
507. Jeesus puhuu Menetyksistä & Rauhasta 

JEESUS PUHUU MENETYKSISTÄ & RAUHASTA  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 30. Toukokuuta, 2017.  

Jeesus aloitti… ”Minun rakkaat Kesäkuun Morsiameni, Minä tiedän, että tällä hetkellä moni teistä 

yhä käy läpi tuskaa. Minä olen hyvin tietoinen koettelemuksista, jotka piirittävät teitä. Jopa oudot 

asiat, koskaan ennen koetut, ovat vitsauksenanne ja kuitenkin te olette osoittaneet olemuksenne 

seisomalla voimakkaina kaaoksen keskellä.”  

”Antakaa Minun muistuttaa teitä, että teille on syvempi paikka, missä seisoa. Paljon syvempi 

paikka. Rauhan paikka ja Minun kanssani olevan liiton paikka, mihin mikään ei voi koskea. Minä 

tiedän, että taistelu riehuu pinnalla, mutta syvällä kaikki on rauhallista ja tyyntä. Tässä Minä 

haluan teidän oleskelevan.”  

”Osa teidän uutta ajanjaksoanne edellyttää pääsemään yli asioista, jotka ovat saaneet teidät 

paniikkiin aikaisemmin. Pelot, kauhu, stressitekijät, menetykset – niin paljon epävakaisuutta, että 

se aiheutti menetyksiä. Mutta se, mitä te koette nyt, voi päättyä hyötyyn. Kaikki, mitä tarvitaan, on 

uskonne ja tottelevaisuutenne. Menkää syvemmälle, Minun Morsiameni, menkää syvemmälle. 

Siellä on paikka, missä te voitte seisoa, kun myrsky raivoaa ja olla sen koskemattomissa.”  

”Syvemmälle ja syvemmälle Minun Rakkauteeni, Minun Käsivarsilleni, tietäen, että mikään ei voi 

pysäyttää Minua tekemästä hyvää teille ja Valtakunnalle, kun Minä tarjoan teidän kärsimyksenne 

Isälle ja me tuemme ristiänne yhdessä. Monilla teistä on ollut elämän ja kuoleman muuttavia 

kokemuksia näköpiirissänne; teille Minä sanon, mitä tahansa Minä sallin, se on teidän 

parhaaksenne. Te itse asiassa tulette katsomaan taaksepäin ja kiittämään Minua ylen määrin 

kaikesta, mitä teidän täytyi kestää tänä ajanjaksona.”  

”Teille on tulossa iloa ja hyviä asioita, mutta teidän täytyy seisoa, kunnes työ, mitä Minä teen 

sielussanne, on saatettu loppuun. Nämä ovat viimeistelyjä uskossanne. Nämä ovat loman 

loppukokeet, muodostettu tuomaan teidät vakaammiksi uskossanne, kuin koskaan ennen 

elämässänne.”  

”Muistakaa: pimeintä on juuri ennen päivänkoittoa. Te olette lähestymässä sitä hetkeä ja teidän 

päättäväisyytenne näiden pimeiden koettelemusten edessä, kaikista olosuhteista pimeimpien, 

valmistelee teitä kestämään seuraavan osuuden matkasta, uskossa että mitään ei tapahdu teille 

tässä elämässä, mikä ei olisi teidän hyödyksenne. Minä en salli sitä. Te saatatte väittää vastaan ja 

sanoa ”Kuinka tämä olosuhde hyödyttää minua? Minä kohtaan kaiken menettämisen? Kuinka se 

voi kääntyä hyväksi?”  

”Tässä kohtaa Minä kerron teille, että TÄSSÄ MINÄ OLEN KONTROLLOIMASSA – ei vihollinen. Hän 

luulee kontrolloivansa elämää ja kuolemaa, koska Minä sallin joitakin niistä asioista, mitä hän 

tekee, käytän ne teidän hyväksenne. Mutta hän on surullisen erehtynyt. Kaikissa asioissa hän 

työskentelee Minua varten. Hän järjestelee luokkahuoneen, mikä lopulta johtaa teidän 

täydellistymiseenne.”  

”MINÄ OLEN KONTROLLOIMASSA… hän ei ole kontrolloimassa. MINÄ SAAN TÄSTÄ HYVÄÄ 

AIKAISEKSI. Hän tulee häviämään, hän on aina hävinnyt ja hän palvelee Minua ja Minun 

päämääriäni, pitipä hän siitä tai ei.” 

