
785. Jeesus sanoo…  
Älkää antako periksi, Minun uupuneet Morsiameni… Minä olen tulossa hyvin pian!  

ÄLKÄÄ ANTAKO PERIKSI, MINUN UUPUNEET MORSIAMENI… MINÄ OLEN TULOSSA HYVIN PIAN 

Jeesuksen sanoja Sisar Clare, 8. Kesäkuuta, 2020. 

Clare aloitti… Kiitos teille teidän rukouksistanne, Sydänasukkaat. Minä tiedän, että monet teistä ovat 
rukoilleet meidän puolestamme ja sillä on todella ollut hyvä vaikutus. Herra vieraili lopen uupuneen 
palvelijansa luona tänään. Hän huomasi sen, minkä tunsin olevan kuin… luusäkin… ja Hän nosti minut 
ylös uuteen toivoon. Katsokaahan, yhteisön vakiinnuttamisen toiminnoissa minä luulen vanhenneeni 
20 vuotta. Mutta nyt meillä on vakaa perusjoukko ihmisiä, jotka ovat todella ylipäteviä selviytymään 
kaikesta siitä, mitä pitää saattaa loppuun täällä fyysisessä ulottuvuudessa ja he ovat hyviä 
rukoussotureita.   

Ja sen suhteen minä voin huokaista syvään ja antaa asian olla. Minä olen tehnyt niin, todella, mutta 
tosiasia on, että olen hyvin väsynyt ja minulla ei ole mitään jäljellä musiikkia varten. On melkein kuin 
sitä ei koskaan olisi ollut olemassakaan elämässäni. Ei vain ole ollenkaan inspiraatiota. Kuitenkin minä 
tiedän, että Hän on tuonut minut tähän pisteeseen, vapauttaakseen minut juuri sitä asiaa varten. Te 
olette luultavasti huomanneet, että minun ääneni kuulostaa kuivalta ja käheältä… 8500 jalan (=n. 
2500 metrin) korkeudessa on hyvin kuivaa.  

No niin, minun täytyy sulkea suuni ja lakata keksimästä tekosyitä. Tänään Hän kosketti minua ja olen 
niin hyvin kiitollinen. Minulle on annettu laulu kosketinsoittimelle eräänä päivänä ja sitten äänitin sen 
huilun kanssa ja Jeesus otti ohjat ja soitti huilua niin kauniisti, niin paljon yli minun taitotasoni, että 
minä olin ällikällä lyöty lopussa.   

No niin, Sydänasukkaan rukouksen aikana tänään, Hän soitti sen laulun. Ja pystyin näkemään Hänet 
selvästi Puutarhassa. Laulun nimi on ”Heart Crying Out” (=”Sydän Itkee Avuksi”) ja se kertoo siitä, kun 
Jeesus on Puutarhassa, kaivaten Hänen Morsiantaan ja itkien avuksi. Pystyin näkemään Hänet niin 
selvästi puutarhassa, soittaen Hänen Sydämestään, kutsuen Hänen lopen uupunutta Morsiantaan ja 
sitten näin itseni tulemassa Hänen luokseen, pukeutuneena ihanaan, taivaalliseen hääpukuun, 
päässäni oli kruunu, joka oli tehty vaaleanpunaisista ruusuista. Ja kun lähestyin Häntä, Hän asetti 
toisen kruunun päähäni, mikä aina tarkoittaa, että suuri koettelemus on tulossa. Ei mitään, mitä 
todella odottaisi innolla, mutta aina on suuria koettelemuksia.   

No niin, en todella halunnut nähdä sitä. Siinä vaiheessa Hän otti minun käteni ja kävelytti minut tämän 
ihanan puutarhan läpi, huvimajaan, missä oli kaksi penkkiä vastakkain. Hän istui minua vastapäätä ja 
nojautui eteenpäin. Hänen kyynärpäänsä olivat Hänen polvillaan, tuijottaen syvälle minun silmiini. 
Hän sanoi…  

( Jeesus ) ”Minun Morsiameni, Minun Rakkaani, älä anna periksi Minusta nyt, Minä olen tulossa hyvin 
pian sinua varten.”  

( Clare ) Oi, Jeesus, olen niin kuiva ja niin juuttunut ruuan kiusauksiin ja en tiedä minkä puoleen 
kääntyä, minne mennä apua saadakseni, enää. Näen itseni toivottomana. Minulla ei ole mitään halua 
musiikkiin, se on niin työlästä ja jokainen on niin paljon parempi siinä. Minä aherran ja mitä varten… 
laulua, jonka tekemiseen menee kuukausi tai vuosi? Olen väsynyt, Herra. Haluan nousta ylös ja jatkaa, 
mutta laulu sydämestäni on mennyt. Minua hävettää, kuinka olen käyttäytynyt ja kuinka itsekäs olen 
ollut.  

