
27. Jeesus sanoo…  

Irroita itsesi Maailmasta & Vastaanota Minun Rauhani ja Minun Tyyneyteni 

VASTAANOTA MINUN RAUHANI & MINUN TYYNEYTENI… IRROITA ITSESI MAAILMASTA  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 24. Maaliskuuta, 2015. 

Jeesus aloitti… ” Rauha. Minä puhun rauhaa sinulle Minun Morsiameni. Sinun sydämesi ovat 

täynnä aavistusta ja odottamista, monia solmuja on solmittu täällä ja siellä, Voi kuinka Minä 

toivon, että sinä lepäät Minussa ja saat Minun Rauhani. Minä en halua sinun välittävän sitä 

aavistusta Minun Lapsilleni, pikemminkin Rauhaa, Lepoa ja tyyneyttä. ” 

( Clare ) Herra, en tiedä kuinka tehdä se?  

( Jeesus ) ” No niin, kun Minä pitelen sinua käsivarsillani, sinä päästät syviä huokauksia ja Minun 

Rauhani virtaa kuin joki minun sisältäni, löytää paikkansa sinussa. Ja sitten tuot sen rauhan Minun 

Lapsilleni. Siksi tämä aika on niin hyvin tärkeää Minulle, Meille, ennen kuin kirjoitat. Mitä sinä 

tunnet juuri nyt? ”  

( Clare ) Rauhaa. 

( Jeesus ) ” Se on täsmälleen oikein, tämä rauha ja tyyneys on Minulta. Joka päivä sinun täytyy 

toimia tällä tasolla enemmän ja enemmän, koska Minä tulen käyttämään sinua välittämään 

rauhaa. Tämä on tärkeää Minulle. Älä aliarvioi vihollisen voimaa suistaa monet uskon raiteilta, 

yksinkertaisesti koska he olivat täynnä maailmallista ahdistusta. ”  

” Internetissä on paljon ihmisiä, jotka puhuvat kaikista uhkista, joita on tulossa maailman ja 

erityisesti kristittyjen ylle. Minun Ihmisteni täytyy löytää Minut ja Minun Rauhani. Sinun kanavasi 

tulee olla rauhan löytämistä Minussa, Minä olen heidän turvapaikkansa, tulla minun tyköni ja tulla 

ympäröidyksi Minulla, levätä Minussa. ” 

” Clare, he ovat huolestuneita niin monista asioista, päätöksistä, peloista, aavistuksista, tulenko 

minä kärsimään? Minä en voi luvata, että tämä aika tulee olemaan vapaa kärsimyksistä, jokaisella 

päivällä on ongelmansa. Mutta Minä voin luvata, että he eivät tule tuntemaan Minun Vihaani, 

heidät tullaan ottamaan, ennen kuin se tapahtuu. Mutta sinä tiedät, kuinka sinä tulet 

kytkeytyneeksi tehdä sitä ja tehdä tätä ja asiat näyttävät monimutkaisilta, joskus sinun täytyy 

taistella itsesi ulos verkosta vain ollaksesi täällä Minun kanssani. ” 

” No niin, monet, monet, monet Minun Morsiamistani eivät ole yksinkertaistaneet elämää ja 

vähentäneet asioita, jotka sitovat heidän aikaansa. Monet. Minä haluan tämän muuttuvan, Minä 

haluan heidän alkavan elää juuri nyt niin kuin he tulevat elämään Taivaassa. Kyllä, on 

velvollisuuksia, joista pitää huolehtia, mutta jos he uudelleen arvioivat asiat, he tulevat löytämään 

keinoja vähentää aikaa maailmassa vähintään puolella. ”  

” Niin monia asioita pidetään itsestään selvyyksinä, kuten kaupassa käynti. Sinä tiedät 

kokemuksesi siellä, olet lykännyt sitä, ja lykännyt ja lykännyt, kunnes viimein se PITI tehdä. No niin, 

tämä on hyvä asia, koska kaupat ovat hyvin hajottavia, hyvin häiritseviä sille syvälle rauhalle, jota 

minä välitän jokaiselle heidän hiljaisena aikanaan. Maailman kanssa tekemisissä olo, olipa se 

näennäisesti harmiton TV-show, kauppareissu, aikakausilehti, kaikki nämä asiat ovat 

huolentäyteisiä, ja se ajatus iskostuu heidän päähänsä ja ryöstää heiltä rauhan. On niin tärkeää, 

että on puhdas sydän JA puhdas mieli. Mieli voi käsitellä vain tietyn määrän, ja jos se on maallista 

luonteeltaan, se rapauttaa sitä, mikä tapahtuu Minun läsnäolossani, se sotkee mielen, niin että ei 

ole tilaa Minulle. ” 



( Clare ) Mutta emmekö me, Herra,  jonkun ajan kuluttua tarvitse taukoa pitääksemme 

näkökulmamme? 