”Te voitte kysyä, ”Kuinka voi olla, että kun lapsi murhataan, kuinka se mahdollisesti hyödyttää 

ketään?” Tiedättekö te, että marttyyrien veri on kirkon siemen? Tiedättekö te, että tältä 



Maapallolta lähteminen, on elää ikuisesti ylevässä kauneudessa ja onnessa? Tämä Maapallo on 

korruption kuoppa. Kun Minä otan elämän Minun Povelleni, Minä hyvitän heille heidän aikansa 

tällä vankila planeetalla. Minä palkitsen heidät elämällä, joka on niin ylevä ja täynnä onnea, että 

teillä ei ole mitään keinoa käsittää sitä.”  

”Sillä aikaa, se mikä on menetys heidän vanhemmilleen, on suuri hyöty Taivaan Valtakunnalle, sillä 

heidän lapsensa on kantanut ristiä, joka johtaa hyvin monen sielun pelastukseen, ketkä olivat 

menehtymässä sillä hetkellä.”  

”Minä tiedän, että Minä olen kertonut nämä asiat aikaisemmin. Pyydän, älkää väsykö Minuun, kun 

kerron teille,koska Minun sanani ovat voimaa heiveröisille sydämillenne. Teidän tarvitsee vain 

pyytää enemmän armoa kestääksenne näinä koettelevina aikoina ja Minä tulen antamaan sitä 

teille. Te tulette kävelemään tulen läpi palamatta, sillä Minä olen teidän kanssanne, kuten Minä 

olin Shadrachin, Meshachin ja Abednegon kanssa.”  

”Jos vetten läpi kuljet, olen Minä sinun kanssasi, jos virtojen läpi, eivät ne sinua upota; jos tulen 

läpi käyt, et sinä kärvenny, eikä liekki sinua polta.” Jesaja 43:2.  

”Kiinnittäkää silmänne siihen, MIKÄ EI näy, Minun Morsiameni. Tietäkää ilman epäilyksen 

häivääkään, että teidän valonne ja hetkelliset huolenne saavuttavat ikuisen kunnian, joka voittaa 

jokaisen kärsimyksen. Kärsimys loppuu, kun te lähdette Maapallolta; se on lyhyttä ja hetkellistä. 

Kunnia on ikuista: ikuista autuutta, ikuista rauhaa, ikuista onnellisuutta asteikolla, jota ei koskaan 

ole koettu tällä Maapallolla.”  

”On paikka, jonne Minä vien teidät, jos te olette halukkaita. Se on rauhan paikka, myllerryksen, 

monimerkityksellisyyden ja ristiriitojen keskellä. Se on paikka, missä tuuli puhaltaa suoraan 

lävitsenne, vahingoittamatta hiustakaan päässänne – pikemminkin kuin että kaataisivat teidät 

nurin, maahan asti. Se on rauhan paikka, joka saariemuvoiton jokaisesta maallisesta 

kärsimyksestä, että te itse asiassa välitätte vähän, kun te koette henkilökohtaisia menetyksiä. 

Koska mikään tällä Maapallolla ei merkitse mitään teille ja teidän uskonne Minun hyvyyteeni on 

järkkymätöntä. Minä haluan teidän tulevan tähän paikkaa pian; siellä te tulette löytämään suurta 

vapautta ja olemaan vapaita maallisista kahleista, jotka sitovat teidät itseensä.” 

”Minä haluan teidän saavan vapautta, iloa ja rauhaa. Mutta, että se tapahtuisi, teidän täytyy 

kieltäytyä kiusauksesta heittäytyä maallisiin tunteisiin. Itsesääliin, vihaan, pelkoon, suruun, 

syyttelemiseen, anteeksiantamattomuuteen, epävarmuuteen ja kaikkeen, mikä uhkaa 

elämäänne.” 

”Jos te voitte kutsua Minua saadaksenne lisää voimaa, Minä lupaan teille suurempaa onnellisuutta 

ja rauhaa, kuin mitä koskaan olette elämissänne kokeneet. Se on rauhaa, kaiken ymmärryksen 

ylittävää rauhaa - rauhaa, jota vain Minä voin antaa. Ja se tulee, kun sallitte koettelemusten 

työskennellä syvällä sydämessänne, että irrottautuisitte tästä maailmasta.” 

”Älkää työskennelkö kipua vastaan; virratkaa sen mukana uuteen rauhan huppuun.” 


