
169. Rakastetun Koiramme Kuolema – Jeesus puhuu Kuolemasta 

KOIRAMME BRUNON KUOLEMA  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 26. Lokakuuta, 2015.  

( Clare ) No niin, rakas Perhe, tämä päivä oli tavallaan surullinen tilaisuus meille. Me menetimme 
rakastetun koiramme, Brunon. Hän oli hyvin, hyvin sairas eilen, ennen kuin hän menehtyi tänä 
aamuna – siksi en saanut aikaiseksi viestiä eilen.  

Herra siunaa teidät, Perhe, ja kiitoksia rukouksistanne, koska minä tiedän, että te olette rukoilleet 
meidän puolestamme – minä voin tuntea sen. Me todella arvostamme sitä.  

Kun tulin rukoilemaan… itse asiassa minulla oli vaikeuksia päästä rukoilemaan, en pystynyt 
pääsemään rukoukseen koko eilisiltana, koska pystyin tuntemaan, mitä oli tulossa. Se on huvittavaa, 
koska kysyin Herralta, että toipuuko hän ja sain viestin ”Ilo” Raamatun Lupauksista. Ajattelin, ”No niin, 
tuo kuulostaa hyvältä.” Oivalsin, että Herra puhui Taivaaseennostosta ja että me näkisimme Brunon 
jälleen. Se oli vaikeaa – todella vaikeaa.  

Joka tapauksessa, minulla on ollut vaikea päästä rukoilemaan. Hiljentyminen ja rauhoittuminen tuo 
kivun minulle lähemmäksi. Syvän, syvän kivun. Mutta usean yrityksen jälkeen ja hetken ”pesimis” 
käyttäytymisen jälkeen… juosten ympäriinsä, pesten pyykkiä ja tehden muita kiireellisiä asioita, 
pystyin viimein saapumaan Hänen lepoonsa. 

Jeesus tuli välittömästi, pidellen minua ja lepuuttaen päätäni Hänen sydämellään. Minä odotin viestiä 
teille kaikille, koska en halunnut tuottaa teille pettymystä kahtena iltana peräkkäin.  

Jeesus sanoi… ”Minä haluan puhua sinulle ”kuolemasta”.”  

”Kaikille ja kaikelle on aikansa ja ajankohtansa. Ruumiin kuolema ei erota sinua rakkaastasi. Sillä 
Hengessä te olette yhä yhdistyneitä.”  

”Minun Rakkaani, Minä haluan sinun ymmärtävän, että mikään, mitä sinä kärsit, ei ole turhaa. Kaikille 
luoduille on määrätty aikansa. Tämä oli hänen aikansa ja nyt sinun täytyy päästää irti. Minä tiedän, 
että sydämesi pursuu kipua, mutta ymmärrä, että pelastuksen taloudessa sinun kärsimykselläsi on 
paljon ansiota. On niitä, jotka hyötyvät sinun kivustasi.”    

”Oi, Minun Ihmiseni ovat niin sivuuttaneet tämän. Todella, Minun Ihmiseni, onko todella mitään, mitä 
teette, millä ei olisi tarkoitusta? Luuletteko todella, että kärsiminen on turhaa? Uskotteko todella, että 
kärsiminen on turhaa? Luuletteko todella, että Minä tuhlaan edes yhden kyyneleen silmästänne? 
Kuulostaako se Minun luonteeltani?”  

”Ei, se ei kuulosta, koska se ei ole. Eikö elämälläsi ja kaikella siinä olevalla ole merkitystä Minulle? 
Minä kerron teille, sillä on. Minä en ole mikään steriili Jumala, joka sanoo, ”Ok, koirasi on kuollut, 
toivu siitä.” tai ”Hänen koiransa on kuollut, hän tulee näkemään sen kuitenkin.” ja jättäisin asian 
sikseen.”  

”Ei, Minä tunnen kivun kanssasi ja kun tarjoat kivun Minulle, Minä käytän sen mahdollisuuksiin ja 
armon liikkeisiin kutsuakseni muita Minun Valtakuntaani. Mitään ei saavuteta ilman kärsimystä ja 
uhrausta. Ei mitään. Pohtikaa Jim Elliottia ja hänen kumppaneitaan (kirja ”Gates of Spendor”). 

