
214. Jeesus sanoo… Minä tulen pitämään teidät Minun Rauhassani… 

Avaintapahtuma tulee kiihottamaan Muslimit 

AVAINTAPAHTUMA TULEE KIIHOTTAMAAN MUSLIMIT, MUTTA MINÄ TULEN PITÄMÄÄN TEIDÄT 

MINUN RAUHASSANI 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 24. Joulukuuta, 2015. 

( Clare ) No niin, rakas Perhe, me saamme merkittävää vastustusta! Minulla on kaunis laite, joka on 

digisuunnittelua ja yllättäen se ei toimi – eikö olekin mielenkiintoista… No niin, tämä on hyvin 

tärkeä viesti. Siispä, Herran Rauha olkoon kanssamme. Ja Hän ohjeistaa meitä, kuinka pitää 

rauhamme. 

Se alkoi tänä iltana – Minä olen kamppaillut kiusausta vastaan koko päivän ajan. KAKSI päivää! 

Jotakin, mitä minä halusin ostaa, jota minä ehdottomasti en tarvitse ja erityisesti koska Herra on 

tulossa takaisin. Siispä, minä olen kamppaillut minun mustan pantterini kanssa. Ja koska Herra on 

tulossa takaisin, minä olen vain kieltänyt itseltäni. 

Jeesus aloitti… ” Minä näen, että sinä uskot.”  

( Clare ) No niin yritän… aivan kuten yritän kunnioittaa Sinua, Herra. Mitä hyötyä on minun 

rakkaudestani ilman tottelevaisuutta? 

( Jeesus ) ” Sinä alat oppia, Clare.” 

( Clare ) Herra, tämä itse-kieltäytymis juttu on kivulias. 

( Jeesus ) ” Tottelemattomuus on paljon kivuliaampaa lopussa.”  

( Clare ) Kyllä, minä tiedän. 

( Jeesus ) ” Hyvin tehty. Minä tiedän, että sinä olet todella kamppailemassa syvällä tasolla. Anna 

Minun auttaa sinua, Clare.”  

( Clare ) Voi, pyydän Herra, tee se. Siinä vaiheessa minun pääni oli hieman alas luotu.  

( Jeesus ) ” Pikku Clare, pyydän, nosta pääsi ylös. Älä luo päätäsi alas. Minä tiedän, että se on 

vaikeaa, mutta puhdistautuminen ei ole koskaan helppoa. Kun on niin vähän aikaa jäljellä, tämä on 

paras asia, jonka sinä voit tehdä. Ole kärsivällinen Minun kanssani. Sinun sydämesi on 

laajenemassa, mitä enemmän sinä kamppailet kiusauksia vastaan.” 

( Clare ) OK, minä inahdin todella värisevästä sydämestä. Siispä, Hän aloitti sanomalla, mikä aihe 

tulisi olemaan, se on ”Rauha.” 

( Jeesus ) ” Kun maailma menee sekasortoon, teillä tulee olemaan rauha. Te, Minun Morsiameni, 

tulette kaikki olemaan valmistautuneita siihen, mitä on tulossa. Ei yksikään teistä, jotka olette 

seuranneet ja totelleet Minun ohjeitani, tule olemaan kauhuissaan kuten loppuosa ihmiskuntaa. 

Erityisesti Yhdysvalloissa, koska kauhu leviää kaikkialle. ”  

” Minä olen ohjeistanut teitä pysymään kodeissanne, koska avaintapahtuma tulee kiihottamaan 

muslimit niin kauhistuttavasti, että jokainen solu tulee olemaan ulkona verta etsimässä. Jos teidän 

täytyy mennä ulos, menkää ulos nimettömänä, irrottakaa puskuritarranne ja korunne ja vain olkaa 

nimettömiä.” 

( Clare ) Mutta Herra, eikö se ole raukkamaisuutta?  



( Jeesus ) ” Ei, sitä kutsutaan viisaudeksi. Haluatko sinä marttyyriutta? Mene sitten ja ole näkyvä. 

Kuitenkin muistakaa, että jokainen, joka tappaa teidät, tekee syntiä ja ettehän te halua olla 

vastuussa heidän synneistään, haluatteko te?”  

( Clare ) Okei, se on näkökulma!  

( Jeesus ) ” Se mitä useimmat eivät ymmärrä, on että Muslimi ryhmiä, soluja, on JOKA PAIKASSA. Ja 

Minä tarkoitan JOKA paikassa. He ovat suunnitelleet joka yksityiskohdan maassanne ja kun solu 

muuttaa tai tulee rajanne yli laittomasti, heille nimitetään tyhjät alueet, joita muut solut eivät vielä 

ole miehittäneet, asutuksen mukaan. Aivan kuten heimopoliisi-viranhaltija keskellä erämaata, 

lähellä vuorta ja hän tuntee alueen kuin omat taskunsa. Heitä on JOKA paikassa.” 

