
119. Uni Taivaasta…  

Jeesus puhuu sen Ulottuvuuksista, Kärsimyksestä & Palkkioista 

ULOTTUVUUDET, KÄRSIMYS & PALKKIOT  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 30. Elokuuta, 2015. 

( Clare ) Olkoon Herran siunaukset kanssanne, Sydänasukkaat. 

Ylistyshetken aikana tänä iltana, minulla oli näky Herrasta, Hänen kauniista valkeasta hevosestaan 

ja minusta ratsastamassa, olin Hänen takanaan, minun käteni oli laitettu Hänen vyötärönsä 

ympärille, kun me ryntäsimme palatsin kivipihalle. 

Kun minä tulin istumaan ja kuuntelemaan Hänen ääntään, minä jaoin sen Hänen kanssaan ja Hän 

vastasi minulle ja sanoi…  

( Jeesus ) ” Unelmoi uniasi, Minun Rakkaani. Sillä pian jonakin päivänä, Minä tulen varmasti 

heilauttamaan sinut Minun ratsuhevoseni selkään ja tuomaan sinut Paratiisiin Minun kanssani.”  

” Näissä näyissä ei ole mitään väärää. Itse asiassa, ne ovat inspiraation malliesimerkki sinulle elää 

pyhää elämää, kunnes Minä tulen hakemaan sinua.” 

” Kuinka kauniit ovat hyvien uutisten tuojien jalat. Jonakin päivänä. Jonakin päivänä, Minun 

Rakkaani, me tulemme nousemaan palatsin portaita ja sinä tulet ottamaan oikeutetun paikkasi 

Minun vieressäni Valtaistuin Huoneessa. Siihen asti, unelmoi niin paljon kuin haluat. Kenen sinä 

luulet inspiroivan niitä unia muutenkin?” 

( Clare ) Sivuhuomautuksena tässä, Herra puhuu meistä kuninkaina ja kuningattarina ja me 

tulemme laskemaan kruunumme Hänen edessään. Siis tätä sovelletaan koko Ruumiiseen. 

( Jeesus ) ” Minä haluan, että te ajattelette enemmän ja enemmän palkkioitanne, kun ajat tulevat 

pimeämmiksi, jopa nyt kun pimeys on lisääntymässä, on hyvä keskittää mielenne Taivaallisiin 

asioihin ja siihen, mitä Minä olen luvannut teille.” 

” Energiaan, joka ei koskaan lopu, inspiraatioon ilman turhautumista, päämäärienne 

saavuttamiseen helposti, iloisia ilmeitä ympärillänne kaiken aikaa, ilontäyteisen elämän eläminen 

tulee olemaan helppoa kuin hengittäminen.”  

” Koskaan ei tule olemaan hetkeä, jolloin ei ilmaistaisi kunniaa tai ylistystä Minulle jollakin tavalla. 

Jatkuvaa ylistystä kellon ympäri.” 

( Clare ) Jeesus, ihmiset sanovat, että Taivaassa ei ole aikaa.  

Jeesus nauroi… ”Mistä he saivat sen mielikuvan?Enkö Minä sanonut, että Minä olen Alfa ja Omega, 

alku ja loppu, mikä on, ja mikä oli ja mikä on tuleva, Kaikkivaltias. Siinä virkkeessä yksinomaan, aika 

on ilmaistu kahdesti. Kuinka voi olla alku ja loppu, ilman että välissä on jotakin? Kuinka voi olla 

mennyttä, nykyisyyttä ja tulevaisuutta? Aika on olemassa Taivaassa, mutta ulottuvuudet 

vuorottelevat.” 

( Clare ) Minä ajattelin itsekseni, ”Voi pojat, tämä tulee olemaan minulle liian vaikeata seurata.” 

Jeesus korjasi minua ja sanoi… ”Vain kuuntele… ja ehkä se ei olekaan. Anna sille mahdollisuus.”  

( Clare ) OK.  



( Jeesus ) ”Vaikka Minä en ole paljastanut koko konseptia ajatusmuodossa sinulle, se ei tarkoita, 

etteikö se olisi todellista ja ettetkö sinä voisi käsittää sitä. Tässä, kuuntele huolellisesti ja Minä 

tulen selittämään sen sellaisella tavalla, että sinä voit ymmärtää.” 

( Clare ) Sillä hetkellä ajassa, minulla oli paljon luottamusta Häneen. Ei paljon itseeni, vaan paljon 

Häneen, niinpä minä kuuntelin hyvin huolellisesti. 

( Jeesus ) ” Kun Minä sanon, että ulottuvuudet vuorottelevat, Minä tarkoitan, että eri ajat 

haihtuvat näkyvistä ja ilmestyvät näkyviin merkittävyydessä. Taivaassa on niin monia erilaisia 

ulottuvuuksia, ettei niitä voi edes alkaa laskemaan.”  

