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Clare aloitti...
Olkoon Jeesuksen voima ja kestävyys meidän kaikkien kanssamme. Olkaamme kykeneviä
voittamaan lihallisuutemme ja vihollisemme... Rukoillen vihollistemme kääntymisen puolesta
luottaen siihen, että kaikkivoipa Jumala heidät pelastaisi. Amen.
Jeesus aloitti... ”Haluan sitoutumisrukouksen rukoiltavan kahdesti tai jopa kolmesti päivässä, sillä
demonit työskentelevät vuoroissa. Kerran päivässä ei riitä. Tiedän, että se on pitkä ja se voi tuntua
pitkäveteiseltä. Mutta tällä rukouksella saavutettavat edut ovat moninkertaiset siihen kulutettuun
aikaan nähden.”
”Kaikki eivät tule saavuttamaan samoja tuloksia tällä rukouksella. Minun lapseni, se riippuu hyvin
paljon siitä, miten pyhästi toimit ja kuinka sitoutunut olet Minuun. Oletko puoliksi Minun ja
puoliksi maailman? Vai oletko karistanut maailman ja antanut itsesi kokonaan Minulle? Maailman
karistamisella en tarkoita eristäytymistä erakoksi mökkiin. Vaan tarkoitan sitä, että asetat Minut
etusijalle ja ensimmäiseksi elämässäsi – Ajan, sitoutumisen, tekojen ja voimavarojen suhteen. Jos
olet asettanut Minut ensimmäiseksi, silloin tämä rukous todellakin on voimakas ase vihollisiasi
vastaan.”
”Mutta muista, Minun täytyy sallia tietty määrä kärsimystä. Pyydän, älä väsy. Vaan tule silloin
Minun luokseni, kun tunnet itsesi loppuun kuluneeksi ja pyydä Minua antamaan sinulle uutta eloa.
Luottaen siihen, että teen olosi paremmaksi. Luota siihen, että saat tehtyä sen, mitä Minä olen
sinulta pyytänyt. Odota kaikkea Minulta ja Minä annan kaiken.”
”Minä olen kanssanne, Minun ihmiset. Ja mitä enemmän palvelette, sitä enemmän Minä suojelen.
Päivässä ei ole yhtään hetkeä, jolloin et pystyisi ottamaan voittoa vihollisistasi. Teidän
rukouksenne heidän puolestansa saavat sydämeni tuntemaan sääliä ja myötätuntoa heitä
kohtaan. En ainoastaan vastaa rukouksiinne, mutta myös suojelen ja siunaan kaikkia teitä, jotka
rukoilette sydämestänne heidän puolestaan.”
”Nämä raukat ovat harhaanjohdettuja ja kipeästi tarvitsevat rukouksianne; Heidät on upotettu
täydelliseen pimeyteen ja heitä on harhautettu pahemmin kuin kukaan olisi osannut kuvitellakaan.
Kuinka toivonkaan, että he sydämestään kuuntelisivat kuolemanrajakokemuksia. Minä olen niitä
tarkoituksenmukaisesti toteuttanut, koska niin monilla ei ole hajuakaan siitä, mikä heitä odottaa
sen mukaan, millaisia ovat heidän elämänsä hedelmät olleet.”
”Tietäkää, että olen ottanut voiton kuolemasta ja olen vienyt viholliselta kaiken voiman. Ja myös
sinulle olen antanut voitelun vapauttaa kahlehdittuja ja päästää toisia pahan vallasta.”
”Menkää nyt täysin aseistautuneina ja olkaa urhoollisia! Minä olen kanssanne, eikä mikään voi
teitä pysäyttää, kunhan luotatte täysin Minun voimaani.”

