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RUKOUS TULEE ENSIN
Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 25. Kesäkuuta, 2019.
( Clare ) Kiitos Sinulle, Herra Jeesus, kun annat minulle rohkeutta pysähtyä, odottaa ja kuunnella
huolellisemmin Sinua. Pyydän, anna tämä armo kaikille sinun ihmisillesi… Amen.
No niin, rakas Perhe, minun täytyy tunnustaa, että minä en vieläkään ole oppinut, kuinka siirtyä
henkeen niin kuin minun pitäisi. Sen jälkeen, kun olin valmistellut tien Turvapaikkaan, minä olin
innokkaana lähtemään matkaan ja aloittaa perustukset ensimmäiseen erakkoasumukseen tänään.
Kaikki oli valmisteltu. Sementtisäkit olivat menossa ylös vuorelle, avustajat olivat siellä – ja oli
kaunis päivä. Juuri täydellinen perustuksien kaivamiseen.
Mutta, kun minä heräsin, jokin tuntui olevan pielessä. Tunsin ruksin hengessäni… tai te voisitte
sanoa mahanpohjassani. Minulla oli levoton tunne. Minulla oli sama tunne, kun minä menin
naimisiin väärän miehen kanssa. Sama tunne, kun minä ja Ezekiel olimme aikeissa lentää Saksaan
18 vuotta sitten, kun New Yorkin kaksoistorni isku tapahtui, kun me olimme tekemässä
järjestelyjä. Se on hassua, mutta totta. Minä uskon, että meillä on enemmän aivosoluja
suolistossamme kuin aivoissamme! Ja joka kerran, kun minä olen jättänyt huomiotta sen tunteen
vatsanpohjassa, asiat eivät menneet hyvin.
Siispä, ensimmäinen asia, minkä me teimme, oli että kysyimme Herralta, että pitäisikö meidän
mennä vuorelle tänään ja minä sain muutamia hyvin pahoja viestejä. Välittömästi, minä soitin
jokaiselle, joka oli valmistautumassa ja olivat matkalla. Yksi henkilö, joka on kristitty, sanoi
minulle… ”On hassua, että sinä peruit, koska minulla oli tunteita, että minun ei pitäisi mennä sinne
ylös myöskään. Kaksi meidän viesteistämme olivat Ylpeys ja Rukous.”
Toinen tiimin jäsen, joka oli erittäin omistautunut ja todella jännittynyt lähtemään, oli hyvin
hiljainen puhelimessa, kun minä peruin sen. Minä sanoin… ”Oletko sinä pahastunut minulle?” Ja
he sanoivat… ”En ole pahastunut. Minusta vain tuntuu, että minä olin ylikierroksilla ja minut
vaihdettiin pakkiin – ja vaihteisto hajosi…”
Vau. Joo, minä tiedän tunteen… Minä tunsin olevani hukassa vähän enemmän kuin pikkuisen
myöskin ja välittömästi tunnistin minun ylpeyteni innokkaasti siirtävän asioita eteenpäin, eikä
tarkistavan ensin Herralta. Koska minusta tuntui, että meidän tarvitsi mennä eteenpäin. Kuinka voi
sanoa, milloin on ylpeä ja milloin periksiantamaton?? Se on erittäin hyvä kysymys.
Siispä, minä kutsuin ydinryhmän kokoon ja me rukoilimme hengessä pitkän aikaa. Nämä ovat
viisaita, kokeneita sieluja, joilla on vain Herran edut sydämessä, eivätkä ole peloissaan siitä, minkä
reaktion minä saattaisin saada – tai kuka tahansa saattaisi saada, sen puoleen. He ovat rehellisiä ja
kuuluvat täysin Jeesukselle. Heidän avullaan ja panoksellaan, rukoilun jälkeen minä oivalsin, että
minun sydämeni ei ollut yhdistynyt Herraan sillä tavalla kuin sen tulisi olla. Ja se säikäytti minut!
Minä ajattelin, ”Voi jukra, onko tämä Turvapaikka vain suuri huijaus? Vai mitä?” Se todella
heilautti minua hetken.