( Jeesus ) ”Sinun äänesi on niin tärkeä Minulle, eikö se ole tarpeeksi?”  



( Clare ) Sitten seuraavassa hetkessä, John Michael Talbotin laulu soi… ”Riemuitse korkeasti suosittu 
tytär, Herra on sinun kanssasi, pukeutuneena morsiameksi naisten joukkoon, sillä sinä tulet olemaan 
Jeesuksen äiti. Pyhä Henki, sinulle annettu, sinä tulet raskaaksi ja tuot maailmaan pelastuksen 
hedelmän.” Ja kun se oli soimassa, ajattelin Siunattua Äitiä ja ajattelin myös meitä kaavuissamme, 
että me olemme myös Morsiamia, jotka tuomme hedelmää Pyhän Hengen töistä sisällämme. Jeesus 
vastasi minun ajatuksiini…  

( Jeesus ) ”Maria tulee auttamaan, pyydän, sinnittele hänen esirukouksessaan, Minun Rakkaani.”  

( Clare ) Ja seuraava laulu, joka soi, oli… ”Swift Away” (=”Sukkelasti Poiskiitänyt”), mikä oli yksi minun 
Taivaaseennosto luluistani.  

( Jeesus ) ”Kyllä, kyllä, sukkelaan Minä tulen ottamaan sinut pois, hyvin sukkelaan…  et tule edes 
saamaan henkeä, ennen kuin purjehdit läpi universumin Minun kanssani.”  

( Clare ) Sitten Hän muutti jälleen puheenaihetta.  

( Jeesus ) ”Sinun äänesi on tärkeä Minulle. Niin tärkeä Minulle. Minä loin sinut tätä varten.”  

( Clare ) Mutta Herra, aikaa on niin vähän, mitä voin tehdä? Minulta vie vuosia tehdä laulu. Hän oli 
hiljainen. Sitten kuulin… 

( Jeesus ) ”Minä olen tässä vielä, kuunnellen sinun ajastuksiasi. Kuka nyt on välttelemässä ja 
valittamassa?”  

( Clare ) Joku oli vetänyt kortin asioiden välttelemisestä ja valittamisesta, niiden vaikeammiksi 
tekemisestä ja minä toruin heitä siitä ja nyt Herra toruu minua. Sitten seuraava laulu soi taka-alalla… 
”Immanuel, our God is with usl” (=Immanuel, Jumalamme on meidän keskellämme, ja jos Jumalamme 
on meidän keskellämme, kuka voi olla meitä vastaan, Jumalamme on meidän keskellämme, 
Immanuel”) – Ja lisää sanoja… ”sillä kaikki, jotka kompastelevat pimeässä, katsokaa, valo on tullut… 
jos Jumala on kanssamme, kuka voi olla meitä vastaan. Katso nyt valtakuntaa, katso nyt valtakuntaa, 
NÄE UUSIN SILMIN.”   

( Jeesus ) ”Näe uusin silmin, asiat eivät nyt ole niin, kuin ne olivat. Ennen kuin toin sinut Taokseen, 
sinulla oli lampaasi ja hevosesi ja sinä elit suloista rukouksen elämää, tietäen koko ajan, että Minä olin 
valmistelemassa sinua jotakin muuta varten. Enkö Minä ole täyttänyt sen vision, jonka Minä annoin 
sinulle, sieluista, jotka rukoilevat metsässä? Enkö Minä ole ollut uskollinen sinulle, Clare?”  

( Clare ) Oi Herra! Anna minulle anteeksi, todella Sinä olet!  

( Jeesus ) ”OK, sitten Minä olen valmistellut puitteet sinulle. Minä olen tuonut sinulle hienoimpia 
ihmisiä auttamaan tässä työssä ja menestymään sinun jälkeesi. He ovat todellisia, vilpittömiä, 
rehellisiä, eivätkä halua mitään muuta, kuin mitä Minä haluan. Ja Minä haluan heidät tänne, 
uskollisina tähän työhön. Minä olen ottanut taakat pois selästäsi, Clare, nyt olet vapaa luomaan 
musiikkia.”  

( Clare ) On surullista sanoa, mutta minulla ei ole ollenkaan inspiraatiota, ei mitään halua. Pyydän, 
ennallista minut. Pyydän, tuo minut takaisin musiikkiin, ehkä jopa paljon vahvempana kuin, mitä olin 
aikaisemmin?  