( Jeesus ) ” Kyllä, mutta tehkää tauostanne yksinkertainen ja puhdas. Kuten kävely pellolla, 

huomatkaa silmut puissa, ruohon versomassa, kissojen ja koirien leikkisät temput, älkää 

huolestuttako itseänne pitkän tähtäimen suunnitelmilla. Älkää sitoutuko asioihin: ”pitää tehdä 

tätä, pitää tehdä tuota”. Nämä ovat paholaisen juonia vetää teidät projekteihin, jotka väsyttävät 

teidät ja kuluttavat loppuun teidän hengellisen rauhanne. Ne hyvin usein vaativat kauppareissuja 

tai nettiostoksia. ”  

” Tämä on hyvin, hyvin, hyvin haitallista hengelliselle ihmiselle ja kuinka kauheaa jos he tarttuvat 

siihen ja he ajattelevat, että se on vain työ, joka pitää tehdä. Mutta Saatana tietää paremmin, 

joten hän komentaa demoninsa työskentelemään syyllisyyden kanssa, projekteja, jotka pitäisi 

tehdä… ”sinä olet vastuuton, sinun olisi pitänyt tehdä se viime vuonna, jne. jne. ” 

 ” Minä en halua heidän mieliään tähän tilaan. Minä en halua sinun mieltäsi siihen tilaan. Minä 

haluan kaikkien keskittyvän Taivaaseen ja Minun tulemiseeni heitä varten. Osa tyhmien neitsyitten 

ongelmaa oli, että he olivat niin maailmaan sidottuja, ettei heille tullut mieleen ottaa öljyä 

lamppujaan varten, he ajattelivat olevansa vain vähän aikaa ja sitten takaisin työhön.  

” Heidän mielensä olivat siinä, mikä heitä oli kotona odottamassa tekemistään, eikä oikeastaan 

Minussa tai Minun agendassani, kuten Martalla. Mutta viisaat neitsyet, kuten Maria, ajattelivat, 

että he voisivat odottaa ja odottaa ja odottaa Minua, se ei ollut ajan hukkaa, se oli autuutta, koska 

kaikki mitä heillä oli mielessään olin Minä, kaikki muu oli taakka ja niin he olivat onnellisia 

ajatellessaan, ” Hän saattaa myöhästyä, hyvä, sitten minä voin vain olla hiljaa ja odottaa. ” 

” Minä olen tosissani tässä Rakkaat. Minä haluan teidän ymmärtävän ajatuksen, että tyhmät 

neitsyet olivat lihallisesti ajattelevia, maailman tekemiset ovat ottaneet heidät valtaansa, he 

pitivät odottamista ajanhukkana. Sinä olet ollut sellainen, sinä tiedät, mistä Minä puhun. Sinä olet 

ponnistellut tämän kanssa koko elämäsi, ja vasta hyvin hiljattain sinä olet suurelta osin voittanut 

itsesi. ”  

( Clare ) Se on hyvin, hyvin totta. Minulla oli tapana odottaa innolla kevätaikaa, istutusta, 

puutarhan hoitoa, kaiken kaunistamista, mutta nyt minä laitan sen sivuun, koska minä osallistun 

niin paljon papintyöhöni sinun kanssasi ja se on kaikki, mistä minä välitän. Kaupassakäyntiä minä 

vihaan, pelkäänpä että jopa viaksi asti. ” 

( Jeesus ) ” Näetkö kuinka pitkälle sinä olet päässyt? ” 

( Clare ) Kyllä, Herra, Sinä olet saanut tämän aikaan minussa.  

( Jeesus ) ” Ja sinä olet tehnyt yhteistyötä. ”  

( Clare ) No niin, minä näen yhden asian, että vihollinen on yrittänyt vetää minua kevät siivous 

projekteihin ja syvemmälle siivoukseen, jne. Ja jotenkin minä olen onnistunut tukahduttamaan sen 

halun.  

( Jeesus ) ” Minä olen vartioinut sinua ja auttanut sinua huomaamaan ansat. ” 

( Clare ) Kyllä, ne todella ovat ansoja.  