Tämä on todella lavastus! Sinulle on annettu päivämäärä kuten, 5 erakkoasumusta syyskuuhun
mennessä. Siispä sinä lähdet liikkeelle saavuttaaksesi sen, loogisella mielelläsi. Mutta jälleen minä
jätin Herra jälkeen. Hänen huolensa koskee sieluja, jotka asuvat sen vuoren ympärillä, aivan yhtä

paljon kuin maailmaakin, jonka puolesta me tulemme rukoilemaan siellä ylhäällä. Ja ne sielut
pitävät meitä silmällä epäluulolla ja epäuskolla. He eivät pidä meistä! Ja Jeesus haluaa käsitellä sen
ongelman ensin. Siihen me keskitymme, veipä se kuinka paljon aikaa tahansa. Hän keskittyy
rakastamaan heitä ja tyydyttämään heidän tarpeensa. Voi, kuinka vaikeaa se on, rakkaat, päästä yli
torjunnasta! Mutta Jumalan kanssa kaikki asiat ovat mahdollisia.
Siispä me pysyimme kotona ja rukoilimme ja tulimme siihen lopputulokseen, että meidän täytyy
olla pieniä Kristuksia näille ihmisille. Meidän täytyy tuoda heille Hänen rakkauttaan ja huoltaan
heidän hyvinvoinnistaan. Ja nyt me odotamme Herraa, että kuinka tarkkaan ottaen Hän haluaa
edetä tässä asiassa. Jeesus, onko Sinulla jotakin neuvoa meille? Minä todella olen hukassa tässä
pyörteessä.
Jeesus aloitti… ” Minun Kultaseni Clare, sinun intohimosi täyttää Minun haluni, on ihailtavaa.
Mutta sinun täytyy oppia odottamaan Minua ja etsiä asioiden hengellistä puolta, ennen kuin
etenet fyysiseen. Minä olin kertonut sinulle kerran aikaisemmin, että jos sinä olisit valmistellut
tämän siirron maaperää ystävällisyyden teoilla ja rukouksella, asiat olisivat sujuneet paljon
erilaisemmin. Sinä yhä ajattelet lihallisin tavoin.”
” Sinä muistat Marilyn Hickeyn esimerkin, hän ei tehnyt muuta kuin rukoili kaikkien Lähi-Idän
maiden puolesta vuosikymmeniä, koska Minä käskin häntä? Kyllä, Minä panin sen hänen
sydämeensä, rukoilla heidän puolestaan joka päivä. Ja hän tunnisti Minun ääneni ja hän oli
tottelevainen. Ja mikä oli tulos? Kun Minä lähetin hänet jokaiseen maahan hänen vanhoilla
päivillään, jokaisessa tapaamisessa oli hyvin paljon kääntymisiä.”
” Rukous tulee ensimmäisenä, Minun Clareni. Rukous tulee ensin. Tämä on hyvin tärkeä oppiläksy
kaikille Sydänasukkaille: kyllästäkää maaperä rakkauden kyynelillä, katumuksella ja kääntymyksen
avuksi huutamisella. Sitten te voitte astua esiin ja kohdata menestystä. ”
” Minun Rakkaani sinun täytyy kastella maaperää. Kaikki suuret työt tulevat, kun on valmisteltu ja
kasteltu maaperää. Sitten siemenet, jotka kylvetään, välittömästi juurtuvat. Ja ne kukoistavat!
Minä olen sinun kanssasi, Minun Clareni ja sinä tulet näkemään tuloksia, kun sinä teet sen Minun
tavallani. Tämä on yleinen ongelma, ei vain kaikkien ihmisten kanssa, vaan erityisesti palvelijoiden
kanssa. Intohimossaan nähdä Minun tahtoni tapahtuvan, he syöksyvät eteenpäin ilman, että
etsisivät Minua, että kuinka tehdä se. He kutsuvat asiantuntijoita, ostavat ohjelmia ja prkampanjoita ja käyttävät ihmisten logiikkaa, mieluummin kuin Minun viisauttani siitä, että kuinka
saavuttaa Minun maalini. Ylpeys on tämän ajattelutavan ytimessä, kun taas Rakkaus on Minun
ajattelutapani ytimessä.”
” Minun lapseni, älkää lähtekö elämää muuttaville suunnille, ennen kuin te tunnette varmasti
Minun hyväksyntäni ja Minun tapani tehdä asioita. Te säästätte itseltänne monet sydänsurut, kun
lähestytte elämän haasteita tällä tavalla. Niin paljon tehdään hätäisesti ja myöhemmin ne täytyy
tehdä uudelleen oikein. Tai mahdollisuutta korjaukseen ei koskaan tule. Minä säästäisin teiltä
teidän oman ajattelunne aiheuttamat sydänsurut, jos te vain olisitte odottaneet Minua.”
