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Jeesuksen ja Sisar Claren sanoja, 7. Maaliskuuta, 2020. 

( Clare ) Olkoon Herran rauha kanssanne ja ohjatkoon teitä kaikkeen oikeamielisyyteen. Olkoon 

sydämenne helliä ja taipuisia Mestarin käsissä… Amen.  

Rakkaat, Ezekielillä oli erittäin elävä ja todellinen uni, jossa todella oli Pyhän Hengen nimikirjoitus. 

Tässä unessa, monet Pyhimykset tulivat vierailemaan hänen luonaan ja jälkeenpäin Isä Jumala tuli. 

Vierailun lopussa, hänelle näytettiin vaakakuppeja ja hän kuuli… ”seitsemän vuotta”. Meidän 

mielikuvamme oli, että Koettelemusten Aika oli alkamassa. Mutta minä etsin lisää viisautta 

Herralta siihen.  

Kuten on kirjoitettu Ilmestyskirjassa 6:5-6… ”Ja kun Karitsa avasi kolmannen sinetin, kuulin minä 

kolmannen olennon sanovan: ”Tule!” Ja minä näin ja katso: musta hevonen; ja sen selässä istuvalla 

oli kädessä vaaka. Ja kun minä kuulin ikään kuin äänen niiden neljän olennon keskeltä sanovan:” 

Koiniks-mitta (=päiväannos jyviä) nisuja (=vehnää) yhden denarin (=työntekijän päiväpalkka) ja 

kolme koiniksia ohria yhden denarin! Mutta älä turmele öljyä äläkä viiniä.”  

Tänään Ezekiel oli jälleen vakavassa esirukoilussa, kun hän näki monien ihmisien kuolevan 

koronavirukseen. Kiinassa ja joka puolella maailmaa, kuin myös Yhdysvalloissa. Hän kärsi joitakin 

heidän oireistaan, kun me rukoilimme. Olen etsinyt Herraa laittaaksemme ruokaa Yhteisöä varten 

ja minä sain luvan tehdä niin. Siispä, me olemme varautuneet pienellä määrällä ruokaa, joka 

kestää kuukauden Yhteisön jäsenille. Ja me olemme katselemassa saada lisää ruokaa jaettavaksi 

muiden kanssa.  

Kun katsoo tätä koko tilannetta, minusta näyttää, että on viisautta pitää ruokaa ja vettä sivussa, 

jos tuotannossa on viivytyksiä täällä tässä maassa. Myös kuljetuksessa. Rekat eivät ehkä aina ole 

jakamassa täyttä lastia eri liikkeisiin. Myös lääkkeitä, alkoholia ja ihon desinfioimisaineita, 

kasvosuojia, polttoainetta ja öljyä, vessapaperia ja muita talouden välttämättömyystarvikkeita.   

Carol kertoi minulle, että ystävä oli lähettänyt hänelle unen. Olin supermarketissa, kun yhtäkkiä 

tiesin hengessäni, että kasvi nimeltä klorella (en ollut koskaan kuullut siitä aikaisemmin) tulee 

olemaan vastalääke Koronavirukseen. Siispä seison jonossa ostaakseni jonkun verran ja ne 

loppuivat äkkiä, kun muille liikkeessä annettiin sama tieto. Kun heräsin, klorella valmiste toistui 

päässäni, niin että en unohtaisi.  

Kun katsoin internetistä, että oliko se edes mikään tarvike, ihmetyksekseni siitä sanottiin näin: 

valtava vastustuskyvyn kohottaja ja keuhkojen tukija. Jotkut klorellat sisältävät rautaa, joten sitä ei 

suositella lapsille. Mikä on kiinnostavaa, koska se ei näytä vaikuttavan heihin. Joka tapauksessa 

halusin antaa teille päivitystä. Jos tämä uni oli Herralta, sitten Hän yrittää antaa meille apua, mitä 

me tarvitsemme pysyäksemme terveinä, niin että voimme säilyä hengissä tehdäksemme Hänen 

työtään.  

Sen kaiken lisäksi, rakkaat, Herra pyytää meitä rukoilemaan Psalmi 91 ja minä suuresti suosittelen, 

että me jokainen rukoilemme Psalmi 51 ensin, hyvin hitaalla sydämeen käyvällä tavalla. Jos Herra 

paljastaa teille mitään, mikä on vähemmän miellyttävää, pyydän, pyydän, poistakaa se 

elämästänne. Älkää jättäkö avoimia ovia. Antakaa anteeksi jokaiselle, joka koskaan on loukannut 



teitä, olivatpa he pyytäneet anteeksi tai ei. Katkeruuden siemenestä kiinni pitäminen tulee 

varmasti vaikuttamaan teihin ja jättämään oven avoimeksi.  

Kuvateksti: Jumala luo minuun puhdas sydän ja anna minulle uusi, vahva henki. Psalmi 51. 

