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RYHTYKÄÄ MINUN RAUHAN, VALON & PARANTAMISEN SUURLÄHETTILÄIKSENI
Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 24. Lokakuuta, 2017.
Jeesus aloitti… ”Kun te menette ulos maailmaan, te ette mene pelkästään omia tarpeitanne
varten. Te olette Minun Valon ja Parantamisen suurlähettiläitäni tässä maailmassa. Te ette mene
loukkaantuneen tai kodittoman ohi – te teette jotakin osoittaaksenne rakkauttanne – koska te,
Minun ihmiseni, olette Minun käteni ja jalkani ja suuni. Se, mitä te teette, saattaa vaikuttaa teistä
mitättömältä, mutta teillä ei ole aavistustakaan, kuinka alhaalla se sielu on, jos he ovat
suunnittelemassa, kuinka lopettaa se kaikki. Te voitte olla aivan viimeinen henkilö, joka puhuu
heille Maapallolla.”
”Mitään ei tapahdu sattumalta. Monet asiat on järjestetty teille päivän aikana, mutta koska te
olette etupäässä itseenne keskittyneitä (kuin myös) te ette näe mahdollisuuksia, jotka Minä olen
asettanut teidän eteenne, antaaksenne sen Valon loistaa. Te voitte aina loistaa olemalla erittäin
kohtelias ja jopa kärsivällinen jonkun kanssa, joka on erittäin ärsyttävä.”
”Kun te lopetatte vain itseänne, omia etujanne ja omia agendojanne varten elämisen – ja alatte
elämään Minua varten, Minä tulen lisäämään armoa sisällänne, että huomaatte tarpeessa olevat
ja te voitte palvella heitä. Se alkaa hyvin hitaasti, aivan kuin alimmat askelmat hyvin korkeissa
tikkaissa. Toistaiseksi kaikki hyvin. Mutta pian, itsekkäästi elettyjen päivien jälkeen, te alatte
huumaantua toisten huolehtimisen innostuksesta. Te alatte nähdä asioita, joita te ette koskaan
huomanneet aikaisemmin, edes omissa perheissänne.”
”Tämä on opetuslapsina olemista, Minun rakkaat. Oppimista, kuinka rakastaa muita, se on todella
pyyteettömän rakkauden opistokurssi. Ihmisiä ei liikuta väkivaltaiset ja musertavat saarnat
kadunkulmassa; he juoksevat niistä poispäin. Heitä liikuttaa syvästi heille osoitettu ystävällisyys
ilman taka-ajatuksia. Sattumanvaraiset ystävällisyyden osoitukset. Jokainen ystävällisyyden ele on
uusi askelma tikkailla Taivaaseen. Mitä korkeammalle te kiipeätte, sitä upeampi on näköala –
kunnes te näette sen, mitä Minäkin näen ja teillä on Minun Mieleni.”
”Kun Minä näen, että Minä voin luottaa teidän olevan nöyrä ja pieni kaikissa olosuhteissa, Minä
voin alkaa tuomaan teidän elämiinne tietoa, jota te olette aina halunneet. Jopa profeetallisia ja
parantamiskykyjä. Te aloitatte hyvin pienesti, mutta Minä annan sen lisääntyä voitelussa. Kun
Minä näen, että te kohtelette kaikkia yliluonnollisella rakkaudella, Minä voin alkaa lähettämään
teille vaikeampia tapauksia, rikkonaisempia henkilöitä, joiden kanssa kukaan ei halua olla
tekemisissä.”
”Teistä tulee Minun Rauhani Suurlähettiläs ja ihmisiä vetää magneettisesti puoleensa teidän
vilpitön sydämenne ja teeskentelemätön apunne heille. He näkevät ohi teidän ja huomaavat
Minun elävän teissä.”
”Moni etsii palvelevansa Minua suuremmalla kyvyllä, palvelutoimessa, mutta te ette ole valmiita.
Ne, jotka ovat uskollisia vähässä, heille tullaan antamaan suurempia asioita.”
”Clare ei tehnyt muuta kuin keräsi ruokaa ja ruokki ihmisiä 20 vuotta. Alkuaikojen kirkossa, ihmisiä,
jotka huolehtivat toisten tarpeista tällä tavalla, kutsuttiin diakoneiksi ja diakonissoiksi. He
palvelivat tällä tavalla ja oppivat vanhemmilta ja sitten tarkkailtuaan heidän hyveitään
käytännössä, heidät viimein vihittiin olemaan palvelijoita.”

