
45. Jeesus sanoo… Nämä ovat Minun Jalokivieni viimeisiä Viisteitä 

NÄMÄ OVAT MINUN JALOKIVIENI VIIMEISIÄ VIISTEITÄ  

Jeesuksen sanoja Sisar Clare, 12. Huhtikuuta, 2015.  

Jeesus aloitti… ”Minun Morsiameni, kun Minä muotoilin teidät, te olitte lähinnä hiilikimpaleita. 

Mutta Minun näköpiirissäni, raskaasti lastattuna lupauksilla Minun kunniastani, joka 

paljastettaisiin teissä. Sillä aikaa, kun te olitte Maapallolla, te olitte Maapallon syvyyksissä 

suunnattoman paineen alaisina, niin että jonain päivänä, kun te nousisitte Minun luokseni, Minä 

voisin viistää teidät mitä täydellisimmin, että yhtäkään ainutlaatuisen kauneuden piirrettä ei jäisi 

pois.”  

”Siksi, kun ihmiset ovat menneet Taivaaseen, he ihmettelevät jopa alaisimmankin sielun 

kauneutta. He loistavat kirkkautta, jota vain Minä voin välittää – ja Maapallolla elämänne elämän 

paineiden mukaan, sillä voimakkuudella te tulette loistamaan. Siispä, älkää valittako sitä, mitä te 

nyt olette kokemassa, sillä on kirjoitettu… ”Sillä Minä päätän, että tämän nykyisen ajan 

kärsimykset eivät ole verrattavat siihen kirkkauteen, joka on ilmestyvä meihin.” Paavalin Kirje 

Roomalaisille 8:18.  

”Siispä, Minun Morsiameni – teidän arvonne on paljon enemmän kuin rubiinien ja hienoimman 

kullan. Paineet, joiden alla te kärsitte nyt, ovat lähinnä luomassa uutta kirkkautta, joka kerran 

tullaan paljastamaan Taivaassa, kun te vaihdatte korruptionne korruptoitumattomaan. Sillä 

hetkellä se tullaan paljastamaan teille, miksi teidän piti kärsiä ja mitä verratonta kauneutta teihin 

on työstetty.”  

”Jokainen teistä on Minun kallisarvoinen jalokiveni ja Minä tiedän täsmälleen, mihin käyttää 

talttaa ja mistä kohden hioa pois epätäydellisyyksiä ja paljastaa Sielunne henkeä salpaava 

kauneus.”  

”Minä tiedän, että ajat ovat nyt niin kovin koettelevia. Minä tiedän, että te kaikki koette 

koettelemuksia, jotka näyttävät, että ne eivät koskaan lopu. Tämä siksi, koska teidän matkanne 

tällä Maapallolla on melkein lopussa ja niinä viimeisinä hetkinä Minä haluan koristella teidät jopa 

vielä enemmällä kauneudella Minun silmiäni tuijotettavaksi Ikuisuudessa.”  

”Ja te ette käy näitä testauksia läpi vain oman itsenne vuoksi – myös veljienne ja sisarienne vuoksi, 

jotka eivät vielä ole antaneet elämiään Minulle. Minä en toivo kenenkään ihmisen menehtyvän ja 

jonkun täytyy paastota ja rukoilla tehdäkseen yhteistyötä Minun kanssani kääntymyksen 

prosessissa. Tämä kärsimys on teidän rukouksenne ja paastonne. Jonkun täytyy kantaasitä ristiä, 

että lunastus tulee täyteyteensä, kun sielu kääntyy Minun puoleeni.”  

”Ja tätä tarkoitusta varten Minä sallin nämä raskaat ristit teidän elämissänne. Pyydän, 

ymmärtäkää, rakkaudesta veljiinne ja sisariinne Minä olen antanut teille nämä ristit. Siunattu on 

ihminen, joka kestää kiusauksen; sillä kun hänet on koeteltu, hän tulee saamaan elämän kruunun, 

jonka Jumala on luvannut heille, jotka rakastavat Häntä.”  

”Te tulette katsomaan taaksepäin tähän aikaan ja toivomaan, että Minä olisin myöntänyt teille 

jopa raskaampia koettelemuksia. Mutta Minä ymmärrän kehyksenne ja Minä en tule sallimaan 

enempää kuin, mitä te olette kykeneviä käsittelemään, Minun armoni voimistaessa teitä. Siispä, 

kun te tunnette, että olette ehdottomalla rajallanne, kääntykää Minun puoleeni suurella 

luottavaisuudella ja pyytäkää lisää voimaa. Juoskaa tämä kisa aivan maalisuoralle asti ja painakaa 

päälle korkean kutsumuksen maalia kohti Minussa, että Minussa paljastettava kunnia voisi olla 



myös teissä. Sillä jos te kuolette itsellenne Minussa, varmasti te tulette nousemaan Minun 

kanssani kunniassa.”  

”Minä kerron teille nyt, että te voisitte olla valmistautuneita, että tulevat koettelemukset tulevat 

käymään kimppuunne. Mutta mikään teitä vastaan muodostettu ase, ei tule kukistamaan teitä, te 

tulette saamaan riemuvoiton Minussa. Olkaa voimakkaita, olkaa rohkeita ja katsokaa tämän 

hämmennyksen verhon yli - verhon, jota teidän täytyy kutsua väliaikaiseksi 

kodiksenne.Tarrautukaa Minun lupauksiini ja älkää millään muotoa antako jalansijaa viholliselle.”  

”Ymmärtäkää, että jokainen viiste, jonka Minä olen valmistelemassa teissä, oli tarkoitettu 

maailman alusta lähtien olevan teidän, nyt ne vain tuodaan täydellistettäviksi. Siispä älkää tulko 

epätoivoisiksi, ottakaa vakaa ote armon köydestä, älkää päästäkö irti. Testaukset ja 

koettelemukset ovat vain väliaikaisia ja pian te tulette katselemaan mahtavaa työtä, jonka Minä 

sain aikaan teidän kauttanne, viimeisinä päivinänne Maapallolla. Ei ole mitään, ehdottomasti ei 

mitään, mitä te ja Minä emme voi saada aikaan yhdessä, kun te tukeudutte Minuun ja seisotte 

uskossa.”  

”Nyt ottakaa vastaan Minun Siunaukseni, Kallisarvoiset Morsiamet ja pitäkää kiinni lupauksesta 

teidän ylösnousemisestanne kunniaan. Se on tulossa. Nämä ovat viimeistelyjä – kantakaa niitä 

rohkeasti.” 


