuu ajassa. Toiset ovat koettelemisen ajassa. Olkaa varmoja,
että kaikki, minkä te olette Minun vuokseni menettäneet, tullaan laskemaan ja antamaan teille
takaisin sullottuna, pudistettuna ja kukkuraisena. Tämän maailman koettelemukset ja menetykset
ovat vain väliaikaisia ja ohimeneviä, mutta seuraavassa elämässä te tulette näkemään, kuinka suuren
palkkion Minä olen säästänyt teitä varten.”
”Monet teistä tällä hetkellä eivät silti tiedä, mihin suuntaan kääntyä. Minä olen kertonut teille, mutta
te jatkatte epäilyissänne. Minä olen käskenyt teitä laittamaan kätenne auran varteen ja selkänne
työhön. Miksi niin monet jatkavat odottamista ja lykkäävät päätöksiä, jotka tarvitsevat ajantasaisia
vastauksia?”
”Voisiko olla, että jos seuraatte uutisia jälleen, ennustelijoita, jotka sanovat, ”Se on tänä päivänä, se
on tuona päivänä, tällä viikolla tai tuona kuukautena”? Oletteko te niin herkkäuskoisia, että
kuuntelette jokaisen mielipiteen, joka kiinnostaa mielikuvitustanne ja antaa teille tekosyyn lykätä
työtänne? Tämä ei miellytä Minua, Rakkaani. Ei yhtään. Minä odotan teidän nousevan sohvaltanne ja
asettavan itsenne työhön. Siunattu on palvelija, jonka Minä löydän tekemästä Minun tahtoni, Minun
paluuseeni asti. Hyvin tehty, menkää Herranne iloon.”
”Mutta te, jotka jatkoitte lahjojenne hautaamista ja jatkoitte epäuskossa, ruokkien pelkojanne
jokaisella profetialla, jonka voitte löytää, löytäen tekosyitä olla pois velvollisuuksistanne, teille asiat
eivät tule menemään hyvin. Ovi tullaan sulkemaan ja te ette voi olla hääjuhliin osallistuvien joukossa.”
”Kyllä, tämä on varoitus. Vakava varoitus. Te olette uskoneet Minuun, tämän äänen kautta useita
kuukausia. Miksi nyt on niin epämukavaa uskoa? Miksi kyseenalaistatte Minun Clarelle antamieni
sanojen luotettavuutta? Voisiko olla, että olette laiskoja ja haluatte tekosyyn vetäytyä edessänne
olevasta kovasta työstä? Älkää aiheuttako sitä, että Minä joudun sulkemaan teidät pois, Minun
Morsiameni. Älkää seisoko sivussa, tekemättä mitään, kisan viimeisillä minuuteilla. Ettekö tiedä, että
vain ne, jotka kisaavat sääntöjen mukaan ja juoksevat voittaakseen, vastaanottavat palkinnon?”
”Nyt on enemmän mahdollisuuksia kerätä hedelmää näinä viimeisinä tunteina, kuin oli edes vuosi
sitten. Pahuus ON kasvussa, ihmiset TUNTEVAT pimeyden lisääntyvän. Ja Minä en puhu uutisista, vaan
selkkauksista, väkivallasta, epätoivosta, hämmennyksestä, vieraantumisesta - millaista ei koskaan ole
ennen nähty. Nuorten ihmisten syrjäytyminen, pettymys, ovat kaikkien aikojen ennätyslukemissa.
Tämä on teille aika tarjota heille vaihtoehtoja. Ei vain Minun rakkauden Sanojeni puhumista, vaan
olemalla Rakkauden Elävä Valo. Sellainen, joka ei mene ramman ohi, vaan pysähtyy ja lohduttaa ja

hoitaa haavat. Sellainen, joka ei liity kiven heittäjien joukkoon, heikkoja ja syrjäytyneitä kohtaan, vaan
kiirehtii heidän puolustuksekseen ja vie heidät pois vaikeuksien tieltä.”
”Minä koettelen teitä, Lapset. Minä tarjoan teille mahdollisuuksia harjoittaa rakkautta ja
armeliaisuutta. Kuljetteko suoraan heidän ohitseen pää pilvissä vai oletteko te huolellisia joka
askeleella, nähdäksenne niitä, jotka yhteiskuntanne on hylännyt, kuitenkin Minä kuolin ristillä heidän
puolestaan?”