 ”Alkuasukkaat tappoivat miehen ja vaimot menivät takaisin juuri niiden samojen ihmisten luo, jotka 
tappoivat heidän miehensä ja toivat heille Evankeliumin. Viisi miestä kuoli ja koko heimo tuli Minun 
luokseni ja yhä tänäänkin kantavat hedelmää, jopa ympäri maailman. Ymmärrättekö? Minä käytän 



muiden kärsimystä, olipa se sairaus, kuolema tai marttyyrius. Marttyyrien veri on kirkon siemen ja 
kääntymys seuraa sen kantapäillä.”  

”Kun Minä sanoin, että nostakaa ristinne ja seuratkaa Minua, sanoinko Minä myös, ”OK, te kannoitte 
sitä, nyt laskekaa se alas ja jatkakaa matkaanne?” Ei, Minä odotan teidän seuraavan Minua jopa 
kuolemaan saakka. Kyllä, tämä on suuri uhraus, mutta mikään muu ei kelpaa. Täydellinen ja 
kokonainen elämänne luovuttaminen on se, mihin Minä kutsun teitä, Rakkaani.” 

”Ja sitten, aivan kuten Minä poistin esteen ihmisen ja Jumalan väliltä ja työstin pelastuksen kaikille, te 
uhrauksellanne annatte Evankeliumin leviämiselle käyttövoimaa – jopa kovettuneiden sydänten, jotka 
eivät tule Minun luokseni, ennen kuin vasta kun ovat kuolemassa. Jotkut sielut ovat hyvin itsepäisiä ja 
kovettuneita Minua kohtaan, mutta Minä pidän yllä toivoa loppua varten, niitä viimeisiä hetkiä, jolloin 
he ehkä näkevät itsensä, kuten Minä näen heidät ja tuntevat rakkauden, joka Minulla on heitä 
kohtaan ja katuvat.”  

”Vaikka kaikille ei anneta tätä tilaisuutta, se ei ole mitään, mitä ei kenenkään pidä olettaa liikaa. On 
monia, jotka eivät saaneet tätä viimeistä mahdollisuutta, koska Minä olin vieraillut heidän luonaan 
udelleen ja uudelleen ja joka kerta he työnsivät Minut pois. He valitsivat pahan ennemmin kuin 
hyvän.”  

”Se, mitä Minä haluan sanoa, että paljon on saavutettu koiranne uhrauksella. Te kaikki kärsitte, Minä 
keräsin jokaisen kyyneleen ja asetin ne kaikkein onnettomimpien sielujen käyttöön, saattaakseni 
heidät järkiinsä. Kyllä, Minä en tuhlaa mitään. Elämä on kallisarvoista, kun Minä annan sen ja kun 
Minä otan sen. Se on kallisarvoinen.”  

”Kuitenkin, kuten sinä voit nähdä, että hän on Taivaassa Minun luonani, haukkuen, heiluttaen 
häntäänsä ja kertoen sinulle, että sinä tulet pian kotiin.”  

( Clare ) Hieman sen jälkeen, kun hän menehtyi, suljin silmäni ja hän yksinkertaisesti oli edessäni 
haukkumassa kovaäänisesti ja heiluttamassa häntäänsä ja puhumassa minulle, kuten hän rakastaa 
tehdä.  

Ezekiel näki Brunon vasara suussaan, juoksemassa Jeesuksen luo, joka oli työskentelemässä, 
viimeistelemässä minun asuinpaikkaani.  

( Jeesus ) ”Oi Kuolema, missä on sinun otasi (piikkisi, pistimesi)?”  

”Sinä tulet näkemään ja sinä tiedät, te tulette olemaan yhdessä jälleen pian. Bruno teki työnsä ja sinä 
olet viimeistelemässä omaasi, koska Minä olen tulossa pian sinua varten. Teidät kaikki tullaan 
yhdistämään uudelleen ja mikä iloinen tapahtuma se tulee olemaankaan!”  

”Minä tunnen Minun Rakkaani, Minä tunnen, että sydämesi on raskas. Tämä tulee menemään ohi. Ja 
Minä olen käyttänyt tätä suuren kokoluokan paastouhrauksena. Vaikka se ei vaatinut sinun 
marttyyriuttasi, se oli tavallaan marttyyriutta, valkeaa marttyyriutta. Nosta ristisi ja seuraa Minua… 
aivan loppuun asti.”  

”Minä en tuhlaa mitään.” 