Kuinka Jumala voi antaa meille anteeksi, kun me emme anna anteeksi muille? Hyvin 

yksinkertaisesti, Hän ei voi. Ja Hän lupasi, että jos annatte anteeksi muille, Minä tulen antamaan 

anteeksi teille. Älkää jättäkö auki tätä ovea. Levätkää paljon, älkääkä salliko itsenne tulla 

pakonomaisiksi ja sukeltaa valtaviin projekteihin, jotka väsyttävät teidät loppuun. Se on varmasti 

vihollisen ansa, heikentääkseen järjestelmäänne.  

Kaikkein parhain suojanne, rakkaat, on rakastaa veljeänne ja sisartanne niin kuin rakastatte 

itseänne. Ja kulkea nöyrästi ja nähdä muut itseänne parempina. Minä lupaan teille, että jos te 

katsotte tarkkaan muita, te tulette näkemään monia hyveitä, joita heillä on ja teiltä ne puuttuvat, 

siispä tämän pitäisi tehdä siitä helpompaa teille. 

Tämä on aika uudistua ja siivota toimemme. Herra painostaa meitä kaikkia pääsemään irti synnin 

kierteistä, joita olemme sallineet elämiimme. Jos Hän on koskettanut teidän omaatuntoanne 

mistään asiasta, pyydän, kuulostelkaa ja lopettakaa sen tekeminen. Marttyyrien veri on Kirkon 

siemen ja moni on kuolemassa tähän kulkutautiin. Toisten kääntymyksen puolesta avun 

huutaminen. Jumala sallii sen saadakseen teidät ottamaan Hänet tosissaan ja lopettamaan 

kompromissien teko.  

Ja minä jaan kanssanne sen, että Hän todella työskentelee kanssani, että pääsisin irti asenteista ja 

haluista. Olen tullut laiskaksi tietyillä alueilla ja sydämeni on vaivannut minua jonkun aikaa. Mutta 

olen ollut laiska. Nyt Hän antaa minulle armon ja valtuutuksen siivota se pois. 

Herra, mitä Sinulla on meille? 

Jeesus aloitti… ”Sinun ohjeesi ovat viisaita ja ne osuvat maaliin. Jotkut tulevat vastaamaan 

helppoihin asioihin, kuten tarvikkeiden ostamiseen; toiset tulevat ottamaan Minut hyvin vakavasti 

ja vastaamaan enemmän katumuksella. Tämä on teidän suojeluksenne, rakkaat. Katumus ja sydän, 

joka on vakava Minun miellyttämisessäni, tulevat olemaan hyvin vahva suoja tätä virusta vastaan. 

Ellen Minä kutsu teitä seisomaan kuilussa pelastamattomien perheenjäsentenne puolesta.”  

”Älkää myöskään lopettako antamasta köyhille, vierailemasta sairaiden ja vankilassa olevien luona. 

Armeliaisuus on turvallisuuden linnoitus. Jos teillä on keinoja laittaa sivuun ruokaa muita varten, 

tämä myös on Minua miellyttävää. Ja muistakaa, jos teillä koskaan tulisi olemaan vakava tarve, 

kääntykää Minun puoleeni… Minä en koskaan ole lakannut moninkertaistamasta leipää ja en 

koskaan lakkaa. En pihejä, omaa etua ajattelevia sieluja varten, vaan sieluja, jotka rakastavat 

veljeään kuten itseään. Eikä vain se, vaan armeliaisuus kattaa suuren joukon syntejä. Taivaassa te 

tulette näkemään tämän asioiden välisen vuorovaikutussuhteen voiman, kun te katsotte uudelleen 

elämänne päiviä.”  

”Älkää panikoiko. Älkää provosoiko paniikkia. Pikemminkin provosoikaa rukousta ja kertokaa 

Minun ihmisilleni, että rukouksessa on voima. Minä voin yksin rukouksella tehdä niin paljon, 

sydämen vilpittömyydestä ja elämän pyhyydestä.”  

”Minun ihmiseni, jos te olette tekemisessä sitkeitten syntien ja itsepintaisten vikojen kanssa, 

jatkakaa hyvää taistelua. Tulkaa Minun luokseni ja Minä tulen kunnioittamaan rukouksianne. 

Muistakaa, kun te näette todellista synnintuntoa ja jatkuvaa ponnistelua parempaan, minä 

kunnioitan rukouksianne, aivan kuin te olisitte jo saavuttaneet pyhyyden.” 



”Minä katson sydämeen, Minun Kallisarvoiset. Pitäkää se puhtaana tuomitsemisesta, ylpeydestä, 

haureudesta ja ahneudesta. Ne, jotka ovat olleet rehellisiä ja tiukkoja itseään kohtaan, hellä ei ole 

mitään pelättävää Minun läsnäolossani. Te tulette vastaanottamaan myötätuntoa ja armoa 

auttamaan teitä jatkamaan sen yli pääsemistä.”   

”Tietäkää, että ei ole minuuttiakaan, jolloin Min olisin poissa luotanne. Minä kuuntelen teidän 

sydämenne anomukset, teidän ajatuksenne ja mielipiteen ja tuomitsemisen puutteenne. Teidän 

haluanne rakastaa veljeänne ja sisartanne ehdottomasti.”  

”MINÄ OLEN kanssanne. Tukeutukaa näihin hyveisiin ja Minä tulen pitämään teidät turvassa 

huolen päivänä.” 


