
257. Jeesus sanoo: Te tulette tuntemaan syvää Rauhallisuutta 

TE TULETTE TUNTEMAAN SYVÄÄ RAUHALLISUUTTA  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 21. Helmikuuta, 2016.  

( Clare ) Olkoon meidän suloisen Jeesuksemme ja Pyhän Henkemme ohjaus ja rauha teidän kaikkien 
kanssanne, Sydänasukkaat. 

No niin, Herralla on joitakin mielenkiintoisia uutisia meille tänä iltana.  

Sanoin… Minun Herrani, Minun Jumalani ja Minun kaikkeni, minä en ole ikinä, koskaan tuntenut Sinun 
Käsivarsillasi oloani näin ihmeelliseksi. Minusta tuntuu, kuin olisin viimein löytänyt kotini. Tänne minä 
KUULUN, tunnen sen koko pikku sydänparallani.  

Jeesus vastasi… ”Minun Kyyhkyni, ymmärrätkö Minua, tunne on täysin molemminpuolinen. Minä olen 
odottanut koko sinun elämänikäsi, että sinä huomaat, että sinä kuulut tänne. Kyllä, Minä olen 
odottanut, kaivannut ja joskus jopa riutunut, koska sinä et ole vielä vapauttanut itseäsi Minun 
turvallisille käsivarsilleni.” 

”Sinulla on aina ollut epäilyksiä ja varautuneisuutta, häiriötekijöitä ja muita asioita. Aina nämä asiat 
ovat vetäneet huomiosi pois Minusta. Mutta nyt sinä näet, kuinka Minä olen kaivannut sinua, kuinka 
Minä tarvitsen sinua. Oi, kuinka Minä olen odottanut sinua, Rakastettu Minun sydämeni Morsian. 
Kyllä, Minä olen odottanut, toivonut ja rukoillut sitä päivää, jolloin sinä viimein päästät itsesi Minun 
käsivarsilleni.”  

”Ja nyt me olemme todella Yhtä. Todellakin sinä olet ohittanut erillisyyden kynnyksen… liittoon Minun 
kanssani ja oi, kuinka Minä olen kaivannut tätä aikaa.”  

”Minä tunnen kipua sisälläni, että saan täydellistyä Omasta materiastani luodun olennon kautta. 
Erityisesti, koska Minä näen koettelemukset ja maailman rumuuden, jossa sinun täytyy elää. Ja oi, 
kuka rakastaja ei kaipaisi päästää Hänen Morsiantaan tämän maailman tunkion pahasta. Päivä 
päivältä Minä katson, kun kamppailet demonien meren kanssa, mitä Minun pitää jatkuvasti pitää 
poissa sinun luotasi.” 

”Kyllä, Minun rakkaani, kun tunnet raskautta, sinä todella uit demonien meressä. Aivan kuten vedet 
peittävät Maapalloa, niin ovat demonit nyt ylikyllästäneet ilmakehäsi heidän pahalla 
olemassaolollaan. Siksi sinä tulet niin uupuneeksi ja heikoksi. Ne ovat verta imeviä paholaisia, jotka 
ammentavat sinut tyhjiin sinun elämän aineestasi, olemuksestasi.”  

”Mutta kuuntelijoittesi rukousten ansiosta Minä olen voinut pystyttää VAHVAN puolustuksen niitä 
vastaan. Niillä on vähemmän ja vähemmän vaikutusta sinuun, kun päivä lähestyy.”  

( Clare ) Ja sitten Hän alkoi jakamaan tätä kiinnostavaa uutispätkää kanssani. Noin kuukausi sitten, 
Hän antoi minun tietää, että helmikuu olisi kuukausi, jolloin kaikki viimeisteltäisiin ja olisi tehty. Mutta 
en ole vielä viimeistellyt aivan vielä, ja on melkein helmikuun loppu. Ja albumeita ja tikkuja ei ole vielä 
jaettu ja olin tekemässä tätä kaikkea silkasta hillittömästä tottelevaisuudesta viime viikon. Minulle ei 
käynyt järkeen, että asiat hajoaisivat, ennen kuin jakelu olisi edes alkanut. Mutta me teimme työtä 
sen kanssa joka tapauksessa, tottelevaisuudesta.   

