
28. Jeesus selittää… Sielu lisää Taivaaseen… Jalokivi lisää Kruunuunne 

SIELU LISÄÄ TAIVAASEEN,JALOKIVI LISÄÄ KRUUNUUNNE  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 25. Maaliskuuta, 2015. 

Jeesus aloitti… ”Minun Kyyhkyni, jopa kuten käsittelin kuningaskuntaani Israelia, niin Minä tulen 

käsittelemään tätä pahaa, pahaa maailmaa. Ja kuten te olette lukeneet jäännöksestä, niin Minä 

tulen säästämään ihmisiä Itselleni. Ihmisiä, jotka ovat menneet tulen läpi ja heidät on havaittu 

arvollisiksi pakenemaan vihaa, jota Minä olen vuodattanut kaikkien kansakuntien päälle.”  

”Sinun lapsesi tulevat olemaan heidän joukossaan, Minä teen tämän lupauksen sinulle, sinun 

uskollisuutesi vuoksi, jopa siihen asti, että olet vieraantunut heistä uskosi vuoksi. Heissä on yhä 

paljon hengellisyyttä ja Minä tulen lisäämään sitä ja muuntamaan jopa heidän dna:nsa 

muistuttamaan enemmän minun dna:ta. Sinä tulet näkemään Minun Kunniani heidän päällään ja 

he tulevat kulkemaan Minun tavoissani kaikkina elämiensä päivinä ja sinä tulet löytämään paljon 

iloa heistä. Se, mikä oli rikkonaista sydämessäsi, sen Minä Itse tulen korjaamaan, voitelemaan ja 

tuomaan pyhyyden kauneuteen.”  

”Eikö Minulla olisi armoa Minun Morsiameni pojille. Kyllä he myös tulevat loistamaan kuin tulessa 

puhdistettu hopea. Monet, jotka vaikuttivat toivottomilta, tulevat ylös Minun puhdistavista 

tulistani Minun Kunniani kasvoillaan. Siispä ota sydämeesi, rohkaistu ja Christopher ja Brendan 

myös tulevat nousemaan sielujensa turtuneesta tilasta.”  

( Clare ) Minä uskon, että tämä sana on meille kaikille sydämeen otettavaksi. Herra tietää, kuinka 

me olemme kärsineet torjuntaa perheittemme taholta ja Hän on uskollinen tuomaan heidät 

kääntymykseen.”  

( Jeesus ) ”Kun monet ovat ottaneet Minun aikaisemmat sanat sydämeen, Minä jatkan eteenpäin. 

Oi, kuinka ylpeä Minä olen Minun Uskollisista pikkuisistani, jotka ovat ottaneet Minun sanani 

sydämeensä. Minä tulen jatkamaan siunaamista ja ohjeistamista siihen päivään ja hetkeen asti.”  

( Clare ) Näetkö, minä en kysy, milloin.  

( Jeesus ) ”Enkä Minä myöskään kerro. Jotkut asiat on parempi jättää sanomatta.”  

( Clare ) Kuten ”pian”? 

( Jeesus ) ”Täsmälleen. Minä vain leikittelen kanssasi. Mutta Minä haluan sanoa, että kun asiat 

lähenevät sen loppua, mikä on aikasi täällä Maapallolla, asiat tulevat äärimmäisemmiksi ja 

äärimmäisemmiksi, kuitenkin Minä tulen olemaan suojelemassa, ravitsemassa ja voimistamassa 

sinua. Synnytyspoltot tulevat olemaan lähempänä toisiaan. Sinnittele vain Clare. Me olemme 

syöksähtämässä läpi!”  

”Meidän sodankäyntimme aseet eivät ole lihallisia, vaan hengellisiä ja kun asiat kuumenevat, 

kristityt tulevat löytämään itsensä enemmän ja enemmän haastetuiksi uskostaan. Enemmän 

hyökkäyksiä Uskoa ja Toivoa vastaan on tulossa. Päät pystyyn! Te tiedätte, mitä Minä olen 

kertonut teille, Minä olen vahvistanut sen monta, monta kertaa, Minä haluan teidän pitävän kiinni 

siitä rakkaalla elämällänne, älkää kyseenalaistako sitä, ei väliä, mitä ympärillänne tapahtuu.”  

”Pitäkää mielessä, jalokiviä lisätään kruunuihinne päivittäin.” 

