303. Jeesus selittää… Rukoustenne Voima &
Sydämen pohjasta avuksi itkeminen antaa selvän Viestin
TEIDÄN RUKOUKSENNE OVAT VOIMAKKAITA &
SYDÄMEN POHJASTA AVUKSI ITKEMINEN ANTAA SELVÄN VIESTIN
Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 27. Huhtikuuta, 2016.
( Clare ) Herran ilo on meidän voimamme, kallisarvoiset Sydänasukkaat.
Tänä aamuna minun ehtoollispalveluksessani, Pyhä Henki nousi minussa rukoilemaan tiettyjen yksilöiden
puolesta, he käyvät läpi vakavia koettelemuksia juuri nyt. Minä tunsin myös Herran huolen. Minä olin
vastikään saanut tietää, että kahden edellisen päivän rukouksilla oli ollut valtava vaikutus tiettyjen ihmisten
sortoon. Minusta se oli hyvin rohkaisevaa. Palveluksen jälkeen tunsin kehotusta tulla kirjoittamaan ja tässä
on, mitä Jeesus sanoi…
( Jeesus ) ” Minä todellakin tulen vastaamaan näihin toisten rukouksiin. Katsokaahan, teidän rukouksenne
ovat voimakkaita. Tämä on se, mitä on puuttunut, että näette todisteen rukoustenne lopputuloksesta. Kun
ette voi nähdä muutosta asioissa, jotka ovat teidän vaikutuspiirinne ulkopuolella… te ette ymmärrä, mitkä
valtavat vaikutukset teidän rukouksillanne todella on tilanteisiin. Tämä on sinun ongelmasi rukouksissa.
Sinä et tunnista sitä voimaa, joka vapautuu. Jos tunnistaisit, Minä en pystyisi pitämään sinua poissa
rukoilemisesta, Minun pieni OCD (=Obsessive Compulsive Disorder=Pakko-oireinen häiriö) morsiameni. ”
” Kuinka tärkeää se on! Kuinka tärkeä jopa pieninkin rukous on, mutta kuinka paljon tärkeämpi on rukous,
joka kamppailee pimeyden kanssa voitosta. Tästä eteenpäin, Minä haluan sinun jatkavan tätä käytäntöä,
joka kasvattaa sinua siksi, kuka sinä olet Minussa. Ehtoollispalvelus on hyvin tärkeä. Ylistys etukäteen on
hyvä. Sinä tulet tuntemaan, milloin on aika pitää palvelus ja monesti Minä tulen ja annan viestin
jälkikäteen.”
” Voi, Clare, Minä näen sinun sydämeesi, Minä kuulen sinun itkusi. Etkö sinä tiedä, kuinka voimakkaita ne
ovat liikuttamaan Minun Sydäntäni? Minun äitini tuli tällä tavoin Minun luokseni. Minä luin hänen
sydäntään ja tunsin hänen aikeensa ja Minä en voinut vastustaa vastata hänen särkevään sydämeensä. Ja
myös te, Minun Morsiameni, koska te kaikki olette kärsineet Minun puolestani ja olette halukkaita
kärsimään Minun puolestani, Minulla on myötätuntoa teitä ja teidän perheitänne kohtaan. Teidän
kyyneleenne liikuttavat Minun Sydäntäni, Minun Rakkaat. Teidän sydämenne antavat selvän viestin
rakkaudesta Minuun. Minä en voi vastustaa rakastavaa ja puhdasta sydäntä. Siksi sota ei alkanut, ennen
kuin Faustina kuoli. Minun täytyi siirtää hänet pois tieltä. ”
( Clare ) Faustina oli nunna Puolassa ja hän esirukoili toista maailmansotaa vastaan. Hänelle Herra antoi
Pyhän Armorukouksen, jota me rukoilemme. Jeesus jatkoi…
” Ja kyllä, Minun täytyy siirtää Minun Morsiameni tieltä pois, ennen kuin kaikkein pahin tapahtuu. Hän
rukoilee, vuodattaa kyyneliä, paastoaa, etsii Minua, katuu maailman syntejä. Voinko Minä sivuuttaa hänen
vetoomuksensa? Minä en voi. Yksinkertaisesti, Minä en pysty. Siispä, Minä jatkan vastaamista hänelle
muutoksella, kun hän itkee apua. Sinä tiedät tämän totuuden. Ja sinä myös tiedät, että tulee aika, jolloin Isä
sanoo, ”Tarpeeksi!!” ja Minä poistan teidät. Juuri kuten poistin Faustinan. Mutta ennen sitä aikaa, teidän
rukouksenne muuttavat asioita ympärillänne. Ne toimivat. Ymmärrättekö? ”
” Niin harvat ymmärtävät, että rukous on TYÖTÄ. Se on kovaa työtä, rakkauden työtä ja kaikista niistä
asioista, mihin ihminen voi laittaa energiansa, rukous on kaikkein voimakkain. Se ei ole moottoriteiden,
sairaaloiden, pilvenpiirtäjien tai pommien rakentaminen – ei, se on rukoileminen. Ja rukous on sydämen
aikomus, vetoamista Minuun, anomista Minulta, Minun ahdistamistani katuvaisella sydämellä. Mutta
rukouksen ei tarvitse olla muodollinen. Sydämen pohjasta avuksi itkeminen tuo Minulle selvän viestin, enkä
Minä voi sivuuttaa sitä. ”

” Siispä, se mitä Minä olen tässä sanomassa teille kaikille, on: rukous TOIMII. Se voi jopa olla kovaa työtä.
