
135. Jeesus selittää: Kuolema & Elämä, joka on tulossa 

KUOLEMA & ELÄMÄ, JOKA ON TULOSSA  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 18. Syyskuuta, 2015.  

( Clare ) Herran suloinen läsnäolo on meidän kanssamme, Sydänasukkaat.  

Minä pyytäisin erityisiä rukouksia Carolin ja hänen aviomiehensä Homerin puolesta. Homer menetti 
veljensä ja veljensä vaimon äkillisessä moottoripyöräonnettomuudessa. Koko perhe suree ja he 
tarvitsevat rukouksianne hyvin paljon. 

Ja Herra otti esille tämän aiheen hyvin ajanmukaisesti. Ja Hänellä oli tällaista sanottavaa…  

( Jeesus ) ”Homer ei ole ainoa, joka kärsii. Ympärilläsi on monia, jotka kärsivät ja Minä toivon, että sinä 
olisit huomaavaisempi, kiinnittäisit enemmän huomiota ja olisit halukkaampi koskettamaan heitä 
rukouksillasi.”  

”Kärsimyksen kautta te todistatte rakkautenne Minua kohtaan. Ja kärsimyksessä Minä tuon teille 
parhaimmat rypäleet Viinipuusta, lohduttamaan teitä.”  

”Kaikki Minun lapseni ovat kärsimässä, mutta kaikki eivät paljasta muille, mitä ovat läpikäymässä. Siksi 
Minä pyydän sinua olemaan valppaana ja huomaavaisena, kuunnellen heidän sydäntensä lyöntejä, 
heidän elämässään olevan ilmeisen yli.”  

”Tätä varten teidän täytyy olla irrottautuneita siitä, mitä on meneillään omissa elämissänne, siihen 
pisteeseen asti, missä te todella voitte virittäytyä muiden tuntoihin. Kuunnelkaa Minun Henkeni 
kuiskauksia, kun Minä osoitan teille, ”Tämä on kärsivä sielu. He tarvitsevat kosketusta Minulta”.”  

( Clare ) Oi, Herra, näen itseni sokeana ja kovettuneena mitä muihin tulee. Pyydän, muuta minut, 
pyydän, tee minut herkemmäksi heille, itseni sijaan.  

Ja tämä on todella totta – menen ostoksille kauppaan, hoitamaan asioita ja olen niin nauliintunut 
siihen, mitä olen tekemässä, että en ajattele ollenkaan hengellisiä asioita ja sitä, mitä ihmiset 
ympärilläni ovat läpikäymässä.  

Siispä, te voitte rukoilla minulle sitä, koska olen hyvin pitkäveteinen, kun on kyse ihmisistä ympärilläni, 
kun olen ”tehtävässä”, tekemässä jotakin.  

( Jeesus ) ”Tämä on hyvä rukous kaikille teille, Minun Morsiameni. Kun olette tohkeissanne etsimässä 
merkkejä Minun tulemisestani, te usein kiirehditte suoraan Minun teidän palveltaviksenne 
lähettämien sielujen ohi.”  

”Kun ajatuksenne ovat kiinnittyneinä omiin agendoihinne, teillä on tapana jättää huomiotta jokainen 
ja kaikki, mikä ei sovi päämääriinne. Maailmassa se on hyväksyttävää; hengessä se on vakava vika.”  

”Rukoilkaa Minua suomaan teille suurempaa herkkyyttä ympärillänne olevia kohtaan, erityisesti 
kärsimässä olevia kohtaan.”  

”Näinä kärsimisen ajanjaksoina sielut ovat kaikkein taipuisimpia ja herkimpiä opetukselle. Noina 
ajanjaksoina he kysyvät tärkeitä kysymyksiä ja ovat halukkaita katsomaan hieman syvemmälle 
elämiensä tarkoitukseen.”  

”Kuolemalla on tapana keskeyttää asioiden vallitseva olotila ja tuoda etualalle elämän lyhytaikaisuus 
ja tosiseikka, että Minä voisin vaatia teiltä teidän elämäänne hetkenä minä hyvänsä.”  



”Nämä opetukselliset hetket hyvin usein muiden elämien käännekohtia. He herättävät teidät 
elämänne syvemmälle tarkoitukselle ja tuovat uusia näkökulmia, kysyen kysymyksiä, kuten, ”Entä jos 
minä olisin tuolla arkussa? Olisinko tehnyt kaiken, mitä minut oli kutsuttu tekemään? Sanoisiko Jeesus 
minulle, ”Hyvin tehty, mene herrasi iloon?” Sellaiset kysymykset ovat alku syvemmälle kääntymykselle 
ja mahdollisuuksille kasvaa viisaudessa ja armossa.”  

”Minä en sano tätä välittömästä hetkestä, mutta hetket yön hämärinä tunteina, jotka edeltävät 
päivän sarastusta, kun vastustus on alhaalla ja sydämet ovat paljastettuina.”  

”Minä vierailen palvelijoitteni luona näinä hetkinä tuomassa sekä rauhaa että lohtua, kuin myös 
haastavia kysymyksiä, ”Onko tämä kaikki, mitä minun elämäni oli tarkoitus olla, vai onko jotakin 
muuta minulle tehtäväksi?”.”  