” Jokainen elämänmuoto, jonka Minä ikinä loin, sillä on oma ulottuvuutensa, paikka, joka on 

merkittävä sen olemassaololle. Ja jokainen ulottuvuus liittyy yhteen toisten ulottuvuuksien kanssa, 

niin että kuvio muodostaa yhtenäisen olemassaolon.” 

” Paljon samalla tavalla kuin tilkkutäkki, missä jokaisella tilkulla on oma ainutlaatuinen muotonsa 

ja mallinsa, mutta se on yhdistynyt kokonaisuuteen. Jokainen kertoo oman yksilöllisen 

olemassaolonsa tarinaa ja sen yhteisen olemassaolon tarinaa.”  

” Aivan niin kuin sinä tarkennat kameraa, eri aikakaudet tulevat tarkasteltaviksi Minun 

valinnastani, elämä ja aktiivisuus jatkuvasti on olemassa – mutta se, mitä sinä näet, riippuu siitä, 

mitä Minä tarkennan sinun nähtäväksesi.” 

( Clare ) Tarkoitatko Sinä, että tulevaisuus on olemassa nyt, mutta se on minun tarkennukseni 

ulottumattomissa?  

( Jeesus )” Se on täsmälleen oikein.” 

( Clare ) Mutta… sehän tarkoittaisi, että Sinä tiedät Taivaaseennoston päivämäärän!  

( Jeesus ) ” Voi, mistä Minä tiesin, että sinä aioit sanoa sen?”  

( Clare ) Sinä arvasit…?  

( Jeesus ) ” Hyvin vitsikästä. Mutta Minä olen suostunut Minun Isäni asettamaan rajoitukseen, niin 

että Minä en voi nähdä. Ymmärrätkö?” 

( Clare )Hmmmm. 

( Jeesus )” Haluatko sinä lisää?”  

( Clare ) Jeesus, mitä ikinä Sinä haluat jakaa, sen minä haluaisin kuulla. 

( Jeesus )” Kun Minä sanon, että Taivas on jatkuvaa iloa, Minä puhun ikuisuuden vaipasta, joka on 

yhteen kudottu Taivaassa; mikä on ainutlaatuinen ulottuvuudelleen. Ikuisuus kestää ainiaan. Eikö 

totta?”  

( Clare ) Kyllä, minun määritelmässäni, kyllä. 

( Jeesus ) ” Ja se on oikein sinun huomiokyvylläsi, koska Taivaassa sinun katseesi on tarkentunut 

Ikuiseen. Maapallolla, sinun katseesi on tarkentunut ohikiitävään hetkeen. Yksi syy, miksi te olette 

niin hyväntuulisia ja iloisia Taivaassa, on sen täyteys, sen jatkuva laajentuminen, iloa niin kauas 

kuin silmä kantaa, ikuisesti kukkivia kukkia.” 

” Kun taas täällä Maapallolla, kukka haihtuu ja tietyn elämän ja kuoleman kiertokulun saattoi 

liikkeeseen synti. Kun synti poistetaan, elämä on ikuista.” 



( Clare )Mutta demonit elävät ikuisesti ja ne ovat ikuisesti tuomittavia ja synnillisiä? Kuinka se 

toimii?  

( Jeesus ) ” Olento, jonka Minä olen luonut, on ilman kuolemaa, kukan ruumis tällä Maapallolla käy 

läpi sen kiertokulun, koska se on altistettu turhuudelle Maapallolla. Mutta Taivaassa? Ei.”  

( Clare ) Tarkoitatko Sinä, että jokainen kukka, jonka sinä olet koskaan luonut, elää Taivaassa 

ikuista elämää? 

( Jeesus ) ” Täsmälleen!”  

( Clare ) Vau! Se on aika paljon kukkia!  

( Jeesus ) ” Taivas on suunnaton paikka, jossa on sisäisiä, kertomattomia ulottuvuuksia, joita 

kaikkia pitää yhdessä Minun Rakkauteni ja Minun Iloni. No niin… siinä oli tarpeeksi olettamuksia 

tälle illalle. Kuinka voit, Clare?”  

( Clare ) Tiedätkö, Herra. Minä en voi hyvin. 

( Jeesus )” Kyllä, tyttäreni, Minä näen sinun ponnistelusi. Tiedätkö, että tänä iltana sieluja tulee 

Herran luo juuri nyt sinun kantamasi painavamman ristin vuoksi?” 

( Clare ) Tuleeko?  

( Jeesus ) ” Valehtelisinko Minä sinulle?”  

( Clare )Et tietenkään!  

( Jeesus ) ” Kyllä, on tulossa. Minä olen pahoillani siitä, mitä sinä kärsit, mutta älä lannistu. Sinä 

kannat hedelmää, Minä pidän sinua lähellä sydäntäni ja lohdutan sinua, Minun lapseni. Anna 

Minun suoda sinulle Minun voimaani, salli Minun kantaa sinua, Clare. Salli Minun.”  