”He pätevöityivät, koska he olivat rehellisiä, eivät etsineet omaa etuaan; he olivat johdonmukaisia,
he tulivat paikalle päivä päivän jälkeen, hyvällä ja huonolla säällä. He rukoilivat niiden puolesta,
jotka palvelivat ja jakoivat tarpeensa koko rukoilevan yhteisön kanssa. Sitten, kun tämänkaltaista
hyvettä oli havainnoitu tietty aika, he olivat valmiita suurempiin vastuisiin: opettamiseen ja
nuhtelemiseen.”
”Niin on myös teidän kanssanne, Minun ihmiseni. Aloittakaa pienesti, hyvin pienesti ja sallikaa
Minun kutsua teidät korkeammalle, kun te olette valmiita. Madaltakaa odotuksianne, siitä mitä
teidän tulee tehdä palvellaksenne Minua, pienimpään yhteiseen nimittäjään, jos te olette juuri
aloittamassa. Tämä on asianmukaista teille.”
”Minä en halua teidän hallitsevan muita, tietämyksellä Kirjoituksista jne. Minä haluan teidän
tulevan heidän rinnalleen, tietäen omista heikkouksistanne ja puutteistanne, ja kuinka heikko te
olette – ettette te pidä itseänne heitä parempana. Minä haluan teidän osoittavan Minun
Rakkauttani käytännössä heidän elämissään. Minä tulen tekemään loput. Jos teiltä kysytään
kysymyksiä, vastatkaa niin yksinkertaisesti ja nöyrästi kuin osaatte. Jos he ovat eri mieltä,
perääntykää ja jatkakaa Minun Rakkauteni harjoittamista heille. Älkää missään olosuhteissa
katkaisko veljellisen rakkauden sidettä. Se tulee kukistamaan teidän päämääränne.”
”Minun opetuslasteni täytyy tuntea itsensä ja tietää, että he ovat hauraampia kuin ketkään, joita
he ovat koskaan tavanneet. Tämä pitää heidät poissa olettamuksista ja ylpeydestä – erityisesti
ylpeydestä, joka tulee oppimisen mukana. Tieto paisuttaa, mutta rakkaus rakentaa.” (Se on
Ensimmäisestä Korinttolaiskirjeestä 8:1)
”Ei ole mitään niin luotaantyöntävää kuin ylvästelevä, itse julistautunut persoona korjaamassa
muita, nenä pystyssä vähätellen. Kun te teette niin, te saatte muut tuntemaan itsensä
alempiarvoisiksi, kuin että he eivät olisi tarpeeksi hyviä Jumalalle. Se antaa vaikutelman, että pitää
olla nokkela ja fyysisesti ja psyykkisesti kunnossa – ja synnitön, ollakseen kristitty. Kun ihmiset
saavat tämän vaikutelman, he lykkäävät kääntymystään, tuntien itsensä arvottomiksi.”
”Siksi on niin tärkeää teille olla haavoittuvia ja läpinäkyviä, niin että he voivat nähdä, että te ette
ole yhtään sen parempia kuin hekään ja kuitenkin Jumala hyväksyy teidät. Minä toivon, että te
tulisitte uuden uskovan rinnalle tai jopa alapuolelle ja sallisitte heidän huomata Minut, antaen
hieman vihjeitä sieltä ja täältä ja myös kiinnittävän huomiota heidän reaktioihinsa.”
”Sielujen Minun luokseni houkutteleminen on taiteenlaji. Rukoilkaa tätä lahjaa. Rakkaus ja Nöyryys
ovat vertaansa vailla. Muistakaa, nämä kohtaamiset eivät ole sattumaa; ne ovat jumalallisesti
järjestettyjä. Siispä olkaa luottavaisia, että teillä on voitelu koskettaa tätä sielua ja te tiedätte, että
Minä olen aina teidän luonanne. Minun Henkeni tulee puhumaan teidän kauttanne, jos te annatte
Hänelle mahdollisuuden. Ainut edellytys on Rakkaus muita kohtaan ja nöyryys.”

Jeesus sanoo… Siunattuja ovat Rauhantekijät – 3. Elokuuta, 2015.
