
1013. Jeesus sanoo… 

Taivaassa ja Maapallolla olevien välillä ei ole mitään Erottelua 

TAMMIKUUN 4. 2023… JEESUS SANOO… TAIVAASSA JA MAAPALLOLLA OLEVIEN VÄLILLÄ EI OLE 

MITÄÄN EROTTELUA 

Jeesuksen Sanoja Sisar Claren kautta, Tammikuun 4. 2023. 

(Clare) Kiitos Sinulle Herra suuresta viisaudestasi ja laupeudestasi, jota Sinä meille osoitat. Pyydän, 

Herra, jos on Sinun tahtosi, auta meitä näkemään maailma Sinun silmiesi kautta… Amen. 

Vastikään kysymys tuli ilmi… Liittyykö suuri todistajien pilvi rukoukseen Jeesuksen kanssa, 

esirukoillen meidän maapallolla olevien puolesta? Herra, pyydän, selvennä tämä meille, koska 

jotkut uskovat, ettette voi rukoilla meidän puolestamme, jos olette taivaassa.’ 

(Jeesus) ”Taivas on äärettömän pyhyyden paikka; se muuttaa kaikki, jotka vierailevat tai elävät 

siellä. On täysin mahdotonta taivaan kansalaisille pidättäytyä rukouksesta. Itse asiassa, Minä olen 

sallinut heille oivallusta siihen, mitä on meneillään, Minä olen tarjonnut ikkunoita maapallolle, niin 

että he voivat katsoa ja nähdä mikä on asiaankuuluvaa, ja ymmärtää täydellä selkeydellä kaikki, 

mitä on tapahtumassa Maapallolla. Mitään tietoa ei pidätellä heiltä ilman hyvin erityistä syytä.” 

”He voivat nähdä täydellisellä selkeydellä syyn ja kaikkien vuorovaikutussuhteitten kätketyt 

olosuhteet, ihmisten armeijoiden ja hallitsijoiden välillä. Mikään ei ole kätkettyä heiltä. Saattaisit 

kysyä itseltäsi… Miksi Hän on antanut heille tämän etuoikeuden? Ja voit vastata tähän 

yksinkertaisesti Paavalin kuvauksella… ’Meitä ympäröi suuri todistajien pilvi kannustaen meitä.’ Ja 

mitä tämä tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että Minun armostani he pysyivät uskollisina Minulle ja 

(heidät) huomattiin arvollisiksi saapumaan taivaaseen.” 

”Siispä, miksi heidät huomattiin arvollisiksi? Koska he seurasivat Raamatun jokaista pistettä ja 

pilkkua, koska he jakoivat kaikkien kanssa sen, mitä heillä oli, koska maapallolla he rukoilivat aina, 

kohottaen jokaisen aikomuksen Isän luo Minun kauttani, ja heidät kuultiin. Heidät havaittiin 

arvollisiksi saapumaan taivaaseen uskollisuutensa vuoksi. Kun Minä kerroin heille, rukoilkaa 

lakkaamatta, Minä en sanonut… ’Katsokaa, tulette olemaan taivaassa pian, ettekä siellä voi rukoilla 

kenenkään maapallolla olevan puolesta, siispä teidän on parasta saada kaikki rukouksenne sisään 

nyt, ennen kuin on liian myöhäistä’.” 

”Minä en laittanut mitään ehtoja heille lopettaa rukoileminen taivaassa, ja miksi Minun pitäisi? He 

tulevat näkemään Minut rukoilemassa taivaassa aivan kuten Minä rukoilin maapallolla, ja kaikissa 

asioissa heidän tulee seurata Minun esimerkkiäni, siispä yksinkertaisesti Minä sanoin… ’Rukoilkaa 

lakkaamatta.’ Minun ihmiseni, te olette tietämättömiä siitä, mitä tapahtuu taivaassa. Jokainen on 

kiireisenä työskentelemässä Minulle, järjestäen olosuhteita, innostaen, opettaen, avustaen… vain 

yksi päämäärä mielessä, eksyneiden pelastaminen. Kuinka voi suuri todistajien pilvi auttaa 

maapallolla, jos heidän ei sallita rukoilla taivaassa, kun he työskentelevät kanssanne maapallolla? 

Rukous on ilmaisuvälineenne numero yksi ja armo tuo sielut Minun luokseni, siispä miksi teidän 

pitäisi lopettaa tekemästä sitä taivaassa?” 