( Clare ) Sillä hetkellä, Minä sain inspiraation ottaa vastaan ehtoollinen. Mutta Minä kysyin 

Häneltä, ”Kuinka minä teen sen? Kuinka minä sallin Sinun suoda minulle Sinun voimaasi?” 

( Jeesus ) ” Anna tämän ehtoollisen imeytyä koko ruumiiseesi ja olemukseesi, että voimistuisit 

siitä. Ja Minä tulen kantamaan sinua. En sillä tavalla, että sinä välttämättä huomaisit. Mutta 

jälkitarkastelussa, taaksepäin katsoessasi sinä tulet kysymään, ”Kuinka minä selvisin siitä?”.”  

” Sinä selvisit siitä, kun Minun Voiani täydellistyi sinun heikkoudessasi. Ja meidän ehtoollisemme 

yhdessä imeytti sinuun Taivaallista voimaa. Nauti niistä hetkistä, kun Minä sulan sinun 

olemukseesi, Minun Rakkaani.”  

( Clare ) Ja sivuhuomautuksena, kun vastaanotin ehtoollisen, pieni öylätti, joita käytän, suli täysin 

ilman, että minä tiesin, minne se meni. En ole koskaan aikaisemmin kokenut sitä, se vain täysin 

katosi. Me emme käytä pita leipää enää, siinä on liikaa muruja. Siispä, kristillisestä kirjakaupasta 

me löysimme puhtaita vohveleita. Vehnävohveleita – ja niitä me käytämme. Ne ovat itse asiassa 

todella mukavia. Minun ei tarvitse murehtia muruista ja puremisesta ja kaikesta siitä.  

( Jeesus ) ” Se meni sinun ruumiisi joka soluun, jokaiseen olemuksesi kuituun. Voi, kuinka Minä 

rakastankaan sinua. Minä tiedän sinun kärsimyksestäsi ja tämä risti on niin Minua miellyttävää. 

Siispä pyydän, kestä Minua, Minun Rakkaani.”  

( Clare ) Minä rakastan sinua, Jeesus.  

( Jeesus ) ” Minä tiedän. Se näkyy.” 



 ” Voi, Minun Rakkaat Morsiameni, Minä toivon, että tällä hetkellä Minä voisin lievittää teidän 

kärsimyksiänne. Mutta Minä voin tehdä teidät voimakkaammiksi. Tulkaa Minun luokseni 

ehtoollisessa. Nautiskelkaa Minun läsnäolostani teidän kanssanne, kun te olette ehtoollisessa ja 

sallitte sen liueta kielellenne.”  

” Lepääminen ja keskittyminen Minuun, sen Minä olen antanut teille osana Minun omaa 

ruumistani, yhdenmukaistaakseni teidät Minun Kuvakseni armeliaisuudessa, rohkeudessa ja 

kestävyydessä.”  

” Kuinka ihania te olettekaan, Minun ikuiset kukkani! Kuinka tuoksuvia ovat teidän uhrauksenne 

sielujen puolesta. Älkää ottako mitään väärää syyllisyydentunnetta siitä, jos vastaanotatte 

rukouksen, että parantuisitte sairauksistanne. Siinä tapauksessa Minä tiedän, mikä on parasta 

teille ja Minä halusin, että te parantuisitte.”  

” Mutta niissä tapauksissa, jolloin teidän tilanteenne ei parane, muistakaa: me teemme suurta 

työtä yhdessä. Te olette, paasto uhrauksillanne, pehmittämässä sydämiä Minun puolestani ja 

voimistatte Minun työtekijöitäni pelloilla.”  

” Minä tiedän, että se on vaikeaa nyt, koska te ette näe hedelmää. Jotkut asiat Minun täytyy 

piilottaa teiltä, ettette te ylpisty. Mutta uskotteko Minun sanani siitä? Tuletteko te uskomaan 

Minua ja tietämään, että Minä olen tyytyväinen teihin?”  

” Kyllä, pimeys on lisääntymässä. Kyllä, asiat vaikeutuvat, kuin menisi läpi hernekeiton. Mutta 

Minä olen teidän kanssanne, enkä salli teidän pyörtyä, jos te vain tulette Minun luokseni 

uudistumaan, ylistyksessä ja ehtoollisessa.”  

” Menkää nyt, Minun Ihana Puutarhani. Teidän tuoksuvat uhrinne saavuttavat Minun Isäni 

Valtaistuimen. Hän lähettää matkaan enkeleitä teidän puolestanne. Jopa teidän huokauksenne 

toisen puolesta saavuttaa Hänen sydämensä ja liikuttaa Hänet myötätuntoon.”  

” Te olette kauniita, Minun Morsiameni. Voi, te olette kauniita!” 


