104. Jeesus sanoo… Milloin tahansa, kun Rauhaanne häiritään, Käärme on lähistöllä!
Siunattuja ovat Rauhantekijät
SIUNATTUJA OVAT RAUHANTEKIJÄT & 2 VUODEN MAAILMANRAUHA
Jeesuksen sanoja Sisar Clare, 3. Elokuuta, 2015.
Jeesus aloitti… ”Siunattuja ovat rauhantekijät, sillä heitä tullaan kutsumaan Jumalan pojiksi. Todella,
rauhantekijät kaikkein eniten muistuttavat Minua. Kaikista luonteenpiirteistä, armeliaisuutta lukuun
ottamatta, rauhantekeminen on kaikkein tärkeintä Minulle. Ilman rauhaa, on mahdotonta saavuttaa
mitään. Ilman rauhaa, te ette voi edistää rakkautta. Ilman rauhaa, ihmiset ovat jatkuvassa alaspäin
menevässä kuoleman ja toivottomuuden spiraalissa.”
”Siispä, tämä on yksi saatanan lempistrategioista. Varastaa rauhanne, hinnalla millä hyvänsä; riistää
teiltä teidän rauhanne. Siksi Minä olen luvannut teille kaiken ymmärryksen läpäisevän rauhan. Milloin
tahansa, kun rauhaanne ravistellaan, voitte olla varmoja, että käärme on lähistöllä. (ei sanaleikkiä
tarkoitettu) Ok, kalkkaro käärme. (rattle=ravistella, helistää, kolistella. rattlesnake=kalkkarokäärme).”
”Kun teitä ravistellaan, te olette tekemisissä käärmeen kanssa. Kyllä, vihollinen on ottamassa aluetta
teiltä, ellette te ole hyvin huomioivia ja nipistä sitä alkuunsa. Mutta enimmäkseen se hitaasti
kiemurtelee ympäriinsä, katkaistakseen aivojen verenkierron, ruiskuttaen pelon myrkyn
harkitsevuuden valepuvussa.”
”Kun Minä vierailen sielun luona, Minä tuon rauhan, olittepa te tietoisia siitä, miksi tunnette olonne
rauhalliseksi tai ette. Minun rauhani ylittää kaiken ymmärryksen ja kaikki tapahtumat. Tragedioiden
keskellä, Minun rauhani voi laskeutua ja tuoda järjestystä kaaokseen. Pimeät voimat, joista puhut,
niiden koko agenda on edistää selkkausta, hämmennystä ja kaaosta.”
”Sillä Minä en ole epäjärjestyksen vaan rauhan Jumala.” 1 Korinttolaiskirje 14:33.
”Milloin tahansa, milloin tahansa, milloin tahansa teidän rauhaanne häiritään, tai ravistellaan, te
voitte olla varmoja, että lähistöllä on pieniä demoneita heittämässä teitä pois tasapainosta,
ruiskuttaen teihin myrkkyään. Jos Minun ihmiseni voisivat tunnistaa nämä alkuunsa, sodat loppuisivat
olemasta olemassa. Mutta pikemminkin, he yrittävät taistella pelkoa vastaan voimalla ja voima on
aina vain väliaikainen ratkaisu.”
”Siksi Minun hallintoni on niin hyvin tärkeä, ennallistaa Eedenin Puutarha ihmisille, että he voisivat
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 hohtava voima kautta
Maapallon. Jopa eläimet tulevat olemaan rauhassa ihmisten kanssa. Tämä rauha tulee olemaan vaikea
voitettava, monien verellä, ja tulee luonteeltaan olemaan vain väliaikainen, kunnes tulee lopullinen
Tuomio. Sitten rauha tulee hallitsemaan ikuisesti.”
”Siispä, mitä Minä haluan sanoa, on että rauhantekijät kaikkein eniten muistuttavat Minua, ja
vastakohtana sille, rettelöitsijät kaikkein eniten muistuttavat saatanaa. Siksi Minä kutsuin
uskonnollisia johtajia kyykäärmeitten pesueeksi.”