( Jackie ) Tässä on sivuhuomautus minulta, Jackieltä – Nettisivullamme, jesus-comes.com, me olemme 
valmistelleet teitä varten kaikki PDF:t, E-kirjat ja Videonpätkät Jeesuksen Totuudella & Ohjeilla. Te 
voitte ladata kaiken tietokoneillenne. Pyydän, ladatkaa se kaikki myös nettitikuille tai levyille. Siltä 



varalta, jos internet tai meidän nettisivumme ei ole käytettävissä ensimmäisten tapahtumien 
jälkeen… Pyydän, jättäkää niin paljon kuin mahdollista jälkeenne niille, jotka tulevat olemaan tällä 
maapallolla Koettelemusten Ajan aikana… Minä kiitän teitä kaikkia Jeesuksen nimessä, että olette 
auttaneet levittämään Hänen Rakkauttaan & Opetuksiaan ympäri koko maapallon.  

Clare jatkaa… No niin, tänä iltana Jeesus antoi minun tietää, että pikkiriikkisillä, pikkiriikkisillä 
lisäyksillä Hän on pidentänyt aikaa päivillä tai ehkäpä viikoilla. Mutta EI kuukausilla! Siispä, meillä 
ainakin on mahdollisuus julkaista ja kierrättää asioita.  

( Jeesus ) ”Minä en ole kertonut sinulle kaikkea, mitä on tapahtuva. Minä olen antanut sinulle vain 
muruja, koska Minä en halua, että sinä olet keskittynyt näihin kaikkiin asioihin, vaan pidät silmäsi 
Minussa. Riittää, kun Minä sanon, että kauheita päiviä on edessäpäin, mutta se mitä olet tehnyt 
Minun puolestani, TULEE KANTAMAAN HEDELMÄÄ. Sinun ei tarvitse huolehtia, sinun ponnistelusi 
eivät ole olleet turhia.” 

”Mutta on vain vähän aikaa jäljellä saattaa loppuun tämä työ. Viimeistele se, Minun rakkaani, 
täydessä luottamuksessa, että sinä todella olet tehnyt kaiken voitavasi käyttääksesi lahjasi, joita Minä 
olen luottanut sinulle. Nyt, kun tämä ajanjakso on käsillä, on tärkeämpää kuin koskaan ennen, että 
sinä tukeudut Minuun päivin öin.” 

”Älkää huolehtiko ruumiistanne, Minä katan ja suojelen teitä. Ja kyllä, Ezekielin mielijohde rukoilla 
Psalmi 91 joka päivä, jopa monta kertaa päivässä, oli Minulta. Tämä tulee voimistamaan teitä 
kestävyydessä.”  

”Kun me viimeistelemme asiat, olkaa tietoisia, että te elätte viimeisiä päiviä tällä Maapallolla, 
sellaisena kuin te sen olette tunteneet, edetkää luottavaisesti, että ponnistelunne eivät tule olemaan 
turhia. Minulla on monia yllätyksiä teille. Minä teen hyvin hienoisen ajan pidennyksen, että tämä 
albumi saadaan jakeluun, kuin myös Minun muut kanssatyöskentelijäni, jotka ovat lähellä 
loppuunsaattamistaan tehtävissään. Määräajan antaminen sinulle, oli tarkoitettu saamaan sinut 
ahertamaan määrätietoisesti tätä päämäärää kohti. Nyt, kun olet tehnyt sen ja jatkat sen tekemistä, 
Minä pidennän aikaa hyvin, hyvin pienillä lisäyksillä.” 

”Se tarkoittaa, että milloin tahansa, asiat voisivat mennä huonompaan suuntaan, mutta sinä tulet 
loppuun saattamaan tämän projektin ennen sitä aikaa. Sinä et ole ainoa, jolla on toimeksiantoja, jotka 
ovat melkein valmiita. On monia, jotka ovat työskennelleet raivoisasti viimeistelläkseen sen, mitä on 
tarvittu tehdän b.”  

