
163. Jeesus sanoo: Älkää Surko, Ilo tulee Aamulla 

ÄLKÄÄ SURKO… ILO TULEE AAMULLA  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 17. Lokakuuta, 2015.  

( Clare ) Herra, minä rukoilen, että nämä Toivon sanat tuovat rauhaa meidän Sydänasukkaiden 
perheellemme ja niille, jotka ovat menettäneet rakkaitaan.  

Paavalin Ensimmäinen Kirje Tessalonikalaisille 4:13-18  

13.Mutta me emme tahdo pitää teitä, veljet, tietämättöminä siitä, kuinka poisnukkuneiden on, ettette 
murehtisi niin kuin muut, joilla ei toivoa ole.   

14.Sillä jos uskomme, että Jeesus on kuollut ja noussut ylös, niin samoin on Jumala Jeesuksen kautta 
myös tuova poisnukkuneet esiin yhdessä Hänen kanssaan.  

15.Sillä sen me sanomme teille Herran sanana, että me, jotka olemme elossa, jotka jäämme tänne 
Herran tulemukseen, emme suinkaan ehdi ennen niitä, jotka ovat nukkuneet.  

16.Sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta käskyhuudon, ylienkelin äänen ja Jumalan pasunan 
(trumpetin) 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.  

( Jeesus ) ”Nämä sanat ovat joitakin kaikkein kallisarvoisimpia lupauksia, mitä Minä olen teille 
kirjoittanut. Miksi? Te kysytte. Yksinkertaisesti, koska kuoleman piikki on kaikkein kivuliain kaikista 
maailman menetyksistä, kaikkein sydäntä raastavin, mikä jättää valtavan aukon sydämenne keskelle 
hänen vuokseen, jonka te menetitte.”  

”Minä puhun näitä asioita teille nyt, koska jotkut teistä ovat vastikään menettäneet rakkaitanne. 
Saanko Minä sanoa, että monet, monet heistä ovat Minun luonani? Teille ei ole annettu ymmärtää 
pelastuksen syviä ja laajalle ulottuvia töitä. Kyllä, teidän tulisi ottaa Minun Sanani pelastuksesta 
kirjaimellisesti ja olla varmoja, että teette kaiken, mitä voitte Minun auttamisessani, tuoda heidän 
Minun Valtakuntaani.”  

”Mutta on NIIN paljon, mitä te ette tiedä Armosta Minun Sydämessäni. Minä näen sielun alusta 
loppuun. Minä ymmärrän syvällisesti, miksi he ovat katkeria elämiensä lopussa. Minä näen, kuinka he 
todella tuntevat Minusta. Minä katson heidän hytisevän kylmässä, uskoen, että Minä en koskaan voisi 
rakastaa heitä heidän syntiensä kataluuden vuoksi. Minä lähetän lähettiläitäni vakuuttamaan heidät 
Minun Rakkaudestani. Mutta entä he, jotka eivät saa tätä mahdollisuutta?”  

”Katsokaahan, Minä olen puhunut siitä pitkään aikaisemmin ja Minä olen kertonut teille, että Armo 
löytää tien antaa sieluille viimeisen mahdollisuuden. Paljon on sanottu Minusta, mikä ei ole totta; 
oikeamielisyyden valepuvussa jotkut uskonnolliset henget ovat kuvailleet Minut karskina ja julmana ja 
ilman myötätuntoa olevana. Kuitenkin, unohtaisinko Minä Minun lapseni? Pikemminkin vaikka äiti 
unohtaisi lapsensa, Minä en koskaan tule unohtamaan teitä.”  

”Unhottaako (unohtaako) vaimo rintalapsensa, niin ettei hän armahda kohtunsa poikaa? Ja vaikka he 
unhottaisivatkin, Minä en sinua unhota. Katso, kätteni hipiään (ihoon) olen Minä sinut piirtänyt, sinun 
muurisi ovat aina Minun edessäni.” Jesaja 49:15-16.  



( Jeesus ) ”Onko tässä maailmassa edes yhtä, joka ei ole Minun? Ei, Minä kerron teille, ihmisten 
joukossa ei ole ketään. Vaikka paha olisi ahminut sielun läpikotaisin ja se, mikä jää jäljelle, on vain 
inhottava kuori, silti Minä tulen vetoamaan siihen, mitä on jäljellä.” 

”Monet teistä ovat nähneet sukulaisianne tässä tilassa. Monet, monet, monet. Niin katkeruuden 
sisältä syövyttämiä, he torjuvat kaikki muiden yritykset sovitella Minun kanssani. Tiedättekö, että jopa 
silloin, Minä en hylkää heitä. Sielujen kanssa Minulla on keinoja, joita kukaan muu ei koskaan voisi 
kopioida tai ymmärtää.”  

