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MINUN MORSIAMENI… MINÄ TARVITSEN TEITÄ, NYT… PYYDÄN! 

Jeesuksen sanoja Sisar Claren kautta, 7. Huhtikuuta, 2020.  

( Clare ) Ezekielin ja minun erakkoasumus juuri valmistui ja minä halusin kuollakseni muuttaa. 

Siispä, minä rukoilin sitä, kuinka menetellä tämän kanssa, vaikka erakkoasumus on vain parin 

kivenheiton päässä kappelista, missä me nyt olemme, se silti on suuri urakka. Kun rukoilin, tunsin, 

että entä jos Herra ei halua meidän muuttavan Pyhän Viikon aikana? Ja ajatus ei vain jättänyt 

rauhaan. Siispä kutsuin erottelutiimini koolle ja me kaikki oivalsimme, että Jumala ei halunnut 

meidän tekevän työtä tällä viikolla ollenkaan, edes siivoavan tai muuttavan. Siispä istuin alas 

Herran Ehtoollisen jälkeen, sanoin … ”Herra, pyydän puhu Sinun Sydämestäsi minulle… ”  

Jeesus aloitti… ”Mitä ihmistä hyödyttää, jos hän hyötyy koko maailman, mutta kadottaa sielunsa? 

Minun ihmiseni, pyydän, Minä vetoan teihin, hidastakaa tekemisiänne maailman kanssa. 

Vetäytykää suurista projekteista, kunnes tämä viikko on ohi. Ottakaa tämä viikko 

valmistellaksenne sydämenne. Te ette tiedä, mitä on suunniteltu elämiänne varten. Te ette oivalla, 

kuinka lähellä poismenonne lähestyy. Nyt ei ole aikahuitaista uusia yrityksiä, jotka vaativat paljon 

aikaa ja energiaa.”  

”Tämä on kääriytymisen aikaa. Pysytelkää paikoillanne, rukoilkaa ja katsokaa. Minä tulen olemaan 

kanssanne, kun te omistatte tuntinne rukoilemiselle maailman puolesta. Minä haluan nähdä 

kirkkaan valon virtaavan ulos tältä vuorelta.” 

”Sillä, kun Minun silmäni skannaavat maailman aktiviteetteja, kevätaika ja maailmalliset askareet 

ovat lukinneet ihmiset loputtomaan aktiivisuuden oravanpyörään, joka on turruttanut heidät 

syvään pimeyteen, kaikkeen siihen, mikä tapahtuu heidän ympärillään maailmassa.”  

”Maailma on vaarallisessa paikassa juuri nyt ja kun skannaan maapalloa, näen pimeyttä, mutta 

Minä haluan nähdä valon tulevan tätä vuorelta, Minä haluan nähdä toivoa ja esirukoilua. Minä 

haluan siunata teistä jokaista, kuin ei koskaan ennen, mutta Minä voin siunata vain tottelevaisia. 

Rukoilkaa ja katsokaa, nyt ei ole virkistyksen tai työn aika.”  

Rakkaat, arvioikaa sydämenne tila. Oletteko te niin maailmallisen hyödyn puoleensa vetämiä, että 

te ette voi päästää irti, opiskella ja rukoilla, ylistää ja katua? Onko teidän niin hankalaa kuulostella 

Minun ääntäni, rukoillaksenne ja valmistellaksenne sydämenne? Minun kuolemani ja 

ylösnousemukseni muistelemisella tulee suunnattomia armoja sieluille, jotka ovat 

valmistautuneet, tuletteko sitten lopettamaan sen, mitä olette tekemässä ja valmistelemaan 

itsenne?” 

”Jos Minä en saa tätä yhteisöä tottelemaan, niin kenet sitten? Tiedättekö te, että on jo heitä, jotka 

ovat tehneet tämän varustautumisen ja ovat vakavasti etsimässä Minua? Minä en sano tätä 

saattaakseni teitä häpeään, vaan saattaakseni teidät järkiinne, ymmärtääksenne, mikä on tärkeää 

Minulle tällä hetkellä ja mikä ei ole.”  

”Kiitos kuuntelemisesta ja tottelemisesta. Minun siunaukseni tulevat osaksenne ja hedelmää tulee 

runsaasti. Minä tarvitsen teitä tällä hetkellä, Minun Morsiameni, Minä tarvitsen teitä!” 