( Clare ) Herra, kun sanot pikkuriikkisiä ajan lisäyksiä, mitä Sinä tarkoitat sillä… viikkoja? Päiviä? 
Kuukausia?  

( Jeesus ) ”Minä katson Minun profeettojani, kun he saavat valmiiksi toimeksiantonsa. 
Koettelemusten Ajan murheet ovat pursuamassa padon läpi, puskien eteenpäin läpi. On vain 
pikkiriikkinen armo, että he kaikki eivät ole hukkuneet tuhoon.”  

”Sen vuoksi Minä haluan nähdä Minun Lasteni viimeistelevän heidän toimeksiantonsa ja annan tälle 
maailmalle aivan viimeiset armon pisarat, joita Minä voin puristaa. Liian paljon on pelissä ja te olette 
liian lähellä missioittenne päätökseen saamista. Siispä, Minä haluan teidän tuovan ne päätökseen, 
tietäen, että Minä vahvalla käsivarrellani pidättelen surujen läpi pursuamista.”  

( Clare ) Herra, pyydän, kerro minulle, onko jäljellä päiviä… vai viikkoja?  

Jeesus vastasi… ”Päiviä. Ja ehkä viikkoja. Vain työskentele koko sydämestäsi viimeistelläksesi osasi. 
Sinä voisit kutsua tätä täytäntöönpanon lykkäykseksi, mutta vain pieninä lisäyksinä. Teillä ei ole 



kuukausia. Älkää tehkö oloanne mukaviksi, teillä ei ole kuukausia. Tämä riippuu hyvin paljon siitä, mitä 
saadaan valmiiksi. Minä halusin sinun työskentelevän koko sydämestäsi ja sielustasi, rukoilevan, 
katuvan kansakuntien puolesta, siksi Minä olen ohjannut sinua tähän suuntaan. Tämän sinä olet 
tehnyt ja Minä olen hyvin mieltynyt.”  

”Riistäisinkö Minä sinulta aherruksesi hedelmät? Ei, Minä en tee sitä. Mutta Minä en pidennä aikaa 
merkittävästi. Ymmärrätkö? ”Kuukausien” aika on lopussa. Kun Minä näen, että kaikki on paikallaan, 
Minä tulen poistamaan pidäkkeet ja kaikki tulee puhkeamaan ilmoille. Ole varuillasi, ole valppaana, 
ole valmiina ja viimeistele osasi.”  

”Kuten olet nähnyt ja hyvin ymmärtänyt, kaikki on paikoillaan. Ainut asia, mikä puuttuu, on Minun 
Sanani ja sitä pidättelevät vain Minun palvelijoitteni ponnistelut tavoittaa koko maailma 
mahdollisuudella katua.”  

( Clare ) Sanoin… ”Siispä Herra – Sinähän tiedät, että minä joudun vaikeuksiin ja minut tullaan 
rankaisemaan tästä, eikö vain?”  

( Jeesus ) ”Ja liikuttaako se sinua? Ja mistä lähtien ihminen sanelee Jumalalle? Minä annan armoa 
kenelle Minä annan.”  

( Clare ) Ja sain inspiraation katsoa se Roomalaiskirjeestä 9:15 Sillä Moosekselle Hän sanoo, ”MINÄ 
OLEN ARMOLLINEN, KENELLE OLEN ARMOLLINEN JA ARMAHDAN, KETÄ ARMAHDAN.” Niin se ei siis 
ole sen vallassa, joka tahtoo, eikä sen, joka juoksee, vaan Jumalan, joka on armollinen… Paavalin Kirje 
Roomalaisille 9:15-16.  

Jeesus jatkoi… ”Älkää huolehtiko, teillä on hyvin, hyvin vähän aikaa. Kun teille tulee 
loppuunsaattamisen tunne, silloin te tiedätte, että millä hetkellä hyvänsä se tapahtuu. Te tulette 
tuntemaan päätökseen saamisen tunteen, teillä tulee olemaan rauha, suuri rauha ja silloin on aika 
omistautua rukoukselle ja katumukselle maailman puolesta.”  