”He teeskentelivät rauhaa ulkokuorellaan, pitkine liehuvine pukuineen, kultaisine kudottuine
tupsuineen, mutta sisäisesti he olivat raatelevaisia susia, etsien kuinka tuhota kuka tahansa tai mitä
tahansa, mikä kyseenalaisti heidän auktoriteettinsa ja hallintonsa. Ehdoton valta korruptoi ja

ehdotonta valtaa he etsivät. He uhkasivat ihmisiä heidän ikuisella pelastuksellaan, jos he uskalsivat
haastaa heidät.”
”Asiat eivät ole muuttuneet tippakaan. Uskonnolliset auktoriteetit käyttävät pelkoa yhä naamioituen
totuuden viestintuojiksi ja suojelijoiksi.”
”Minun Rakkaat, älkää olko missään tekemisissä teeskentelijöiden kanssa ja niiden kanssa, jotka
kylvävät epäsopua veljien joukkoon. Tämän ovat melkein varmasti inspiroineet pahat. Minä haluan
teidän olevan puhtaita Minun edessäni; ei mutaa käsissänne – mieluummin puhtaat, loistavat ja
valmiit otettaviksi Minun Asuinsijaani ikuisiksi ajoiksi.”
”Olkaa rauhantekijöitä. Tukekaa poissaolevia, kun raakoja asioita sanotaan. Olkaa se, joka lopettaa
juoruilun ja herjauksen. Kuinka kauniita ovat Morsiamen jalanjäljet, kun hän tuo rauhan povellaan.
Hänet on koristeltu hienoimmilla parfyymeillä ja jalokivillä Isän talosta. Oi, kuinka kauniita te olette,
kun te puolustatte oikeamielisyyttä ja kylvätte rauhaa veljienne ja sisartenne keskuuteen. Te
muistutatte Minua eniten, kun te tuotte järjestystä hämmennykseen, ymmärrystä konfliktiin,
muuttaen katkeruuden anteeksiannoksi ja ystävällisyydeksi. Ei ole hintaa sellaiselle sielulle, joka
kulkee ympäriinsä tuoden veljellistä rakkautta ja sopua. Sellaisen hedelmät todistavat hänen
hyveestään halki ikuisuuden.”
”Minä haluan teidän harkitsevan hetken, kuinka paha myrkky käärmemäisen naisen suusta voi lietsoa
sotia ja tuhoa tuhon jälkeen hallitsijoille. Ensimmäinen ja Toinen Kuningasten Kirja, Ahabin ja Iisebelin,
hänen vaimonsa elämät. Ja 1 Samuel 25 kertoo Naabalin, Abigailin ja Daavidin Tarinan.”
”Minä käytän aikaa, Minun Morsiameni, paljastaakseni pahojen 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 pahuuteen. Muistakaa, että tänä teille jäljellä
olevana aikana Maapallolla, paholaiset aina etsivät tapaa tahrata teitä, varastaa puhtautenne,
viattomuutenne, kauneutenne. Teeskennellen ja tuhoten rauhaa veljienne keskuudessa tai
perheessänne, se on vihollisen suosikki taktiikka.”
”Ole varuillasi, Minun Kaunis. Suojele hyvettäsi ja muiden hyveitä vähättelyltä ja juorulta. Pidä kätesi
puhtaina tämän maailman mudasta. Älä salli kenenkään liata hääpukuasi. Jatka Minun Henkeni
salpaamista hyveelläsi.”
”Oi, kuinka ihmeellistä tulee olemaan sinä päivänä, kun Minä otan teidät Itselleni ehdottomassa
puhtaudessa, mikään ei saa teitä häpeämään tai punastumaan.”
”Muistakaa, että ei se, mikä menee suusta sisään, tahraa – vaan se, mikä tulee ulos ja paljastaa
sydämenne sisällön. Pitäkää sydämenne vain Minua varten. Suojelkaa sitä ilman kompromisseja.
Tuokaa rauhaa selkkauksesta, antakaa hyveenne loistaa kaikille ihmisille, että teidän Isäänne
Taivaassa ylistettäisiin.”
”Siunattuja olette te Rauhantekijät. Teitä kutsutaan Jumalan lapsiksi ja varmasti Minä tulen viemään
teidät paikkaan, jonka Minä olen teille valmistellut.”