( Jeesus ) ”Siunattuja ovat rauhantekijät, sillä heitä tullaan kutsumaan Jumalan pojiksi. Todella,
rauhantekijät eniten muistuttavat Minua. Kaikista ominaisuuksista, lukuunottamatta
armeliaisuutta, rauhan tekeminen on kaikkein tärkeintä Minulle. Ilman rauhaa, on mahdotonta
saavuttaa mitään. Ilman rauhaa, te ette voi edistää rakkautta. Ilman rauhaa, ihmiset ovat
jatkuvassa, alaspäin suuntautuvassa kuoleman ja toivottomuuden spiraalissa.”

”Siispä tämä on yksi Saatanan lempi strategioista. Varastaa rauhanne, hinnalla millä hyvänsä;
riistää teiltä rauhanne. Siksi Minä olen luvannut teille rauhan, joka ylittää kaiken ymmärryksen.
Aina kun teidän rauhaanne ravistellaan, te voitte olettaa, että lähistöllä on käärme. (sanaleikki ei
ollut tarkoitus, englanniksi ”rattlesnake”=kalkkarokäärme, rattle=ravistella) ”Ok…
kalkkarokäärme.”
( Clare ) Voi, Herra, Sinun huumorintajusi (hekotusta)!
( Jeesus ) ”Kun teitä ravistellaan, te olette tekemisissä käärmeen kanssa. Kyllä, vihollinen valtaa
teiltä alaa, jollette te ole hyvin havainnoivia ja lopeta sitä heti alkuunsa. Mutta useimmille se
hitaasti kiemurtelee lähistöllä, katkaistakseen kierron aivoihin, ruiskuttaen pelon myrkkyä, jonka
se on naamioinut harkitsevuudeksi.”
”Kun Minä vierailen sielun luona, Minä tuon rauhaa, olittepa te siitä tietoisia tai ette, että miksi te
tunnette olonne rauhalliseksi. Minun rauhani ylittää kaiken ymmärryksen ja kaikki tapahtumat.
Tragedian keskellä, Minun rauhani voi laskeutua ja tuoda järjestystä kaaokseen. Pimeät voimat,
joista te puhutte, heidän koko agendansa on edistää selkkausta, hämmennystä ja kaaosta.”
Ensimmäinen Korinttolaiskirje 14:33 Sillä ei Jumala ole epäjärjestyksen, vaan rauhan Jumala.
”Milloin tahansa, milloin tahansa, milloin tahansa teidän rauhanne on häiriintynyt, te voitte olla
varmoja, että lähettyvillä on pieni demoni suistamassa teitä pois tasapainosta, ruiskuttamassa
teihin myrkkyään. Jos Minun ihmiseni voisivat huomata tämän heti alkuunsa, sodat lakkaisivat
olemasta olemassa. Mutta pikemminkin, ne yrittävät taistella ja kylvää pelkoa voimalla ja voima on
aina väliaikainen ratkaisu. Siksi Minun hallintoni on niin hyvin tärkeä, ennallistaa Eedenin Puutarha
ihmisille, niin että he voivat elää rauhassa, hyvässä tahdossa ja ymmärryksessä.”
”Kuinka iloista elämä tulee olemaan, kun Minä palaan. Silti, teillä tulee olemaan toisinajattelijoita,
kunnes käärme on ikuisesti karkotettu, mutta alussa, rauha tulee olemaan häikäisevä voima läpi
koko Maapallon. Jopa eläimet tulevat olemaan rauhassa ihmisten kanssa.”
”Tämä rauha tulee olemaan vaikeasti saavutettu, monien verellä ja tulee olemaan luonteeltaan
väliaikaista, kunnes tulee lopullinen Tuomio. Sitten rauha tulee hallitsemaan ikuisesti. Siispä, se
mitä Minä haluan sanoa, on, että rauhantekijät kaikkein eniten muistuttavat Minua ja
vastakohtana sille, rettelöitsijät eniten muistuttavat saatanaa. Siksi Minä kutsuin uskonnollisia
johtajia kyykäärmeitten pesueeksi.”