( Clare ) Ja kuulkaa, kaverit. Minä olen odottanut Häntä, päivä päivän perään. Mutta minä olen
tavallaan ollut vaisu rukouksessa, ja minä olen ylistänyt ja olen odottanut Häntä. Mutta minä
luulen, että en ole odottanut Häntä tarpeeksi kauan. Joskus vie paljon kauemmin aikaa asioiden
asettua. Ja minun olisi pitänyt odottaa, kunnes minulla olisi ollut hyvin varma tunne, että mitä Hän
halusi minun tekevän seuraavaksi.

( Jeesus ) ” Kun me olemme yhdessä rukouksessa, asuen suloisessa yhteydessä, Minä välitän
sinulle Minun syvimmät ajatukseni ja haluni. Sinun sydämesi hiljaisuudessa Minä puhun sinun
kanssasi ja imeytän Minun mielihyväni sinun olosuhteisiisi. Minä haluaisin, että sinä heräisit
hellästi Minun kaikkein hienovaraisimmille ajatuksilleni ja toteuttaisit ne toimissasi.”
” Niin hyvin usein tarve saada jotakin näkyvää tehdyksi varjostaa näitä Minun helliä
inspiraatioitani. Ole aina varuillasi Ajasta ja kuinka vihollinen saattaisi houkutella sinut oikomaan
mutkat suoriksi, tai olemaan epäjärjestyksessä järjestyksessä, saattaaksesi loppuun
menestyksekkäästi asiasi. Hän mitä useimmin työskentelee hätäilyn ja pelon kautta. Ja jos katselet
hyvin huolellisesti sydämesi liikkeitä, sinä tulet näkemään aivan niiden läpi, etkä toimi sen
mukaan.”
” Clare, sinä olet tullut Minun luokseni niin vilpittömästi, pyytäen Minua tekemään tämä Minun
tavallani. Siispä, Minä kunnioitan sinun sydämesi halua näiden olosuhteiden ja viivästysten kautta.
Mutta Minä myös harjoitan sinussa syvemmän tason kärsivällisyyttä ja järjestyksen tunnetta, niin
että sinä et jättäisi huomiotta sitä, mikä on Minulle kaikkein tärkeintä missä tahansa tilanteessa.”
( Clare ) Minä olen niin pahoillani, Herra. Pyydän, anna minulle anteeksi.
( Jeesus ) ” Olkoon tämä oppiläksy kaikille teille, Minun Sydänasukkaani. Todella, kun tuottavuus
ottaa vallan ja rakkauden ja armeliaisuuden tunne jää varjoon, peruuttakaa ja menkää siihen
suloiseen paikkaa, missä me saatoimme alulle tämän lapsen yhdessä. Tämä tulee antamaan
Minulle mahdollisuuden tehdä pienempiä ja suurempia kurssimuutoksia, niin että Meidän
päämäärämme saapuu iloisesti ja rauhallisesti.”
” Älä edes yhtä sekuntia epäile, että tämä Turvapaikka ei olisi Minulta. Tämä on toinen pahojen
taktiikka, kun ongelmia tai kurssikorjauksia täytyy tapahtua. Sinä alat kyseenalaistamaan koko
projektia. Ei, älä tee sitä. Tämä on Minun Sydämeni halu ja Minä työskentelen sinun kanssasi,
Minun Rakkaani, saadakseni sen tapahtumaan.”
” Sydänasukkaat, nämä oppitunnit erakkoasumukselta ovat elämän oppiläksyjä, jotka tulevat
hyödyttämään kaikkea, mitä te teette. Minä tulen siunaamaan ja moninkertaistamaan teidät,
rakkaat. Minä tulen huolehtimaan teistä hellästi ja vierailen luonanne Minun monien armojeni
kanssa. Niin paljon odottaa Taivaan siivillä, tuodakseen teidät lähemmäs Minua ja varustamaan
teidät oivaltamaan teidän sydäntenne haluja.”
” Minä olen teidän kanssanne. Minä rakastan teitä. Minä olen teidän puolellanne, suojellen teitä ja
kasvattaen teitä uuden tason pyhyyteen. Kestäkää Minun kanssani, Minun Morsiameni. Niin paljon
hyvää on tulossa teille. Älkää antako periksi ja te tulette voittamaan kaikki henkilökohtaiset esteet,
kuten myös ne asiat, jotka väijyvät ulkopuolella. Mikään teitä vastaan muodostettu ase ei tule
kukoistamaan, koska te olette odottaneet Minua ja tehneet sen Minun tavallani.”