Vaatii yhtä paljon ponnisteluja rukoilla tehokkaasti kuin fyysisesti nostaa satoja paunoja (=pauna=n.454
grammaa) ja rakentaa taloa. Kuitenkaan maailma ei tunnusta rukoilua työksi. Tämän takia, syyllisyys käy
teidän kimppuunne. Ja kenen luulette olevan sen käsikirjoittaja? ”
” Jos te haluatte tietää, kuinka tehokkaita teidän rukouksenne ovat, tulosten näkemisen puutteessa,
katsokaa kaikkia ponnisteluja, mitä tehdään teidän pysäyttämiseksenne, rukousaikanne riistämistä ja sen
keskeyttämistä. Katsokaa ja mitatkaa vastustus. Silloin te näette teitä vastaan olevat toimeksiannot, kuten…
Nälkä, unisuus, syyllisyydentunteet, kun ette ryhtyneet pyykkäämään… ”Täällä sinä nautit rukouksesta, kun
taloustyösi ovat tekemättä.”
” Te näette ihmisiä tulevan ovellenne, puhelinsoittoja tulee yllättäen. Mitä tahansa, joka vie teidät pois
rukouksesta. Ja teitä, Minun poloiset OCD-Morsiameni, Minun täytyy vakavasti auttaa, jos ryhdytte
tekemään jotakin, koska voi olla, että Minä en saa nauttia teidän läsnäolostanne rukouksessa ennen kuin
huomenna. Kun nousette ylös, teidän huomionne herkästi harhautuu tehtävälistaanne ja talonne
rästitöihin. ”
” Tämä on yksi syy, miksi rukous klo 4 tai 5 aamulla on parempi teille. Te ette oikeastaan voi tehdä kotitöitä
silloin. Kaikki se aika sopii paremmin rukoukseen. Sitä vastoin, jos odotatte, että kaikki työt on tehty, te
voitte tuntea vapautta sanoa, ”Huhhuh, nyt minä voin rentoutua.” Mutta katsokaa, kuinka mielenne pyörii
kuin ruletin pyörä ja se laskeutuu jonkin keskeneräisen askareen kohdalle ja te tunnette kehotusta nousta
ylös ja tehdä se ensin, ennen kuin ryhdytte syvästi rukoilemaan. Ja teidän mielenne ei tahdo tehdä
yhteistyötä ja keskittyä Minuun. Sillä on taipumusta jatkaa pyörimistä. ”
” Voi, Minun Lapseni, vihollisen taktiikat ovat loputtomat. Ja niille teistä, jotka olette hyvin alttiita
hoitamaan talouttanne, vihollinen käyttää sitä teitä vastaan kangetakseen teidät pois Minun luotani. Teillä
voi jopa olla puoliso, joka nousee ylös sanomaan, ”Sinä et ole tehnyt tätä, sinä et ole tehnyt tuota ja nyt
sinä vain istut siinä?” Sitten teidän on pakko elää, kun olkapäittenne yli syynätään. ”
( Clare ) Tässä sivuhuomautuksena haluaisin lisätä, että tällaisissa tilanteissa, minä suosittelen, että lähdette
ulos talosta, vaikka on kylmä. Ottakaa makuupussi ja menkää istumaan jonnekin kahvinne kanssa
rukoilemaan.
( Jeesus ) ” Minä painotan tätä teille kaikille, koska jotkut teistä eivät tiedä, miten rukoilla, milloin rukoilla,
tai miten pitää oikeutenne rukoilla, alistamisen keskellä. Teille on kaikille opetettu sydänasukkaan rukous,
joka on niin hyvin tärkeä kehittämään suhdettanne Minuun. Loppujen lopuksi, kuinka Morsian voi olla
Morsian, ilman, että viettää aikaa tulevan aviomiehensä kanssa? Ja nyt Minä lisään siihen yksinkertaisen
omistautumisen Pyhiin Kirjoituksiin ja ehtoolliseen. ”
” Siispä, Minä tulen kaikkien teidän luoksenne vakiinnuttamaan teille vakaat tavat, jotka vahvistavat teitä ja
tuottavat makeaa hedelmää. Runsaasti makeaa hedelmää. ”
” Minä siunaan teidät nyt määrätietoisuudella ja vakaalla uskolla, että rakkautenne Minuun tulee saamaan
riemuvoiton kaikista maallisista ja henkisistä voimista, joita teillä on vastassanne. Minä siunaan teidän
tottelevaisuutenne ja te tulette kasvamaan arvostuksessa muistuttamaan Minua. ”
Kuten on kirjoitettu…
” Ja Hän (Kristus) antoi muutamat apostoleiksi, toiset profeetoiksi, toiset evankelistoiksi, toiset paimeniksi
ja opettajiksi, tehdäkseen pyhät täysin valmiiksi palveluksen työhön, Kristuksen Ruumiin rakentamiseen,
kunnes me kaikki pääsemme yhteyteen uskossa ja Jumalan Pojan tuntemisessa, täyteen miehuuteen,
Kristuksen täyteyden täyden iän määrään. ” Paavalin kirje efesolaisille 4:11-13.
( Clare ) Herra siunaa teidät, Sydänasukkaat.

