
939. Jeesus sanoo… Pyhittäkää Minulle enemmän Aikaa,  

Minun Morsiameni ja uppoutukaa Minun Rakkauteeni 

MAALISKUUN 22. 2022, PYHITTÄKÄÄ MINULLE ENEMMÄN AIKAA, MINUN MORSIAMENI, JA 

UPPOUTUKAA MINUN RAKKAUTEENI 

Äiti Marian & Jeesuksen Viesti Sisar Claren kautta, Maaliskuun 22. 2022. 

(Clare) Herra, ne meistä, jotka ovat lopen uupuneita, pyydän, ennallista meidän voimamme ja auta 

meitä olemaan Sinun kanssasi, missä Sinä voit ennallistaa meidän voimamme… Amen 

Siispä, tänään tunsin oloni epämukavaksi ruumiissani, minulla oli kipua, en halua valittaa, siispä 

kun tulin rukoukseen, sanoin Meidän Äidillemme: ”Pyydän, anna anteeksi valitukseni, Äiti.” En 

sanonut mitään, mutta tunsin sen, vaikka yritin olla tuntematta, mutta minun ruumiini on vain niin 

epämukava. 

(Äiti Maria) ”Tietenkin, mitä luulet? Tarjoa se ylös. Tarjoa se ylös, Rakastettu, se on arvollinen 

uhraus.”  

(Clare) Se kääntää huomioni muualle. Pyydän, auta minua tämän läpi. Yritän löytää tien ulos tästä 

kaikesta kivusta, eikö niin?  

(Äiti Maria) ”Clare, jatka vain eteenpäin menoa, jättäen huomiotta lihasi valitukset. Sinä voit tehdä 

tämän ja koska olet pyytänyt minun apuani, minä tulen toimittamaan tarvitsemasi sinulle. Oi, 

kuinka ihmeellisiä ovat sielut, jotka laittavat ruumiinsa tottelevaisuuden alle, niin että henki voi 

hallita kaikkea. Sinä voit tehdä tämän. Oletko halukas?”  

(Clare) Kyllä Äiti, olen halukas, pyydän, auta minua. Mitä on sinun sydämelläsi tänään?  

(Äiti Maria) ”Tilanne Ukrainassa on niin paljon monimutkaisempi kuin, mitä ihmiset luulevat ja 

Presidentti Putin toimii hyvällä tahdolla. Kuitenkin hän on vain ihminen, hän ei ole Jumala ja on 

ulkopuolisten voimien kohteena, mitkä voisivat työntää hänet partaan yli. Rukoilkaa tämän 

miehen puolesta, rukoilkaa paljon hänen puolestaan, voiman, rehellisyyden ja kestävyyden 

puolesta.”  

”Sillä aikaa, te, jotka asutte tässä maassa (Amerikassa), jatkakaa valmistautumista, jatkakaa 

rukoilemista ja jälleen minä pyydän teitä rukoilemaan vihollistenne puolesta. Tämä on tärkeämpää 

kuin oletatte ja olette antaneet tämän liukua pois mielistänne, koska tietenkään vihollinen ei halua 

teidän rukoilevan palvelijoittensa puolesta. Pyydän, omaksukaa tämä rukous suuremmalla 

uskollisuudella.”  

(Clare) Ja sitten hän oli hiljainen ja vain istuin tässä, odottaen hänen sanovan jotakin muuta ja 

yhtäkkiä, Herra oli edessäni.  

(Jeesus) ”Minä olen tässä, voimistamassa sinua ja vetämässä sinua lähemmäs Minun käsivarsilleni. 

Minä rakastan sinua niin paljon, enkä halua sinun kuuntelevan tuollaisia vähätteleviä sanoja joka 

aamu.”  

(Clare) Se, mistä Hän tässä puhuu, on että kun nousen ylös aamulla, minuun iskevät kaikki asiat, 

joita en ole tehnyt oikein tai en ole vielä saanut tehdyksi tai olen unohtanut tai jotain. Joka kerta, 

kun nousen ylös aamulla, ennen kuin voin edes päästä rukouksiin asti, Sitomisrukoukseen ja 

Haarniskaan, minuun iskevät kaikki nämä negatiiviset ajatukset ja ne ovat pikkuasioita, mutta 

todella hyvin tyhjäksi tekeviä. Herra jatkoi ja sanoi…  



(Jeesus) ”Sinä teet parhaasi sillä, mitä sinulla on ja Minä vihaan nähdä sinua tehtävän tyhjäksi tällä 

tavalla.”  