”Luuletko, että kun Carol rukoilee intohimoisesti, että hänen rukouksiaan EI kuulla? Minulla on satoja 
hänen kaltaisiaan, jotka kärsivät ja rukoilevat myöskin. Jättäisinkö Minä heidät huomiotta? Kuitenkin, 
kohtalon hetki tulee saapumaan kuin varas yöllä, mutta te tulette tuntemaan, että olette tehneet 
kaiken, mitä Minä olen pyytänyt teitä tekemään. Te tulette tuntemaan loppuunsaattamista. Se on 
ainoa tapa, minkä Minä tiedän, kuinka kuvata sitä.”  

”Minä tulen antamaan teille armon, rauhan, että kaikki on viimein järjestyksessä. Te ette tule 
tuntemaan tarvetta tehdä mitään muuta. Tulee olemaan rauhallista – syvä, syvä rauhallisuus, koska 
kaikki Minun profeettani ovat yhdistyneet samassa työssä. Sama Henki, kuin veri, joka kiertää 
Ruumiissa, liikkuu heidän kaikkien päällä. Ja kun he kaikki ovat saaneet toimeksiantonsa päätökseen, 
te tulette tuntemaan sen: syvän, syvän rauhallisuuden. Te kaikki olette työskentelemässä yhdessä ja 
yksi kommunikoi toisen kanssa tavalla, joka ylittää nykyisen ymmärtämyksenne. Se on tietämistä, 
hyvin hiljaista, syvää loppuunsaattamisen tunnetta.”  

”Siispä levätkää tässä. Älkää olko huolissanne, älkää luopuko ponnisteluistanne, jatkakaa jokaisen 
mittelön              loppuunsaattamista, mitä olette aloittaneet ja kun tunnette tämän rauhan, te tulette 
tietämään, että se tapahtuu hetkellä millä hyvänsä. ”Clare, meidän täytyy työskennellä, vielä kun on 
valoa. Aurinko on laskemassa, mutta meidän täytyy käyttää muutamat viimeiset Minun Armoni 
säteet, kun aurinko putoaa taivaanrannan taa. Te tulette tuntemaan, että on aika, kun tunnette syvää, 
sanoin kuvaamatonta rauhaa ja sielun liikkumattomuutta. Te olette työskennelleet kiihkeästi, mutta 
te tulette tuntemaan, että olette lopussa. Siihen asti, työskennelkää niin kuin huomista ei olisi. ”  



”Kirjaimellisesti.”  

( Clare ) Sen jälkeen, kun Hän sanoi tämän, näin suojelusenkelimme, seisomassa meidän kaikkien 
edessä ja tehden rauhallisuuden, hiljaisuuden ja levollisuuden eleen ja kaikesta työstä luopumisen 
eleen. Oli kuin tyyntä tornadon edellä ja me kaikki tunsimme tarpeen hengittää syvään ja hengittää 
ulos hitaasti ja olla valppaan rauhan asennossa.  

Minä en tiedä, mitä toimeksiantonne ovat, Sydänasukkaat. Mutta minä tiedän, että teidän täytyy 
saattaa loppuun se, eikä laiskotella millään tavalla. Kaikkein tärkein asia, mitä te voitte tehdä 
valmistautuaksenne, on levittää opetuksia. Se on kaikkein tärkein asia. Jumala tulee varustamaan 
ruuan ja kaikki asiat, mitä tarvitaan, mutta opetukset ovat hyvin tärkeitä. Erityisesti, koska 
Sydänasukkaat, meidän nettisivumme ja Youtube ja jesus-comes.com – saattaa olla, että me emme 
ole saatavilla heille enää. Siispä, teidän saattaa tarvita jättää jälkeenne asioita, että perheenjäsenenne 
voivat lukea ja rohkaistua antamaan elämänsä Jeesukselle.  

Siispä, kun hetki on käsillä, te tulette tietämään sen yliluonnollisesta sielun rauhallisuudesta. Siihen 
asti työskennelkäämme koko sydämistämme, viimeistelläksemme ja manifestoidaksemme 
missiomme, jotka Hän on luottanut meille.   

Herra siunaa teidät Hänen suloisella rauhallaan ja suurella viisaudella käyttää tämä meille jäljellä 
oleva aika. Amen. 