( Jeesus ) ”Tämän vuoksi Minä haluan, että menet Minun Äitini luo, hän tietää, mitä sinä tarvitset, hän 
tietää, mitä tehdä. Tukeudu häneen ja ole armojen varassa, mitä Minä olen luottanut hänelle, 
tuodakseen sinut kutsumukseesi. Minä olen tosissani tässä, Rakkaani, Maria tulee auttamaan sinua, 



sinun tarvitsee vain pyytää. Kyllä, Ruusukkorukous on hyvä rukous, mutta sinä voit myös puhua 
hänelle, hän rakastaa kuulla ääntäsi, useammalla kuin yhdellä tavalla.”  

”Clare, sinä olet mitä epätodennäköisin henkilö menestymään siinä, mitä Minä olen antanut sinulle 
tehtäväksi, tässä maailmassa, mutta Minulla on uutisia sinulle, Minä en tarvitse sinun taitoasi tai 
kykyäsi, Minä tarvitsen tulla ylistetyksi kauttasi, sinun yksinkertaisella laahustavalla 
periksiantamattomuudellasi. Valintoja aikasi kanssa, hyviä valintoja. Sinä tiedät järjestyksen, missä 
Minä haluan sinun työskentelevän, rukous, viestit, musiikki, se on niin yksinkertaista.”  

( Clare ) Mieleni ajelehti vainoamiseen ja alueella oleviin vihollisiin.   

( Jeesus ) ”Älä huolehdi heistä, Minä olen jo huolehtinut heistä, se mitä Minä olen suunnitellut, tulee 
lopettamaan heidän vainonsa.”  

( Clare ) Kuinka se voi olla niin, Herra? Etkö Sinä halua, että meitä vainotaan, niin että me 
muistutamme Sinua? 

( Jeesus ) ”Minä en halua sinun huolehtivan asioista, jotka Minä olen jo huolehtinut. Minä haluan 
sinun kirjoittavan ja soittavan ja laulavan musiikkia. Piste. Voitko tehdä tämän Minua varten?”  

( Clare ) Voimalla, jota minulla ei ole, mutta armoilla, joita Sinun Äidillesi on luotettu, olen varma että 
niiden avulla minä voin tehdä mitä tahansa. Minä vain tarvitsen sydämeni takaisin. Minä tarvitsen 
uuden sydämen, Jeesus. Matka on ollut hyvin pitkä tähän paikkaan ja minä olen niin kulunut.  

( Jeesus ) ”Luonnollisessa se on mahdollisuuksien ulkopuolella. Mutta yliluonnollisessa se on loppuun 
saatettu. Sinun täytyy päästä yliluonnolliseen ulottuvuuteen, että ”kaikki on mahdollista Jumalan 
kanssa”. Sinun täytyy olla vakuuttunut, että Minä voin nostaa kuivat luut, laittaa niihin lihan ja uuden 
sydämen niihin. Minä haluan sinun tietävän, että sinä olet Minun tuhansien palvelijoitteni joukossa, 
jotka ovat erittäin väsyneitä ja kuluneita.”  

”Te kaikki olette käyneet läpi taisteluita helvetin kanssa. Kaikilla teillä on ollut raskaita sydämen, 
sielun ja inspiraation menetyksiä. Kaikilla teistä. Mutta Minä olen tässä kertomassa teille ja kaikille, 
jotka välittävät kuunnella, että olen aikeissa tehdä uuden asian teidän elämissänne. Minä olen 
aikeissa nuorentaa teitä tavoilla, joita teette koskaan kuvitelleet. Ei maailman tavoilla, vaan Minun 
tavoillani.”  

( Clare ) Herra, pyydätkö Sinä menemään Sinun Äitisi luokse? Mutta evankeliset, jotka kuuntelevat, 
eivät ole vieläkään hyväksyneet Marian roolia, kuten Sinä sen asetit Pyhissä Kirjoituksissa! He ovat 
täysin sokeita Sinun hänelle antamien toimeksiantojen todellisuudesta, vaikka ne ovat selvästi Pyhissä 
Kirjoituksissa. Sen perusteella, kuinka Sinä voit saada heidät menestymään, jos he kieltäytyvät 
turvaamasta hänen esirukoukseensa?  

( Jeesus ) ”Minulla on tapani, pikkuinen. Älä ole huolissasi heistä, jotka pelkäävät nähdä, etteivät 
menetä kovalla työllä hankittua asemaansa kristityssä yhteisössä. He voivat jatkaa tukeutumista 
laakeriseppeleisiinsä ja suojelemaan hyviä nimiään, mutta sinä, tee vain yksi asia, lähesty Mariaa ja 
anna hänen esirukouksensa tuoda sinulle uutta elämää.”  