(Clare) Joskus pääsen siihen pisteeseen, että olen vertailemassa muiden ihmisten kykyä saada 

asiat tehdyksi minulle itselleni. Eikä minun koskaan pitäisi tehdä niin, se ei ole ollenkaan oikea tapa 

tehdä, mutta kunnioitan joitakin ihmisiä ja ajattelen itsekseni: ’Miksen minä voi olla tuollainen?’ Ja 

siitä eteenpäin asiat menevät alaspäin viettävää spiraalia, siispä tiedän, että minun täytyy lakata 

tekemästä niin.  

(Jeesus) ”Minä olen mielistynyt sinuun, Minä olen. Oi, pyydän, älä anna tämän valheellisen 

syyllisyyden tuhota sitä, mitä sinulle on annettu. He yrittävät halvaannuttaa sinut, niin ettei sinulla 

olisi luottamusta työskennellä ja tehdä sitä, mikä on sinun tehtäväsi. He ovat lannistaneet sinua 

niin paljon, että jopa nyt sinä olet kamppailemassa tehdä yhtään mitään. Minä haluan tämän 

tuomitsemisen loppuvan. Sinä et ole epäonnistunut, mutta he haluaisivat sinun uskovan, että olet, 

niin että luopuisit ja lakkaisit yrittämästä tehdä mitään hyvää. He ovat valehtelijoita, yksi ja kaikki.”   

(Clare) ’Herra, en tiedä, miten muuttaa tämä.’  

(Jeesus) ”Käytä enemmän aikaa Sydänasukkaan rukouksessa, sillä Minulla on sinulle paljon 

sanottavaa. Mutta vielä enemmän kuin sitä, Minä haluan parantaa sen, mitä pimeät voimat ovat 

tehneet sinulle. Minä haluan sinut takaisin jaloillesi ja satulaan. Sinä olen nilkuttanut ja itse 

asiassa, et ole ainoa. Minun rakkaat, Minä voin nähdä ponnistuksenne, joita olette tekemässä sillä 

kovin vähällä, mitä teillä on ja Minä haluan suurentaa teitä.”  

”Käyttäkää aikaa yksin Minun kanssani, koska on niin paljon, mitä Minä haluan välittää teille, 

asioita, joita te tulette tarvitsemaan. Te ette voi jatkaa höyryillä toimimista, te tarvitsette hyvää, 

kiinteää parantumisaikaa Minun kanssani ja lepoa. Tämä on aika, jolloin Minä toivon vetäväni 

Minun Morsiameni syvempään läheisyyteen, puhdistavani vanhan hapatuksen ja täyttäväni teidät 

uudelleen tuoreella. Te olette käyneet läpi monia väsyttäviä taisteluita, ettekä todella ole saaneet 

kaikkea lepoa ja parannusta, jota te tarvitsette.”  

”Minä haluan teidän tulevan esiin eläväisinä, elossa ja sitoutuneina. Minä tarvitsen tätä teiltä ja 

Minä tulen valmistelemaan teitä vastaanottamaan sen, jos te tulette pyhittämään Minulle 

enemmän aikaa, erityisesti illalla. Älkää hukatko tätä aikaa, pikemminkin odottakaa innolla tulla 

kotiin aviomiehenne luo, joka rakastaa teitä ja käpertykää Hänen viereensä, tai jopa jos teillä on 

kämppäkaveri, selittää heille, mitä olette tekemässä, niin he tulevat tekemään yhteistyötä. Tämä 

tulee myös olemaan erittäin hyvä esimerkki heille tehdä aivan sama asia.”  

”Etsikää hiljainen paikka, missä teitä ei tulla häiritsemään, jopa varastohuone voisi toimia. Niin 

kauan kuin teillä on oma paikka ja se on hyvin hiljainen, te ja Minä voimme keskittyä toisiimme. 

Tämä tulee myös olemaan erittäin hyvä esimerkki muille olla tekemässä aivan samaa asiaa heidän 

ajallaan iltaisin. Niin monta kertaa Minä katson teitä iltaisin, kun tuhlaatte aikaa, kun Minä haluan 

olla teidän kanssanne. Siispä nyt Minä pyydän teitä tekemään keskitetyn ponnistuksen olla iltaisin 

Minun.”  

”Minä olen tieten tahtoen sallinut teidän saada illat itsellenne, niin että te tulette harjoittamaan 

aikaanne Minun kanssani, mennen syvemmälle, jopa mennen Taivaaseen Minun kanssani. Minä 

haluan teidän kaikkien menevän syvemmälle ja uppoutuvan Minun Rakkauteeni, jota Minä 

kivuliaasti jaan teidän kanssanne. Pyydän, Minun Morsiameni tulkaa lähemmäs ilman mitään 

pelkoa, sillä Minä toivon vuodattavani teidän läpi sitä, mitä te niin syvästi kaipaatte. Tulkaa Minun 

luokseni, Minä odotan teitä.” 