”Eron tuska on jotakin, jota Minäkin itken. Noina hetkinä kaikki, mitä Minä voin tehdä, on kietoa 
Minun lohduttavat käsivarteni ympärillenne ja luvata uskollisuuttani, että te tulette näkemään 
rakkaanne jälleen kerran.”  

”Ja kun te tapaatte, he tulevat olemaan nuoria ja hymyileviä, onnellisia ja toiveet täytettyinä, loistaen 
kirkkautta, jota ei ole koskaan nähty Maapallolla.”  

Paavalin Ensimmäinen Kirje Tessalonikalaisille 4:16-18.  

16.Sillä itse Herra on tuleva alas Taivaasta käskyhuudon, ylienkelin äänen ja Jumalan pasuunan 
kuuluessa ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin;  

17.sitten meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, temmataan yhdessä heidän 
kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin; ja niin me saamme aina olla Herran kanssa.  

18.Niin lohduttakaa siis toisianne näillä sanoilla.  

”Pian, hyvin pian Rakkaat Morsiamet, tekin myös tulette seisomaan vieri vieressä niiden kanssa, joille 
teidän täytyi sanoa hyvästit tällä Maapallolla. Kyllä, teidät tullaan ottamaan Taivaaseennostossa, 
Tempauksessa, niiden kanssa, jotka olivat sukulaisianne, te tulette tapaamaan ylhäällä ilmassa heidän 
vieressään. Kuinka ihmeellistä, kuinka ihanaa, kuinka lohduttavaa niille teistä, jotka surevat.”  

Johanneksen Evankeliumi 14:1-2  

1.Älköön teidän sydämenne olko murheellinen. Uskokaa Jumalaan ja uskokaa Minuun.  

2.Minun Isäni kodissa on monta asuinsijaa. Jos ei niin olisi, sanoisinko Minä teille, että Minä menen 
valmistamaan teille sijaa? 

”Tässä paikassa te tulette nauramaan jälleen ja leikkimään edeltä menneitten rakkaittenne kanssa. Te 
tulette riemuitsemaan Pyhässä ja kaiken sen kanssa, mikä on valmisteltu teitä varten tässä 
ulottuvuudessa.”  

”Ja kaikki tulee sopimaan makuunne, täsmälleen, mistä te nautitte eniten tällä Maapallolla, se tulee 
olemaan paikka, minkä Minä valmistelin teille Taivaassa. Te tulette menemään piknikeille yhdessä, 
tutkimaan yhdessä ja vierailemaan toinen toistenne asumuksissa yhdessä ja kaikkein parasta, 
OLEMAAN yhdessä ikuisuuden ajan.”  

”Kyllä, siellä tulee olemaan oppimista, leikkiä, opiskelua ja virkistystä, luovuutta; ja kaikki tulee aika 
luonnollisesti teille, teidän kirkastetuissa ruumiissanne.”  



”Ja oi, mitä ihmeellisiä asemia Minulla on teille täytettäväksi Taivaassa, ihmeellistä työtä, jota te 
ryhdytte innokkaasti tekemään samanmielisten ja samanlaisten sydämien omaavien kanssa!”  

”Ei enää väärinymmärryksiä, kilpailua, mustasukkaisuutta tai sen sellaista. Jokainen täällä 
työskentelee veljensä ja sisarensa ylennykseksi.”  

”Pikemminkin kuin kylmällä välinpitämättömyydellä, teitä tullaan tervehtimään sydäntä lämmittävällä 
rakkaudella ja hyväksynnällä ja kaikki, mihin kätenne laitatte, tullaan myös kehumaan ja teitä 
rohkaisemaan.” 

”Katsokaahan, Taivaassa ei ole mustasukkaisuutta tai tietämättömyyttä, vain iloa ja tunnustusta. Teille 
tullaan tarjoamaan kaikki materiaalit ja tarvikkeet ja mistään ei ole puutetta. Te tulette rakastamaan 
Taivaan elämän helppoutta ja kunniaa.” 

”Kun on aika ylistää, sydämenne tulevat syttymään leimuavaan tuleen, mitä kukaan ei voi sammuttaa 
ja se, mikä jää parantamatta, tulee parantumaan Jumalan henkeäsalpaavalla voimalla. Koskaan enää 
te ette enää tule kamppailemaan, vaikertamaan tai suremaan.”  

”Kaikki tulee teille, kun vain haluatte sitä, sillä joka paikka ja kaikki tulee olemaan täynnä Jumalan 
Kunniaa. Ja keneltäkään ei tule puuttumaan mitään.”  

”Tämä on Taivaan ylivoimainen autuus. Siispä, ottakaa sydämeenne, olkaa rohkaistuneita. Teidän 
matkanne tällä Maapallolla on melkein lopussaan ja pian teidät yhdistetään niiden kanssa, jotka teiltä 
on otettu tässä elämässä.”  

”Siellä on piknik-kori, perheenne nimi siinä päällä, valtava tammi rehevällä niityllä, joka on täynnä 
kukkia ja vihreää ruohoa – ja peittoja on levitettynä tammen alle ja kaikki sukulaisenne ja 
lemmikkinne ovat siellä odottamassa teitä.”  

”Lohduttakaa toisianne näillä ajatuksilla, Rakkaani, sillä Minä olen tulossa pian.” 


