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VIRKASYYTE TUTKIMUS ON UUSI SUURI AJATUSTEN HARHAUTTAJA… MINÄ TARVITSEN TEITÄ 
RUKOUKSESSA  

Jeesuksen sanoja Claren Turvapaikassa olevan Sisaren kautta, 13. Helmikuuta, 2021. 

( Elisabeth ) Olkoon meidän Herramme Jeesuksen rauha ja ilo teidän kaikkien kanssanne, rakkaat 
Sydänasukkaat. Minä haluan jakaa kanssanne tositarinan, jonka Isä Ezekiel vastikään kertoi minulle. Se 
koskee hyvin omistautunutta benediktiinimunkkia, joka rakasti Herraa ja rukoili usein. Hänen työnsä 
oli tehdä koreja ja eräänä päivänä hän otti ihanat, mutta yksinkertaiset korinsa kaupunkiin, 
myydäkseen tai vaihtaakseen ne, auttaakseen tukemaan luostaria.   

Kaupunkiin saapumisen aikaan munkki näki mitä kauneimman, nuoren naisen, jonka hän koskaan oli 
nähnyt. Hän ei saanut silmiään irti naisesta ja välittömästi hänen sydämensä oli haltioissaan tästä 
naisesta. Hän rakastui päätä pahkaa naiseen ja hetkessä hän ilmoitti tunteistaan ja halustaan mennä 
naimisiin naisen kanssa heti. Nainen sanoi munkille… ’Sinun täytyy puhua minun isälleni, jos haluat 
mennä naimisiin kanssani.’   

Nyt, nuoren naisen isä oli voimakas velho ja korkea-arvoinen pimeässä valtakunnassa. Munkki etsi 
naisen isää ja kysyi isältä hänen tyttärensä kättä, mennäkseen naimisiin tyttären kanssa. Velho sanoi, 
että hänen pitäisi neuvotella epäjumalansa kanssa. Kun jonkin aikaa oli mennyt, isä tuli takaisin ja 
sanoi munkille… ’Minun epäjumalani sanoi, että sinun täytyy sanoutua irti Jumalastasi, ennen kuin 
voit mennä naimisiin tyttäreni kanssa.’ Munkki oli niin intohimoisen rakkauden sokaisema, että hän 
sanoi… ’Tehty. Minä sanoudun irti Jumalastani. Siispä, voinko minä nyt mennä naimisiin tyttäresi 
kanssa?’  

Velho vastasi… ’Anna minun neuvotella vielä kerran epäjumalani kanssa.’ Hetken päästä, isä tuli 
takaisin ja sanoi… ’Minun epäjumalani sanoo, että sinun Jumalasi yhä seisoo vieressäsi ja siksi sinä et 
voi mennä naimisiin tyttäreni kanssa.’  

Munkki oli niin ällistynyt velhon sanoista ja oli murheissaan, kun hän oli kieltänyt Herransa julkisesti, 
että hän itki katkerasti ja meni takaisin luostariin pyytämään Herran anteeksiantoa ja elämään 
päivänsä loppuun rakastamalla ja rukoilemalla Jumalalleen, kaikella synnintunnolla ja intohimolla, 
jonka hän pystyi keräämään, koskaan enää epäilemättä Jeesuksen uskollisuutta!  

Olin mietiskelemässä tätä kertomusta ja aloin epäilemään vastauksia rukouksiini, kun Jeesus alkoi 
puhumaan…  

( Jeesus ) ”Virkasyyte Tutkimus on, jälleen kerran, uusi suuri ajatusten harhauttaja Minun Ihmisilleni, 
kun Minä todella tarvitsen teitä kaikkia rukouksessa ja tarjoavan kärsimyksenne ja koettelemuksenne 
ylös. Pyytäkää Minun Henkeäni ohjaamaan esirukoustanne ja auttamaan rukoilemaan tehokkaasti 
taivaallisella kielellänne.”  