”Vastaus on yksinkertainen, teidän ei tule lopettaa. Taivaassa on jatkuvaa rukoilua ja ylistystä. 

Taivaassa on rukousryhmiä, jotka kokoontuvat erilaisten päämäärien vuoksi. Taivaassa heidän 

sydäntensä myötätunto on niin kovin virittynyttä, he eivät voisi lopettaa rukoilemista, vaikka he 

haluaisivat. Kyllä, ’Rukoilkaa lakkaamatta’ on yhtä paljon määräys taivaassa, kuin mitä se oli 

maapallolla, paitsi tuhansia kertoja voimakkaampi, koska taivaassa ei ole ajatusten harhauttajia ja 

jokainen sielu tietää maapallolla olevien ahdingon.” 



”Kuinka he tietävät? Pyhä Henki on yksi esimerkki; se on hyvin paljon ’pilven’ kaltainen 

maapallolla, tarkoitettu tiedon varastoimiseen ja välittämiseen ihmisiä varten. Pyhä Henki tietää 

kaikki asiat kaikkina aikoina, eikä siltä koskaan puutu ymmärrystä. Hän välittää tämän tiedon 

maapallolla jokaiselle sielulle, jota asia koskee ja jolla on tarve tietää asiayhteydessä. Tämä 

tarkoittaa, että kun heidän pienellä lapsenlapsellaan on vakava terveysongelma, he alkavat rukoilla 

välittömästi. Tuo tieto välitettiin heille välittömästi, niin että he voivat rukoilla lapsen puolesta.” 

”Rakastetut, taivaassa ja maapallolla olevien välillä ei ole mitään erottelua, muuta kuin nenäliinan 

kaltainen verho, jonka rukous ja mietiskely helposti läpäisevät. Taivaassa jokainen tuntee jokaisen 

taustan, kamppailut, tappiot ja valloitukset. Mikään ei ole kätkettyä taivaassa. Siksi kukaan ei halua 

mennä taivaaseen, ennen kuin he ovat puhdistuneet sellaisista asioista kuin mustasukkaisuus, viha 

ja korruptio.” 

”Kun sielu on jättänyt maallisen ruumiin ja haluaa mennä taivaaseen, sen täytyy ensiksi saada hyvä 

puhdistus ja uudelleen suuntautuminen, ymmärtääkseen ettei mikään taivaassa ole kätkettyä, eikä 

ole mitään tuomitsemista, kun asiat tulevat ilmi toisesta. Parannuksen joki ja hedelmiä tuottavat 

puut kasvamassa sen vierellä, ovat tätä tarkoitusta varten, kuin myös yksin vietetty aika syntien 

kohtaamiseen, joista on vaikea päästä eroon, paitsi hengellisillä keinoilla, jotka Minä olen luonut 

heitä varten, karistamaan pois entisen ihmisen ja vastaanottamaan parannuksen hedelmistä.” 

”Me olemme YKSI ruumis, Jeesuksen Ruumis, jossa on Yksi Pää, JEESUS KRISTUS; Minä en käytä 

kahta eri hattua, yhtä taivaalliseen hallintoon ja toista maalliseen hallintoon. Minulla ei ole kaksia 

aivoja tai kahta päätä. Tämä on vakava virhe ajattelussa, joka johtuu ihmisen mietiskelykyvyn 

puutteesta ja puutteesta saapua taivaallisiin valtakuntiin ilman vakavia ponnistuksia ja hyvin 

puhdasta elämää.” 

”Ymmärrä, että kaikki taivaassa on varustettu sielujen pelastamiseen. Kaikki enkelit ja pyhimykset 

ovat kiireisinä 24/7, järjestelemässä asioita miljoonille sieluille tulla pelastetuiksi. Voitteko 

kuvitella sellaista ulottuvuutta ilman, että rukouksia uhrataan ylös 24/7? Se yksinkertaisesti ei ole 

mahdollista, koska pelastus tulee armosta, ja armo rukouksen kautta, niinpä hyvin yksikertaisesti, 

rukous ei koskaan lakkaa, ei maapallolla eikä taivaassa. ’Rukoilkaa lakkaamatta’ ei ollut 

satunnainen määräys, se on määräys olla alinomaan kantamassa sielujen pelastuksen hedelmää, 

kunnes kaikki sielut ovat pelastetut. Amen!” 

(Clare) Jumala siunaa teidät, rakkaat Sydänasukkaat, ja jatkakaamme rukoilemista 

pelastamattomien kääntymyksen puolesta. 