( Clare ) Oi, minä tiedän, mitä se tarkoittaa. Kruunut tarkoittavat kärsimistä ja siitä selviämistä.  



( Jeesus ) ”Älkää tyrmistykö pilkan ja ylenkatseen asenteita, työstäkää niitä, jotkut pidättelevät 

niitä pinnan alla vain sivistyneisyyden vuoksi ja kun ne räjähtävät ilmoille, älkää ottako niitä 

henkilökohtaisesti. He ovat heikkoja ja vihollinen käyttää heitä yrittääkseen sabotoida ja 

hämmentää teitä.”  

”Älä salli sitä, Minun Kyyhkyni, tule Minun luokseni voimaantumaan, ole hellä heidän kanssaan ja 

ennallista heidät heidän poluilleen. Pääasiassa tänä aikana, joka edeltää Minun tulemistani, Minä 

lisään jalokiviä kruunuihinne, teille kaikille. Te menette kunniasta kunniaan ja sillä välin Minä tulen 

ottamaan teidän haasteenne ja kärsimyksenne paastouhrauksina kääntymykseen suuremmalle ja 

suuremmalle määrälle sieluja.” 

”Pilkka, ylenkatse ja vaino odottavat Minun kaikkia uskollisia kristittyjäni. Kuinka Minä voin palkita, 

ellei koettelemuksista suoriuduta menestyksellisesti. Ja sillä aikaa opetuksia tulee ilmoille, ja ne 

tulevat avustamaan jäljelle jääneitä. Kaikki palvelevat päämäärää. Kaikki, jokainen pieni asia, 

ottakaa hyvetestinä, uutena paastouhrauksena ja tämä tulee pitämään asenteenne puhtaana ja 

kiitollisena.”  

”Se, mitä tapahtuu kulissien takana tässä maassa, on todella kauheaa. Te olette nähneet 

välähdyksiä siellä täällä (kuten Georgiassa 1966 kuolemantuomion laillistaminen) mutta 

pohjustustyöt jatkuvat suurelle vainolle. Et tule olemaan maisemissa, kun se tapahtuu, rauhoita 

itsesi. Mutta sinä tulet näkemään sen selvästi tulevaksi horisontissa ja Minä en halua sinun olevan 

säikähtynyt.”  

( Clare ) Kyllä, olen reagoinut säikähdyksellä.  

( Jeesus ) ”Minä haluan sanoa tämän uudelleen, sinua ei tulla mestaamaan, sinä et tule olemaan 

täällä sitä varten. Minä en koskaan halua joutua kertomaan sitä sinulle uudelleen. Minä haluan 

sinun lepäävän siinä. Mutta niille, jotka tullaan mestaamaan, Minä tulen olemaan heidän kanssaan 

ja he saattavat kärsiä pelkoa vähän aikaa, mutta Minun lupaukseni on, että silmänräpäyksessä he 

tulevat olemaan Minun luonani Taivaassa, tervehdittynä ja kannustettuina Taivaallisissa hoveissa.” 

”Niin monet marttyyrit eivät kärsineet yhtään kipua, koska Minä otin sen itselleni ristillä. Kyllä, 

jopa marttyyriuden kauhut Minä otin Itselleni, helpottaakseni heidän kipujaan, jotka olivat liian 

heikkoja. Armo on Minun luontoni ja jokaiselle Minä myönnän sen rohkeuden, mitä he tarvitsevat. 

Heidän ei tarvitse kohdata kuolemaa yksin, Minä tulen olemaan heidän kanssaan.”  

( Clare ) Herra, mielestäni olen pelkuri.  

( Jeesus ) ”Minun mielestäni sinä olet kaunis. Sinä olet kärsinyt monia erilaisia marttyyriyden 

tekoja, älä petä itseäsi, se mitä olet kärsinyt Minun puolestani, oli yhtäläisesti kelpaavaa. 

Erityisesti, kun tapasit vainoajasi anteeksiannolla ja armeliaisuudella.”  