( Clare ) Herra, anna anteeksi minun epäuskoni.  

( Jeesus ) ”On hyvin ruma ja loukkaava asia sinun omata sellainen, kun tunnet Minut niin hyvin, mutta 
Minä annan sinulle anteeksi. Ymmärrätkö? Paholainen on vakaan totuuden vääristelemisellä 
kääntänyt Minun nimelläni kutsutut ihmiset Minun TÄYTTÄ varustamaistani vastaan, mikä Minulla oli 



mielessä heitä varten. Hän on kääntänyt heidät Herran Ehtoollista vastaan, vaikka Minä sanoin sen 
seitsemän kertaa. ”Tämä on Minun Ruumiini, Tämä on Minun Vereni”.”  

”Ja hän on tullut eläinhahmoisten ja vainajahenkien kanssa jäljitellen, imitoiden pyhimyksiä, Minun 
Pyhää Äitiäni ja jopa Suuren Pilven esirukoilemista. Tämän tekemällä hän on riistänyt Minun Nimelläni 
kutsutuilta ihmisiltä 50% voimasta, joka heillä olisi voinut olla tässä maailmassa, voiman voittaa 
itsensä ja vihollinen. Nämä nykyiset kristityt ovat todellakin vahvoja Minun Sanani julistamisessa ja 
elämisessä, mutta he menettävät Morsius Kammion ja ohjeet Morsiamen Äidiltä.”  

”Mutta Minä aion muuttaa tämän. Sinä tulet näkemään Minun Käteni liikkeen ja nämä valheet tulevat 
murenemalla alas niiden elämissä, jotka pitävät totuutta parempana kuin nimensä ja palvelutoimensa 
asemaa yhteisössä. Mutta sinä, pikkuinen, pidä sydämesi ja mielesi Minulle lauletuissa ylistyksissä ja 
jatka vetoamista Minun Äitiini, sekä tämän kansakunnan että Meidän musiikkimme puolesta.”  

”Pyydän, usko Minuun, Clare. Pyydän, usko. Me olemme päässeet niin pitkälle, katso ympärillesi. 
Katso yhteisön ihmettä, minkä Minä olen kutsunut sinun ja Ezekielin ympärille. Katsohan, Minä olen 
tehnyt oman osani, Minä olen ollut uskollinen, nyt on sinun vuorosi.”  

”Ja ne teistä, Minun lopen uupuneeni, jotka kamppailette päivästä päivään, Minä sanon teille, älkää 
antako periksi. Harkitkaa sitä, mitä Minä olen sanonut Äiti Clarelle, harkitkaa hänen heikkouksiaan, 
harkitkaa, että Minä olen ollut uskollinen hänelle ja saanut tapahtumaan rukous yhteisön erämaahan, 
jonka Minä lupasin hänelle yli 22 vuotta sitten.”  

”Minä ojennan teille kutsun. Minun Äidilleni on annettu monia, monia armoja jaettaviksi Minun 
ihmisilleni, koska hän oli niin kovin uskollinen maapallolla, ja tarjosi rakkaimman asian elämässään, 
teidän puolestanne. Hänelle on annettu monia yliluonnollisia lahjoja, joita hän käyttää suurella 
viisaudella ja harkintakyvyllä. Teidän tarvitsee vain tutkia Kaanaan häitä, nähdäksenne hänen 
vaikutusvaltansa Taivaassa.”  

”Katsokaa uudelleen Äiti Claren opetuksia Mariasta, niitä on seitsemän… Menkää ja opiskelkaa Pyhiä 
Kirjoituksia, joita hänelle annettiin, todistamaan, että Minun Äitini on hyvyyden voima elämissänne ja 
tässä maailmassa, jopa nyt. Minun Marialle antamien armojen, Minun hänelle nimittämien 
enkeleiden vuoksi, joita hän käyttää toteuttaakseen Minun tahtoani maailmassa. Älkää jatkako 
itsepäisessä epäuskossanne, pikemminkin etsikää totuutta.”  

”Minä rakastan teitä, Minä olen teidän kanssanne, Minun lopen uupuneeni, te kaikki olette tulleet 
niin pitkälle ja tehneet niin paljon hyvää, nouskaa ylös sitten ja valmistautukaa Minun Henkeni 
liikkeeseen tällä Maapallolla. Nouskaa ja kulkekaa totuudessa, älkää pitäkö ihmisten tietämättömyyttä 
parempana, heille on sukupolvien ajan opetettu virhettä. Teidän tarvitsee vain lähestyä Minun Äitiäni 
ja pyytää hänen todisteitaan siitä, että hän on Minun nimittämäni esirukoilija.”  

