
1023. Jeesus sanoo… Olkaa Minun Rauhan Enkeleitäni!  

Levittäen Rauhaa & Luottamusta Minuun 

TAMMIKUUN 26. 2023… OLKAA MINUN RAUHAN ENKELEITÄNI!… LEVITTÄEN RAUHAA JA 

LUOTTAMUSTA MINUUN 

Jeesuksen Sanoja Sisar Claren kautta, Tammikuun 26, 2023. 

(Clare) Kallisarvoinen perhe, me olemme hyökkäyksen kohteena jälleen. Asiat, joita meidän 

tarvitsee työstää, ovat hajalla ja niin monia mahdollisuuksia turhautumiseen ja vihaan on tehty. 

Mutta Herra on antanut meille näyn tietää, kun asiat tulevat viholliselta, niin että me voimme 

reagoida häneen, emmekä toinen toisiimme. Ylistys Jumalalle! 

Joo, on ollut tiukka viikko, ja enkelini kertoi minulle, että tulee olemaan vielä tiukempaa, siispä me 

olemme ankkuroituneet paikoillemme. Se on kaikki, mitä voin sanoa, olemme ankkuroituneet 

paikoillemme ja olemme säilymässä hengissä ja oppimassa; me olemme oppimassa niin paljon 

itsestämme ja muista myöskin. Olemme tekemässä, mitä meidän oletetaan tekevän. 

Yksi kissoistani kuoli ja meni olemaan Herran luo pari, kolme iltaa sitten. Herra antoi minulle 

sellaista rauhaa, se oli kaunista, enkä käpertynyt itseeni, niin kuin tavallisesti tekisin. Siispä, kun 

istuin alas ja olimme kaikki yhdessä täällä rukoilemassa, ensimmäinen asia, jonka kuulin, oli 

’Hyökkäys.’ 

(Jeesus) ”Sinut on otettu maalitauluksi jälleen, tällä kertaa monilla lisä osallistujilla. Sana leviää 

nopeasti ja he ovat kutsuneet muita olemaan osa sinun kukistamistasi. Mutta Minun Rakastettuni, 

niin kauan kuin sinä rajaat itsesi Minun tahtooni, etkä hairahdu uteliaisuuteen, niin kauan kuin 

tottelet Minua, kun pyydän sinua työstämään musiikkiasi, niin kauan kuin olet kyllästetty 

veljellisellä rakkaudella, etkä salli uteliaisuutesi saavan yliotetta, he eivät tule pääsemään voitolle.” 

”Monesti ei ole niinkään paljon kyse uteliaisuudesta, vaan laiskuudesta ja halusta tulla 

viihdytetyksi; mikä on ongelma. Hillitse kyltymätöntä ruokahaluasi ’tietää’. Sillä Minä tulen 

kertomaan sinulle asiat, joista sinun täytyy olla tietoinen, jotenkin asia esittäytyy sinulle, että tulet 

tietoiseksi siitä. Sinun ei tarvitse mennä etsimään sitä.” 

”Mietiskele enemmän suloisia asioita, Minun Rakkaani, mietiskele näitä ja anna Taivaan tuoksujen 

tulvia itseesi. Tee usein matkoja Minun kanssani Taivaaseen. Ja kun sinnittelet tottelevaisuudessa 

ja siinä, mitä sinun on tarkoitus tehdä ajallasi, sen vahvempi ja makeampi elämäsi hedelmä on. 

Minä haluan sinun elävän ehdottomassa suloudessa ja kyllästävän itsesi Minun rakkaudellani ja 

varustelullani, mutta erityisesti elämän suloudella, mikä on eletty Minun Sydämessäni.” 

”Minun lapseni, tämän tulee olla erottuva merkki siitä, että kuulut Minulle… Ehdoton sulous. 

Karista itsestäsi kaikki kauna, eikä demoneilla tule olemaan mitään perusteita olla valmiina 

hyökkäämään sinua kohtaan. Älä salli olosuhteitten sanella mielentilojasi, pikemminkin käsittele 

kaikki ehdottomalla rauhalla.” 

”Älä salli höyheniäsi pörrötettävän, pikemminkin laula Minulle suloisesti, ole laululintu, joka tuli 

kidutusten yönä sulostuttamaan vesiä ja tuomaan rauhaa pikkuisille ja kärsiville. Vihollinen on 

yrittänyt riistää sinulta kallisarvoisen lahjasi, Clare, ja muuttaa sinut kiihkoilijaksi, mutta sinä olet 

valinnut rauhan ja ilon polun elämäsi elämisessäsi Minua ja muita varten.” 

”On olemassa paljon ihmisiä, joille puhua tapahtumista, mutta kuka on tuomassa rauhaa ja 

luottamusta Minuun? Kyllä, on hyvä tietää, mitä yleisesti on tapahtumassa, mutta et voi leikkiä 

ulosteen kanssa saamatta sitä käsiisi. En halua tuon kaltaisi tahroja sinuun, pikemminkin Minä 



haluan sinun olevan Minun pikkuinen rauhan enkelini, kylväen rauhaa kaikissa viesteissäsi ja 

lauluissasi. Pyydän, Minun kyyhkyni, puhdista sydämesi jokaisesta maailmallisesta huolesta ja 

uteliaisuuden aiheesta, sitten kykenet lohduttamaan muita sanoilla ja teoilla. Yhteisö tulee 

seuraamaan asiaasi, jos teet niin.” 

”Ylpeys on se, mikä ajaa haluamaan tietää… aito Kristillinen armeliaisuus levittää rakkautta ja 

rauhaa. Toiset kuuntelevat, toiset eivät. Älä ole huolissasi, jonain päivänä he myös tulevat toisiin 

aatoksiin Pyhästä Suloudesta, mutta sinun tulee jatkaa sielujen kääntämistä Minun luokseni ja 

ikuisuuteen. Mitä enemmän aikaa vietät Taivaassa Minun kanssani, sen suloisemmaksi tulet. Käytä 

hyväksesi tätä etuoikeutta. Uudistakaa henkenne elävissä vesissä, Minun Morsiamet.” 

”Te kaikki keräätte niin paljon saastutusta maailmasta ja olette suuressa uudistumisen ja 

puhdistumisen tarpeessa. Se on ajan ja ponnistuksen arvoista ja valmistelee teitä virrattamaan 

suloutta uhanalaiselle sukupolvelle. On olemassa niin paljon hämmennystä, mutta rakkaus 

ratkaisee sen kaiken. Rakkaus tunkeutuu sisimpiin paikkoihin ja asettaa sydämet oikein. Tämä on 

yksi suurimmista musiikin lahjoista. Se parantaa saumattomasti, eikä jätä mitään jälkeä.” 

”Tämä ehdoton sulous, mihin Minä kutsun Minun Morsiamiani tulemaan, tulee olemaan suloisin 

lahja, mitä voisitte Minulle tai toinen toisillenne antaa. Pyrkikää sen jälkeen sulkemaan pois kaikki 

ärsytys ja viha elämistänne, ollen kiitollisia jatkuvasti, kaikkialla ympärillänne olevista ja toinen 

toisistanne.” 