”Läheisyys Minun kanssani on avaintekijä Tervejärkisyyteen. Kompromissi maailman kanssa avaa 

oven Saatanalle ja hänen demoneilleen. Kun teette syntiä, vaikka vain pienissä asioissa, pienet 

ketut pilaavat viinin, ovi ahdetaan auki yhden luisevan demonin tulla sisään ja sitten oviaukko 

levenee ja synti synnin päälle avaa oven leveälle. Siksi teidän täytyy vastustaa aivan ensimmäistä 

kompromissin merkkiä. Jos sallitte asioiden kärjistyä tai lykkäätte murtuman korjaamista, te vain 

sallitte asioiden kasvaa ja ne vaativat enemmän ja enemmän kivuliasta väliintuloa ja väreily leviää 

läpi koko ruumiin. Minun Lapseni, siksi teidän täytyy vastustaa vihollista alusta alkaen. Vanhan 

sanonta, yksi pisto ajoissa säästää yhdeksän myöhemmin tehtävää pistoa, on hyvä muistaa.” 



”Varokaa vakavia väärinymmärryksiä veljien ja sisarten keskuudessa. Juoru, vihjailu, herjat, 

kärsimättömyys, motiivien tulkinta heidän haitakseen, väheksyntä ja sen tapainen tulevat 

erottamaan veljet ja sisaret ja tekemään tietä jokaiselle tulla eristetyksi toisistaan. Eristetty 

lammas metsässä, kuten tiedätte, on kuollut lammas. Olkaa aina niin valppaita korjaamaan 

väärinymmärrysten varhaisia merkkejä. Enemmän kärsivällisyyttä, enemmän rakkautta, enemmän 

nöyryyttä, nämä ovat parantamisen työkaluja, jotka teidän aina täytyy pitää valmiudessa.”  

( Clare ) Menin juuri Rhema-viesti laatikolleni, joka on Tupperwaren kenkälaatikko ja siinä on 

luettelo kortteja, joihin on kirjoitettu pyhiä lainauksia ja sain viestin… ”Ei mikään, ei väliä kuinka 

pieni asia, joka on kärsitty Jumalan takia, voi mennä ohi ilman ansiota Jumalan näköpiirissä. 

Valmistautukaa taistelemaan, jos haluatte saavuttaa voiton. Ilman taistelemista te ette voi 

saavuttaa kärsivällisyyden kruunua.” 

( Jeesus ) ”Jatketaan eteenpäin… Teitä kaikkia tullaan koettelemaan armeliaisuudessa ja 

anteeksiannossa, avatkaa sydämenne avoimeksi syntisille, erityisesti niille, joita Minä lähetän 

teille, omaksukaa heidät rakkaudella ja anteeksiannolla, rukoilkaa heidän pelastumistaan. Todella 

he ovat säälittäviä. Monet näistäMinä lähetän teille, koska heillä ei ole ketään muuta, jotka 

rukoilevat heidän puolestaan tällä Maapallolla. Mutta Minä tiedän, että te tulette rukoilemaan, 

niinpä he tulevat teidän polullenne. Älkää pettäkö Minua, Minä tarvitsen rukouksia vaikeille 

persoonallisuuksille elämissänne.”  

”Minä estän paljon epämiellyttävyyttä elämissänne, ettette te lannistu. Mutta kun te kasvatte 

läheisyydessä, Minä sallin enemmän hyveen kokeita. Kuitenkaan, koskaan se ei ole enemmän, kuin 

mitä te voitte käsitellä. Kaikkiaan, Minä annan teille päivityksen, että jännitykset elämissänne 

tulevat lisääntymään, haasteita tulee, mutta teidän ei tule pelätä, luottakaa Minuun koko 

sydämistänne, älkää nojatko omaan ymmärrykseenne ja Minä tulen ohjaamaan polkujanne ja 

päästämään teidät pahasta. Minä rakastan teistä jokaista, Te olette Minun Kauniita Morsiamiani ja 

kuinka Minä kaipaan ottaa kätenne ja tehdä teidät aivan Minun omikseni koko ikuisuudeksi.”  

”Älkää hetkeksikään kuvitelko, että nämä ohjeet ovat sen vuoksi, että olisitte täällä paljon 

kauemmin. Ei, ne eivät ole sitä varten. Pikemminkin Minä haluan niitata kruunuihinne lisää 

jalokiviä, kun te sillä aikaa olette rukoilemassa sen puolesta, että lisää sieluja tulee Valtakuntaan ja 

teidän rukouksiinne Minä tulen vastaamaan. Me olemme tiimi, työskennellen yhdessä. Hedelmät 

tulevat olemaan paljon ylitse odotustenne. Paljon Minä pidän salattuna teiltä varjellakseni 

nöyryyttä.” 