”Minä kerron teille tämän, koska joukossanne on heitä, jotka surevat, ikään kuin eivät koskaan näkisi 
rakkaitaan enää. Minä tulen kertomaan teille nyt, hyvin, hyvin harvat, joiden puolesta te olette 
rukoilleet, ovat täysin kääntäneet selkänsä Minulle sillä hetkellä.”  

”Eikö olekin luvattu… Niin he sanoivat: ”Usko Herraan Jeesukseen, niin sinä pelastut, niin myös sinun 
perhekuntasi.” Apostolien Teot 16:31.  

( Jeesus ) ”Onko teillä aavistustakaan, kuinka laajoja perhekunnat olivat siihen aikaan? Helposti 30-45 
henkilöä: sukulaisia, palvelijoita, maataloustyöntekijöitä, lapsia ja lapsenlapsia, serkkuja, tätejä ja 
setiä. Ja Minä en puhunut tätä profetiaa yksinomaan heille, nämä sanat on välitetty eteenpäin, niin 
että, jotka uskotte heidän sanoihinsa, saisitte satona samat edut.”  

Johanneksen Evankeliumi 17:20-21  

20.Mutta en Minä rukoile ainoastaan näiden edestä, vaan myös niiden edestä, jotka heidän sanansa 
kautta uskovat Minuun,  

21.että he kaikki olisivat yhtä, niin kuin Sinä, Isä, olet Minussa ja Minä Sinussa, että hekin Meissä 
olisivat, niin että maailma uskoisi, että Sinä olet Minut lähettänyt.   

( Jeesus ) ”Pian monet teistä tulevat uudelleen yhdistymään rakkaittenne kanssa. Te tulette 
viettämään päivänne yhdessä tutkimalla Taivaan rikkauksia, muistaen hyviä aikoja Maapallolla ja 
seuraten kutsua ylistää, se soi läpi Taivaan. Nämä tulevat olemaan kunniakasta palkkion aikaa, kun 
kyyneleet pyyhitään pois ja kaikki asiat sovitellaan Minun kanssani.”  

”Eläimenne tulevat juoksemaan teitä tervehtimään ja te tulette ymmärtämään heidän ajatuksensa ja 
olemaan läheisiä ystäviä heidän kanssaan, kuten ette koskaan Maapallolla olisi kuvitelleet. 
Yhteydenpidossa ei tule olemaan mitään rajoja. Sukulaiset, jotka kitisivät teitä vastaan, joiden kanssa 
te aina väittelitte, tulevat olemaan pehmeitä, säyseitä ja täysin empaattisia kanssanne ja te heidän 
kanssanne. Tiedättekö, kuinka ihmeellistä tämä tulee olemaan? Oi, se on kuvittelemattomissa olevaa. 
Maapallolla te tunnette vastustusta toistenne välillä, mutta Taivaassa vain rakkautta, hyväksyntää ja 
ymmärtämistä.”  

”Maapallolla, te venyitte äärirajoillenne ihmissuhteissanne. Niin paljon jäi huomaamatta, 
ymmärrettiin väärin – seurauksena oli vieraantumista. Kaikki ne haavat tulevat välittömästi 
parantumaan, koska ilmapiiri Taivaassa on Rakkauden ja Ihmeen kyllästämä. Kaikki tulevat olemaan 
kokemansa ilon täyttämiä, eikä yksikään demoni tule olemaan läsnä lietsomassa huolia ja 
väärinymmärrystä.”  

”Se, mitä Minä olen sanomassa teille, Minun rakkaat ihmiseni, on että suurimmat menetykset, mitä te 
koskaan koitte Maapallolla, tullaan täysin peruuttamaan 180 astetta ja niitä seuraa sanomaton ilo, 
joita ei koskaan oteta teiltä enää pois. Tämä on Minun lupaukseni teille. Teillä on paljon innolla 
odotettavaa ja pian, Minä saattaisin lisätä. Pyydän, surkaa, jos teidän täytyy, mutta ymmärtäkää, että 
teidän suremisenne tulee muuttumaan riemuitsemiseksi ja te ette tule enää suremaan.”  



Psalmi 30:12-13.  

12.Sinä muutit minun murheeni ilokarkeloksi, sinä riisuit minun surupukuni ja vyötit minut riemulla,  

13.että minun sieluni veisaisi sinulle kiitosta, eikä vaikenisi. HERRA minun Jumalani, Sinua minä ylistän 
iankaikkisesti.   

( Jeesus ) ”Menkää nyt rauhassa ja lohduttakaa toinen toisianne näillä sanoilla, Pimeys saattaa kestää 
yön, mutta ilo tulee teille aamulla.” 