( Jackie ) Tässä toinen Ilmestys Jeesukselta koskien Hänen Äitiään Mariaa.   

16. Vuoren huipulla, missä Mestari on löydettävissä, on myös Maria, Yleismaailmallinen Äiti. Hän, joka 
tehtiin naiseksi Toisella Aikakaudella, niin että hän pystyisi suorittamaan Jumalallisen Sanan 
inkarnaation ennusmerkin.  

17. Ihminen on tarkastellut ja tuominnut Marian ja tavan, jolla Jeesus tuli maailmaan ja nuo 
tuomitsemiset ovat repineet Äidillisen Hengen puhtauden vaatekappaleet. Äidillinen Henki vuodatti 
verensä maailman päälle. 

18. Minä olen tullut tänä aikana vetämään syrjään tuntemattoman esiripun, poistamaan ei-uskovan 
epäilyn ja antamaan hänelle hengellisten opetusten tietoa.  



19. Minun totuudestani, joka on kuin tie, ihmiset ovat tehneet monia sivuteitä, joille he suurimman 
osan aikaa eksyvät. Ja sillä aikaa, kun jotkut etsivät Taivaallisen Äidin esirukousta ja toiset jättävät 
Hänet huomiotta, hänen rakkauden ja hellyyden peittonsa sulkee sisäänsä kaikki ikuisesti.  

20. Aikojen alusta alkaen, Minä olen paljastanut Hengellisen Äidin olemassaolon, josta profeetat 
puhuivat ennen kuin hän tuli maailmaan.  

21. Maria lähetettiin manifestoimaan hyvettään, esimerkkiään ja täydellistä jumalallisuuttaan. Hän ei 
ollut vain yksi nainen lisää ihmiskunnassa. Hän oli huomiota herättävä nainen, ja maailma näki hänen 
elämänsä, tiesi hänen tapansa ajatella ja tuntea ja tiesi hänen puhtautensa ja ruumiinsa ja henkensä 
sulouden.   

22. Hän on yksinkertaisuuden, nöyryyden, itsensä kieltäytymisen ja rakkauden esimerkki ja huolimatta 
seikasta, että hänen elämänsä on ollut tunnettu sinä aikana ja seuraavien sukupolvien aikana, on ollut 
monia, jotka eivät tunne häntä hyveestään ja neitsyydestään. He eivät voi selittää seikkaa, että hän oli 
neitsyt ja äiti, koska ihminen on epäuskoinen luonteeltaan, eikä ole kyennyt tuomitsemaan 
Jumalallisia töitä valmistellulla hengellä. Jos he opiskelisivat Pyhiä Kirjoituksia ja analysoisivat Marian 
inkarnaatiota ja hänen esivanhempiensa elämiä, he tulisivat tuntemaan, kuka Hän on.   

23. Kaikkein hellin Jumalan rakkaus Hänen luotujaan kohtaan, sillä ei ole mitään muotoa, kuitenkin 
Toisella Ajanjaksolla, se otti naisen muodon, Mariassa, Jeesuksen Äidissä.  

24. Ymmärtäkää, että Maria on aina ollut olemassa, sillä hänen olemuksensa, hänen rakkautensa ja 
hänen hellyytensä ovat aina olleet Jumalallisuudessa.  

25. Kuinka monia teorioita ja hämmennyksiä ihmiset ovat väärentäneet Mariasta, hänen äitiydestään, 
hänen raskaaksi tulostaan ja hänen puhtaudestaan. Kuinka he ovat pilkanneet Jumalaa!  

26. Sinä päivänä, jolloin he ymmärtävät totuuden puhtaudesta, he tulevat sanomaan: ”Parempi olisi 
ollut, jos ei koskaan olisi syntynyt.” Tulikyyneleet polttavat heidän henkiään ja sitten Maria tulee 
peittämään heidät armollaan, Jumalallinen Äiti tulee suojelemaan heitä peitteellään ja Isä tulee 
antamaan heille anteeksi, sanoen heille loppumattomalla rakkaudella: Olkaa valppaita ja rukoilkaa, 
koska Minä annan teille anteeksi ja teissä Minä annan anteeksi ja siunaan koko maailman.  

( Jackie ) Tämä on ote 3.Testamentista, kappaleesta 20. Linkki koko Kappaleeseen on videon alla. 