 ( Clare ) Se nimenomainen viranhaltija, minä muistan muutama vuosi sitten, hän katsoi minuun ja 

sanoi … ”Minä olen muslimi.” Ja minä vastasin hänelle samalla tavalla kuin Äiti Teresalla oli tapana 

vastata hinduille ja minä sanoin… ”No niin, ole HYVÄ muslimi.” Ja hän katsoi minua ja sanoi… ”En 

usko, että sinä ymmärrät… Minä olen muslimi!” Ja minä sanoin… ”No niin, ole hyvä muslimi!” Hän 

oli vähän mykistynyt siitä, mutta ehkä hyvänä muslimina olo tarkoittaa… ”Leikkaa minun pääni 

pois!” Joka tapauksessa, minä en ollut tietoinen siitä siihen aikaan, minä olin aika lapsellinen. 

( Jeesus ) ” Tämän takia Minä pyydän Minun Morsiamiani pitämään matalaa profiilia. Minä tulen 

pelastamaan teidät, olkaa huoleti, mutta siihen asti, pitäkää matalaa profiilia, tehkää hyvää missä 

voitte, rukoilkaa maailman puolesta ja valmistelkaa sydämenne Minua varten.”  

” Jopa nyt Minä olen valmistelemassa teidän sydämiänne rakastamaan Minua enemmän ja 

enemmän. Jopa nyt, Minä kaadan tuoksuvia rakkauden armoja Minua kohtaan teidän sydämiinne, 

valmisteluna Minun saapumiseeni. Voi, Minun Morsiameni, istukaa ja paistatelkaa tässä tuoksussa. 

Antakaa sen täyttää teidät ylitsevuotaviksi. Mitä enemmän, sen parempi.  

” Minä tulen pitämään teidät Minun rauhassani, kun kaikki alkaa. Tehkää mitä voitte 

ilmaistaksenne perheillenne, mitä on tapahtumassa – ehkä joku katuu aivan viime hetkellä. Älkää 

antako uutisten pyyhkäistä teitä mennessään. Itse asiassa, PYSYKÄÄ POISSA UUTISISTA, se on 

myrkkyä. Mieluummin tulkaa Minun luokseni Rhema-ohjeita saadaksenne. Rukoilkaa ja Minun 

rauhani tulee läpäisemään kaikkein hauraimmat sielut ja tuomaan teille tasaista luottavaisuutta, 

iloa ja odotusta maailman kaaoksen keskellä.”  

” Älkää arvostelko etsiäksenne helpotusta sieltä ja täältä. Te tulette löytämään vain enemmän 

hämmennystä. Pikemminkin pysykää rukouksen, esirukouksen ja ylistyksen asenteessa. Kyllä, 

rukoilkaa Pyhää Armorukousta usein, se on voimakas kriisin aikoina ja voi joissain tapauksessa jopa 

aiheuttaa tietynlaisen rauhan laskeutumisen taloonne.”  

” Vastatkaa sukulaistenne kysymyksiin, mutta älkää salliko heidän vetää teitä paniikkiin. 

Kohteliaasti pyytäkää anteeksi puhelun lopettamista, jos he alkavat vaikuttamaan teihin. Parempi 

lähettää sähköpostia kuin puhua kasvotusten. Kuitenkin jos katumusta on meneillään, kasvoista 

kasvoihin on parempi, jos teillä on vielä palvelustehtävä alueella. Hallinto tulee puuttumaan 

asioihin ja yrittämään keskeyttää kommunikaation monissa paikoissa tai käyttämään sitä 

aiheuttaakseen lisää pelkoa. Te tunnette Teidän Jumalanne. Tukeutukaa Minuun ja älkää olko 

ihmisen taivuteltavissa.” 

” Rukoilkaa Psalmi 91:stä toistuvasti, uudelleen ja uudelleen. Minä tulen täyttämään Minun 

ihmisteni ylistykset ja tuomaan paljon lohtua teille Minun sanastani. Tämän psalmin 

rukouksellisessa meditaatiossa ja lausumisessa on niin paljon totuutta ja armoa.”  



” Minun Rakkaat, todellakin – kauhu on tulossa teidän maailmaanne, mutta Minä tulen nostamaan 

teidät korkealle, kauas vaikeuksien tieltä ja te tulette olemaan voitonriemuisia Minun 

Läsnäolossani. Menkää nyt ja tehkää hyvää sinä aikana, joka teillä on jäljellä. Minä olen aivan 

teidän perässänne, teidän jälkivarmistajanne. Ja mikään vahinko ei tule saamaan teitä valtaansa, 

mikään tuho ei tule teidän telttanne lähelle.” 


