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MAAILMA ON MUUTTUMASSA TEIDÄN VUOKSENNE… RIEMUITKAA! 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 7. Maaliskuuta, 2018. 

Jeesus aloitti… ” Minun kallisarvoiset, kallisarvoiset Lapseni, Minä en haluaisi teidän lankeavan 

epätoivoon, kun tapahtumat muuttuvat vaikeiksi teille. Minä en haluaisi teidän uskovan, että Minä 

olen vihainen teille tai että Minä rankaisen teitä; tämä on kaukana totuudesta. Te olette seisoneet 

kuilussa Minun Isäni vihan tämän kansakunnan ja maailman syntien vuoksi. Jopa kuten on 

kirjoitettu, ”Kenet Minä lähettäisin?” Te olette nousseet ylös ja sanoneet, ”Lähetä minut”. ”Ja 

Minä katsoin, että näenkö jonkun seisovan kuilussa, enkä nähnyt ketään.”  

” Nyt Minä voin todella sanoa, että Minä olen löytänyt teidät ja te olette olleet uskollisia 

paholaisen vihaa vastaan, ollen periksiantamattomia kantamaan maailman ristiä monien tuskien 

keskellä.”  

” Kuinka kiitollinen Minä olen teille. Minä en koskaan tule kykenemään ilmaisemaan teille sitä 

ihmeellistä vaikutusta, mikä teillä on ollut maailmaan teidän yksinkertaisella 

tottelevaisuudellanne. Todella, Minä olen kätkenyt teiltä, kaiken hyvän, mitä te olette tehneet, 

ettette te tule ylpeiksi. Mutta pian tulee päivä, Minun Morsiameni, jolloin te tulette katselemaan 

kärsimystenne ja rukoustenne hedelmiä.”  

” Kuinka ylpeä Minä olen teistä kaikista jalansijanne pitämisestä. Minun sydämeni ei voi ilmaista 

sitä iloa, mitä Minä tunnen teidän uskollisuudestanne. On mahdotonta sanoa, ”Kiitos teille,” ja 

jättää asia siihen.” 

” Maailma on muuttumassa erilaiseksi paikaksi teidän vuoksenne. Lapsia vapautetaan ja 

pelastetaan kidutuksista, sen vuoksi, mitä vastinkäymisiä te uskollisesti kärsitte. On hallituksia, 

jotka kääntävät uuden lehden ja puhdistavat korruptiota – teidän rukoustenne vuoksi.” 

” Kuinka monia ja erilaisia teitä onkaan tämän maapallon pinnalla ja kun kirjanpito pidetään, 

kuinka ihmeellisiä tämän pienen Sydänasukkaiden ryhmän tulokset ovatkaan. Riittää kun sanon, te 

ette ole ahertaneet turhaan. Pikemminkin, te olette tuoneet hedelmää, jotka kestävät ajasta 

aikaan ja se tulee jatkumaan ja laajenemaan ja tuomaan lisää hedelmää.” 

” Kuinka turhautunut vihollinen onkaan teille teidän yksinkertaisen tottelevaisuutenne vuoksi! 

Ajoittain se on ajanut hänet epätoivoon, koska niin hyvin laaditut suunnitelmat ovat murentuneet 

tomuksi. Kyllä, tämä on hyvä asia, hyvin hyvä asia; ihme, joka on huolellisesti tehty Minun pienien 

uskollisteni käsissä ympäri maapallon.” 

” Kun asiat jatkavat muuttumista, Taivaassa on paljon riemuitsemista. Ja kun hyvyys tuntuu ympäri 

maailman, kun pahuus puhdistetaan hallituksista, kun Valoa tuodaan useampiin kansakuntiin, kun 

muslimi ihmiset löytävät pelastuksensa yksinomaan Minussa – Taivas riemuitsee ja katsoo teihin 

ihmetellen, että te olette valinneet uhrata heidän puolestaan, ketä te ette edes tunne.”  

” Voi, kyllä, Suuri Todistajien Pilvi riemuitsee heidän puolestaan, ketkä ovat ottaneet ristinsä ja 

seuranneet Minua. Ja he näkevät sen, mitä te ette pysty näkemään. He näkevät sen suuren 

lukumäärän, mikä lisätään Valtakuntaan päivittäin. He näkevät sydämet, jotka olivat kovia ja 

pahoja,  muuttuvan hyviksi ja heräävän eloon ja toivoon jälleen. Ja heidän ilonsa teidän 

rukouksistanne ja uhrauksistanne ei tunne rajoja.”  



” Minä halusin kertoa teille tämän, koska moni teitä on todella saanut iskuja ja te ette voi nähdä 

työnne hedelmiä. Mutta Minä näen sen kaiken. Taivas näkee sen ja Minun Isäni riemuitsee teistä, 

jokaisesta, joka on tehnyt osansa saaden tämän tapahtumaan.”  

” Nyt Minä haluan teidän ymmärtävän, että vihollinen tällä hetkellä on saanut selkäänsä suuresti. 

Monet hänen suunnitelmansa ovat jauhautuneet tomuksi ja siroteltu tuuleen. Monet, joita hän 

luuli pitävänsä vankinaan, Helvettiin varmistettuna, on vapautettu ja kunniakkaasti otettu 

Taivaaseen. Ja lisää on tulossa. Enemmän ja enemmän nämä kääntymiset levittävät pyhää tulta 

ympäri kansakuntia, vetäen enemmän ja enemmän sieluja Valtakuntaan. Uusia palvelijoita syntyy 

ja he ottavat aloitteen vapauttaa vangittuja.”  

” Te ette näe näkökulmastanne, mutta teidän kätketyt rukouksenne ovat kannustaneet monia 

näistä – niin että te ette vain tuota hedelmää elinaikananne, vaan ne mitä te olette saaneet 

aikaan, tuovat lisää ja lisää hedelmää. Ja heidän seuraava sukupolvensa tulee saamaan aikaan lisää 

ja lisää hedelmää – kunnes joet tulvivat sieluja, jotka ovat antaneet elämänsä Minulle.”  

” Siispä, Minä sanon teille tänään, riemuitkaa! Sillä suuri on teidän palkkionne Taivaassa; suuresti 

te olette vaikuttaneet maailmaan. Älkää vaipuko epätoivoon menetystenne vuoksi, te ette voi 

koskaan ammentaa Minua tyhjiin.” 

” Jos teillä on vielä kokematta puutarhan ihanuus Minun kanssani, pyytäkää ja odottakaa Minun 

vastaavan teidän rukoukseenne. Mutta kummin tahansa, Minulla on monia lohtuja varattuna teille 

ja mikään, EI MIKÄÄN, mitä te olette uhranneet Minun vuokseni, ole mennyt huomaamatta.”  

” Silmä ei todella ole nähnyt, korva ei todella ole kuullut, mitä Minä olen valmistellut heille, jotka 

Minua rakastavat. Ja te, monien joukossa, ovat niitä, jotka todella olette rakastaneet Minua ja 

vastanneet Minun kutsuuni rukoilla ja uhrata.” 


