
194. Jeesus sanoo: Minun Rauhani Minä annan teille 

MINUN RAUHANI MINÄ ANNAN TEILLE  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle. 24. Marraskuuta, 2015.  

( Clare ) Rauha ja Luottamus Meidän Herraamme Jeesukseen olkoon kanssanne, Sydänasukkaat.  

Herra puhui minulle tänä aamuna Hänen Rauhastaan. Kysyin Häneltä, mitä Hänellä oli sydämellään ja 
mielessään ja Hän kertoi minulle, että Rauha.  

( Jeesus ) ”Rauha. Rauha, joka ylittää kaiken ymmärryksen. Monet teistä ovat todella antaneet 
sydämensä Minulle ja Minä vartioin sitä kuin Minun kaikkein kallisarvoisinta omistustani. Te olette 
kuulostelleet Minua, kun Minä olen kutsunut, te olette totelleet, kun Minä olen ohjeistanut teitä. Te 
olette jatkuvasti katuneet ja pitäneet silmällä syntiluontoanne. Te olette todella siunattuja.”  

”Nyt Minä kerron teille totuuden, teillä tulisi olla Minun Rauhani. Jos teillä ei ole Minun Rauhaani, 
teidän pitää katsoa ympärillenne ja selvittää, mikä kuluttaa sitä?” 

”Oletteko langenneet epäuskoon?”  

”Oletteko pidätelleet hyvää veljeltänne?”  

”Oletteko puhuneet ketään vastaan ja vahingoittaneet heidän mainettaan?”  

”Oletteko petkuttaneet ja pitäneet jotakin, mikä ei ollut teidän pidettäväksenne?”  

( Clare ) Tässä vaiheessa ajattelin itsekseni, ”Juku, Herra, minun omatuntoni on vaivannut, koska Rae 
jätti tänne joitakin asioita, vaikka hän sanoi, että mitä ikinä hän jättää jälkeensä, hän ei halua, mutta 
ehkä hän unohti ne?”  

( Jeesus ) ”Ehkä sinun pitäisi selvittää se, jos tunnet tuomitsemista siitä, Clare.”  

( Clare ) Ja ajattelin, ”Jep – minun pitäisi ehdottomasti selvittää se…”  

( Jeesus ) ”Älköön Minun Morsianteni joukossa olko jälkeäkään oman edun tavoittelusta. 
Katsokaamme kaikki toisten huolenaiheitten perään, silloin omatuntonne kantaa todistusta 
viattomuudestanne Minun ja ihmisten edessä.”  

”Katsokaahan, tämä on avoimeksi kiilattu ovi: milloin teillä on huoli omassatunnossanne, se aukaisee 
oven mille tahansa, joka haluaa tulla sisään. Sinetöikää kaikki sisääntuloväylät synniltä ja älkää salliko 
vihollisen syyttävän teitä jalanleveydenkään verran.”  

Sillä Minä sanon teille: ellei teidän vanhurskautenne ole paljoa suurempi kuin kirjanoppineiden ja 
fariseusten, niin te ette pääse Taivasten Valtakuntaan. Matteuksen Evankeliumi 5:20.   

”Minä en ole karski teidän kanssanne, vain hyvin, hyvin realistinen. Parempi teidän on tietää nyt 
sielunne tila Minun edessäni, kuin havaita myöhemmin, että te olitte vajaita.” 

 

 

 

 

 



Paavalin Toinen Kirje Timoteukselle 2:19-21:  

19.Kuitenkin Jumalan vahva perustus pysyy lujana ja siinä on tämä sinetti: ”Herra tuntee omansa”, ja 
”Luopukoon vääryydestä jokainen, joka Herran nimeä mainitsee.”  

20.Mutta suuressa talossa ei ole ainoastaan kulta- ja hopea-astioita, vaan myös puu- ja saviastioita ja 
toiset ovat jaloa ja toiset halpaa käyttöä varten 

21.Jos nyt joku puhdistaa itsensä tämänkaltaisista, tulee hänestä astia jaloa käyttöä varten, pyhitetty, 
isännälleen hyödyllinen, kaikkiin hyviin tekoihin valmis.  

”Minä valmistelen teitä liikkumaan edelleen ja ylöspäin, Minä en halua minkään pidättelevän teitä. 
Käykää läpi nämä asiat mielessänne ja katsokaa, nouseeko tietoisuudessanne mitään. Mikäli nousee, 
korjatkaa se. Minä tulen hakemaan tahratonta Morsianta ja mikä tahansa, mikä pidättää teitä, on 
tahra.”  

”Älkää langetko väärään syyllisyydentuntoon itsenne kanssa tai olko ylitunnollinen, pysykää 
tasapainossa.”  

”Minä haluan teidän saavan Minun Rauhani. Kuinka te voitte välittää Minun Rauhaani muille, jos teiltä 
itseltänne puuttuu?”  

”Minun Rauhani Minä jätän teille. Teitä rakastetaan suuresti ja vaalitaan. Pitäkää itsenne puhtaina 
Minua varten, älkää antako minkään tästä maailmasta olevan pidätellä teitä. Minä olen tulossa pian.” 