”He teeskentelivät rauhaa ulospäin, pitkine liehuvine pukuineen, joihin oli kudottu kultaisia
tupsuja, mutta sisältäpäin he olivat ahnaita susia, etsien tuhota kuka tai mikä tahansa, joka haastoi
heidän käskyvaltaansa ja hallintoaan. Ehdoton valta turmelee ja ehdotonta valtaa he etsivät. He
uhkasivat ihmisiä heidän ikuisella pelastuksellaan, jos he uskalsivat haastaa heidät.”
”Asiat eivät ole muuttuneet hitustakaan. Uskonnolliset viranomaiset, jotka naamioituvat totuuden
viestintuojiksi ja puolustajiksi, he yhä käyttävät pelkoa.”
”Minun Rakkaat, älkää olko missään tekemisissä teeskentelijöiden, älkääkä niiden kanssa, jotka
kylvävät epäsopua veljien ja sisarten keskuuteen. Tämä on mitä varmimmin pahojen inspiroimaa.
Minä haluan teidän olevan puhtaita Minun edessäni; ei mutaa käsissänne – pikemminkin puhtaat,
kiiltävät ja valmiina tulla otetuksi Minun Asuinsijaani ikuiseksi.”
”Olkaa rauhantekijöitä. Olkaa se, joka osoittakaa tukea poissaoleville, kun raakoja asioita
sanotaan. Olkaa se, joka lopettaa juoruilun ja panettelun. Kuinka kauniita ovat Morsiamen
jalanjäljet, sellaisen, joka tuo rauhaa rinnassaan. Hänet on koristettu kaikilla hienoimmilla

hajusteilla ja jalokivillä Isänsä talosta. Voi, kuinka kauniita te olette, kun te puolustatte
oikeamielisyyttä ja kylvätte rauhaa veljienne ja sisartenne keskuuteen. Te muistutatte Minua
kaikkein eniten, kun te tuotte järjestystä hämmennykseen, ymmärrystä konfliktiin, muutatte
katkeruuden anteeksiantamukseksi ja ystävällisyydeksi. Ei ole sellaisen sielun veroista hintaa,
hänen, joka kulkee tuoden veljellistä rakkautta ja sopua. Sellaisen hedelmät tulevat todistamaan
hänen hyvettään ikuisuuksia.”
”Minä haluan teidän harkitsevan hetken, kuinka ilkeä myrkky käärmemäisen naisen suusta voi
lietsoa sotia ja tuhoa tuhon jälkeen hallitsijoille. Ensimmäinen ja Toinen Kuningasten Kirja, Ahabin
ja hänen vaimonsa Iisebelin elämät.”
”Minun Morsiameni, Minä otan aikaa paljastaakseni ilkeiden hedelmät ja viisaiden hedelmät.”
”Kuinka kaunis sinä olet Minulle, Minun Morsiameni. Todella sinä salpaat Minun Henkeni
hyveelläsi, kun sinä puolustat viatonta ja kieltäydyt ottamasta osaa pahaan. Muista, tänä jäljellä
olevana aikana Maapallolla, paholaiset aina etsivät keinoa tahrata teitä, varastaa puhtautenne,
viattomuutenne, kauneutenne. Purkaa ja tuhota rauhaa veljien ja sisarten joukossa tai
perheessänne, on vihollisen lempitaktiikka.”
”Olkaa varuillanne, Minun Kauniit. Puolustakaa hyvettä ja muiden hyvettä vähättelyltä ja
juoruilulta. Pitäkää kätenne puhtaina maailman mudasta. Älkää salliko kenenkään liata
vihkipukuanne. Jatkakaa Minun Henkeni salpaamista hyveellänne.”
”Voi, kuinka ihmeellistä tulee olemaan sinä päivänä, kun Minä otan teidät Itselleni ehdottomassa
puhtaudessa, eikä mikään häpäise teitä tai saa teitä punastumaan.”
”Muistakaa, että se mikä menee suusta sisään ei saastuta, vaan se mikä tulee ulos, se saastuttaa ja
paljastaa teidän sydämenne sisällön. Pitäkää sydämenne vain Minua varten. Suojelkaa sitä ilman
kompromisseja. Tuokaa rauhaa selkkaukseen, antakaa hyveenne loistaa kaikille ihmisille, että
teidän Isänne Taivaassa tulisi ylistetyksi.”
”Siunattuja olette te Rauhantekijät. Teitä kutsutaan Jumalan lapsiksi ja varmasti Minä tulen
ottamaan teidät teille valmisteltuun paikkaan.”