”Sillä Minä olin nälkäinen ja te annoitte Minulle syötävää. Minä olin janoinen ja te annoitte Minulle
juotavaa. Minä olin muukalainen ja te kutsuitte Minut sisään. Minä olin alaston ja te vaatetitte Minut.
Minä olin sairas ja te kävitte Minua katsomassa. Minä olin vankilassa ja te tulitte Minun luokseni.”
”Sitten Minä tulen sanomaan… ”Tulkaa te, jotka olette Minun Isäni siunattuja, perikää Valtakunta,
jonka Minä olen teille valmistellut maailman perustamisesta lähtien.”
( Clare ) Sen jälkeen, kun Herra lopetti jakamasta tämän sanan, minä kysyin Häneltä, ”Herra, onko
sireenien ja ambulanssien määrän kasvulla mitään tekemistä CERNin kanssa?” Täällä on ollut hillitöntä
menoa. Tarkoitan, joskus minun pitää odottaa sireenien välissä nauhoittaakseni. Ja päivän aikana on
ollut sireeni sireenin jälkeen – on ollut epätavallisen aktiivista.
( Jeesus ) ”Sillä totisesti on tekemistä, Minun Rakkaani. Teidän Maapallonne on peitelty uudella
vääryyden kerroksella, ja miljoonat demonit ovat ahtautuneet portaalin läpi. Kuitenkin, muistakaa…
he eivät vedä vertoja Minun enkeleilleni. Kyllä, pimeys on lisääntymässä. Mutta, Minä katson Minun
Lasteni rukouksia ja uhrauksia – jopa teidän tällä kanavalla olevien – ja Minun käteni ovat sidotut.
Minä en voi tehdä mitään, sillä rukouksenne ovat vastustaneet tulevaa Tuomiota.”
”Kuinka ihmeellistä tämä tulee teille olemaankaan, sillä te tulette tulemaan Taivaaseen riemuiten ja
kantaen lyhteitänne mukananne! Tämä sadonkorjuu tulee todistamaan tottelevaisuudestanne ja
uskollisuudestanne. Vaikka ihmiset eivät sille osoita suosiotaan, eivätkä he tunnista sitä, niin
pimeimmistä ja hämärimmistä paikoista – niemistä ja notkoista ja kujilta – koko matkan hallintoon
asti; valtion päämiehiin, sadonkorjuuta tehdään näinä viimeisinä tunteina. Ja se lisääntyy
rukouksienne ansiosta.”
”Siispä nyt Minä lähetän teidät jatkamaan työskentelyä Minun viinitarhassani. Älkää olko laiskoja,
älkää välttäkö työtä, tunnistakaa laiskuutenne ja katukaa. On kääntymyksen partaalla olevia; he
tarvitsevat vain jonkun rakastamaan heitä ja näyttämään heille tien Minun luokseni. Menkää tietänne,
tehkää ystävällisyyden teko, he tulevat kysymään, ”Miksi te teitte sen Minun puolestani?” Sitten te
voitte kertoa heille Minun Rakkaudestani, sillä he ovat nähneet sen toiminnassa. Te tulette
rukoukseen ja olette täytettyjä Minun Rakkaudellani; sitten te menette ja tuhlaatte sitä muille. Se on
niin yksikertaista. Te olette vain hienoa viiniä tarjoava astia. Teissä on jotakin erilaista. Olkaa varmoja,
se on huomattu.”
”Älkää pakottako itseänne kenellekään. Odottakaa Minun johdattavan teitä. Sitten, hellästi jakakaa
Minun Rakkauteni heidän kanssaan. Teillä on kaikki vastaukset: heidän yksinäisyyteenne, heidän
suunnan puutteeseenne, heidän tasapainonsa puutteeseen ja rakkauden ja lohdun puutteeseen.
Kaikki se on teissä, koska Minä elän teissä. Teidän tarvitsee vain kallistaa kannua ja Minä tulen
kaatamaan sen heidän päälleen.”
”Menkää eteenpäin nyt. Nostakaa ristinne, seuratkaa Minua, olkaa valmiita pysähtymään heidän
vuokseen, joilla ei ole ketään muuta ja kaatakaa Minun hienoa viiniäni heidän päälleen.”