”Vihollinen jatkaa julkisivun pystyttämistä, sillä aikaa, kun he vehkeilevät pahaa ja tekevät pahoja 
suunnitelmia kulissien takana. Me olemme kansakuntanne ja maailman suhteen käännekohdassa ja 
Minä tarvitsen huomionne olevan keskittyneenä todelliseen taisteluun, mikä jatkaa vihollisen 
suunnitelmien tyhjäksi tekemistä ja synnyttää sielujen lunastusta. Teidän uhrauksianne ja 
rukouksianne tarvitaan nyt hyvin paljon, näinä tulevina viikkoina enemmän kuin koskaan ennen.”  



”Sinä olit aiemmin vaipumassa epäuskoon ja epäilemään rukoustesi tehokkuutta. Tiedätkö mikä estää 
rukouksiasi?”  

( Elisabeth ) Kerro minulle, Herra.  

( Jeesus ) ”Ylpeys… Minä tuomitsin sinut tästä eilen ja sinä tunnustit ja etsit Minun apuani, 
poistaaksesi sydämestäsi sen, mikä on vastenmielistä Minusta.”  

( Elisabeth ) Juuri silloin Hän muistutti minua Jobin Kirjan 35:12, mikä sanoo… ”Valittakoot sitten 
pahojen ylpeyttä; ei Hän vastaa.”  

( Jeesus ) ”Tottelemattomuus, Minun Tahtoni huomiotta jättäminen, kriittinen asenne ja itsekkäät 
motiivit ovat kaikki betoniporsaita ja esteitä rukouselämässänne, Minun rakkaat.”  

( Elisabeth ) Minua johdateltiin katsomaan Jaakobin Kirje 4:3, joka toteaa… ”Te anotte, ettekä saa, 
sentähden että anotte kelvottomasti, kuluttaaksenne sen himoissanne.” Oi Herra, auta minua, tunnen 
kuin olisin rukoillut samoja rukouksia uudelleen ja uudelleen vuosia, eikä niihin vieläkään ole vastattu.  

( Jeesus ) Minun Ihmiseni, te uskotte, että rukouksenne ajoittain iskevät kattoon ja pomppaavat 
takaisin alas, eivätkä pääse läpi Minulle asti ja sen vihollinen haluaa teidän uskovan. Teidän 
rukouksenne, Minun kallisarvoiseni, ovat niin erittäin tehokkaita, kun te rukoilette puhtailla 
aikomuksilla ja motiiveilla.”  

”Pyytäkää Minulta armoa tulla Minun eteeni rukoustenne ja anomustenne kanssa, puhtaalla ja 
vilpittömällä sydämellä, joka on täynnä Pyhää Henkeä. Pyytäkää Minulta armoa täyttää sydämenne 
Minun Tahdollani. Pyytäkää Minulta armoa vastata Minun Armoihini. Minä tulen myöntämään nämä 
pyynnöt todella katuvasydämisille ja nöyrille.”  

”Se, mikä Minua miellyttää, on vahva ja elävä usko Minun hyvyydessäni. Minä haluan suihkuttaa 
teidät kaikki Minun Armoillani ja Hyveilläni, tavalla, joka tulee varustamaan teidät sitä varten, mikä on 
vielä tuleva. Te kaikki olette niin kovin rakkaita Minulle ja Minun rakkauteni teitä kohtaan on 
uskollista, armollista ja kestävää.”  

”Minä seison vierellänne, pidellen kädestänne jopa, kun lankeatte uudelleen ja uudelleen. Minun 
rakkaani, te liikutte ja käännytte vasemmalle ja oikealle, sen sijaan, että kiinnittäisitte ajatuksenne ja 
sydämenne tiukasti Minuun. Pitäkää tiukasti kiinni Minun kädestäni ja viettäkää aikaa Kihlattunne 
kanssa. Minä rakastan teitä ja seison teidän kanssanne.” 