 



( Jeesus) ” Saanko Minä sanoa teille kaikille, teillä ei ole aikaa tähän, pitäkää mielenne tiukasti 

Taivaassa, Minun tulemisessani, ja siinä yksinkertaisessa asiassa, mitä te voitte tehdä naapurinne 

hyväksi veljellisen rakkauden nimessä. Laittakaa raja, Minun Morsiameni, Minä olen tulossa, älkää 

antako itseänne houkuteltavan maailmallisiin hankkeisiin, jotka vievät huomion pois Minusta. 

Pitäkää silmänne Palkinnossa, sotilashenkilöt eivät sekaannu maallisiin asioihin. Tehkää vain 

välttämätön velvollisuus, ja kun Minä sanon välttämätön, Minä tarkoitan ”hengissäsäilymis” 

välttämätöntä, ei heittäytymistä projekteihin, jotka kuluttavat energianne tai huomionne loppuun 

ja tekevät teidät heikoiksi. ” 

” Kun te olette heikentyneessä tilassa, vihollinen on lähistöllä. Kuin sudet, jotka tarkkailevat 

laumaa nähdäkseen, kuka on kaikkein haavoittuvaisin, demonit tarkkailevat teitä ja odottavat, 

kunnes olette väsyneitä, tehneet liikaa töitä ja loppuun uupuneita, sitten ne tarttuvat tilaisuuteen 

pommittaa epäilyllä, pelolla, epävarmuudella, epäuskolla. Älkää päästäkö itseänne sellaiseen 

tilaan, pysykää valppaina, varuillanne, keskittyneinä Minuun, pitäkää silmänne avoimina, älkää 

kävelkö mihinkään teille asetettuihin ansoihin. Kun Minä sanon ansoihin, Minä tarkoitan 

kiireellistä puhelua, kun joku kysyy apuanne, ja te näette, että se kuluttaa teidät loppuun. Se ei ole 

Minusta, se ei ole veljellistä rakkautta, se on demonista, houkutellen teidät tulemaan lopen 

uupuneiksi, että heikentyneessä tilassanne te ette voi vastustaa kiusausta tehdä syntiä. ”  

” Toinen ansa on, ”Voi, minun vain TÄYTYY tehdä se!” Jotakin, jota te olette lykänneet. Pysykää 

rauhallisina ja todella katsokaa ongelmaa, onko keinoa kiertää se ilman, että syöksytte suoraa 

päätä sen kimppuun? Clare, siksi Minä olen pidätellyt sinua talon etuosan takia, tämä on VALTAVA 

kiusaus saamaan sinut romahtamaan väsymyksestä. Tähän asti sinä olet ollut viisas vältellessäsi 

sitä ja ajatellut tapoja kiertää se. Se sähköposti oli troijan hevonen, vapauttaen kaikenlaisia ”pitää 

tehdä”- asioita. Sinua on koulutettu näkemään se, niinpä sinä et langennut siihen, mutta se oli 

SUURI kiusaus vetää sinut pois Minun ja seurakuntasi luota. ” 

” Sinä pysyit tyynenä ja harkitsevana. Siitä Minä puhun, Minun Morsiameni, pysykää tyyninä ja 

harkitsevina, arvioikaa tilanne ja tehkää vain, mikä on ehdottomasti välttämätöntä. Varmistukaa, 

että se ei ole ansa, joka imee elämän teistä ja teidät pois rukouksesta. Juuri nyt, kenelläkään teistä 

ei ole varaa ajelehtia pois, Minä tarvitsen teidän täyden huomionne Minuun. Minä tulen 

auttamaan teitä. Te ette ole yksin. Minun Henkeni tulee kuiskaamaan teidän korvaanne, ”älä tee 

sitä” ja te tulette tuntemaan vahvistuksen hengessänne. Totelkaa sitä, älkää yrittäkö leikitellä 

ajatuksella, seuratkaa sitä, minkä tiedätte olevan Minun tieni. ” 

” Maailmassa on loputtomasti kutsuja saada tämä tai tuo tehdyksi. Älkää olko hupsuja, antakaa 

maailman haudata maailma, mutta te seuraatte Minua. ”  

” Minä olen teidän kanssanne Minun Morsiameni. Aika on loppumassa, Minä olen tulossa. Älkää 

romahtako maailmallisen uupumisen takia portaillenne. Pysykää valppaina ja säästäkää aikaa ja 

energiaa Minulle ja vain Minulle. Te ette tule koskaan katumaan sitä. ” 


