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Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 9. Elokuuta, 2015. 

Herra aloitti… ” Me etenemme. ”  

( Clare ) Voi, siksi Sinä olet niin surullinen ja tarvitset lohdutusta. 

” Kyllä… Minä luulin, että ehkä me voisimme lykätä sitä hieman pitempään, mutta ei hyvältä näytä. 

Liian monet asiat ovat yhteneviä ja tulee kohta, Clare, missä paha käyttää hyväkseen annettua 

aikaa ja se ylittää hyvän. Se on käännekohta. ”  

( Clare ) Voi, Herra, me olemme kaikki olleet odottamassa niin kauan… voisiko olla, että se todella 

tulee tapahtumaan nyt?  

” Siltä näyttää, yhä enemmän ja enemmän. Minä tarvitsen sinun rukouksiasi, Clare. Minä en halua 

tehdä tätä nyt – Minä haluan enemmän aikaa, enemmän armonaikaa, enemmän armoa. Usko tai 

älä, heilahdus toiseen suuntaan, hyvyyteen päin, voisi olla mahdollinen, jos useammat rukoilisivat. 

Sitten, hyvä, joka on tehty, ylittäisi pahan. Mutta tähän Minä tarvitsen enemmän rukouksia ja 

enemmän omistautunutta rukousaikaa. Ja kyllä, vastauksena sinun kysymykseesi, Pyhä 

Armorukous voisi auttaa kääntämään asioiden kulun. ” 

” Minun Morsiameni, Minä en välitä, mikä teidän taustanne on, ei ole tekosyytä olla rukoilematta 

tätä rukousta. Haluatteko te todella tietää, mitä Minä tarkoitin sanomalla pitkiä rukouksia, 

toistuvia rukouksia ja pulinaa, tehdäkseen vaikutuksen ihmisiin? Te valitatte pitkistä rukouksista, 

mutta tiedättekö te, että Minun opetuslapseni ja Minä rukoilimme psalmeja säännöllisesti ja 

toistuvasti? Psalmi 91 oli suosikki, yhä uudelleen ja uudelleen. Kuitenkin tätä rukousta, jonka Minä 

annoin köyhälle puolalaiselle naiselle (Pyhä Armorukous), on arvosteltu pitkäksi ja toistuvaksi? ”  

” Minun murheellisen kärsimykseni tähden… anna Armoa meille ja koko maailmalle. ” 

” Onko Minulta liikaa pyydetty teiltä, Minun Morsiameni, mietiskelemään Minun Kärsimystäni 

kahdenkymmenen minuutin ajan, minkä kestää rukoilla se rukous? Onko se teistä ikävystyttävä? 

Minä olen pahoillani. Sen ei koskaan tulisi olla ikävystyttävä teistä. ” 

( Clare ) Herra, se on ikävystyttävä joskus. Miksi on niin?  

” Onko ikävystyttävää ajatella, kuinka sinä aiot tehdä parannuksia talossa ja pihalla? Sinä annat 

sille mielesi päivä päivän jälkeen, ainakin kaksikymmentä minuuttia, jos pystyisin laskemaan kaikki 

minuutit yhteen. Vastaus on yksinkertainen: sinun lihallinen luontosi on vahvempi kuin sinun 

hengellinen luontosi. Sinä johdat enemmän nautintoa ajattelemalla luovia ajatuksia kuin tulemalla 

Minun Kärsimykseeni Minun kanssani. ” 

” Clare, Minä en tuomitse sinua tässä, Rakkaani. Pyydä Minulta ja Minä tulen välittämään tämän 

hyvin erityisen lahjan. Minä rakastaisin nähdä sinut Minun Ristini juurella enemmän. Voi, Minä 

voisin johtaa siitä suurta lohtua. ”  

( Clare ) OK, Herra. Minä pyydän, voinko Minä saada sen lahjan myös? Kaikkien muiden lisäksi, 

mitä Sinä olet niin anteliaasti antanut? 

 



 ” Pidä sitä jo tehtynä. On tiettyä suloutta, jonka Minä jaan Minun Morsiameni kanssa, kun hän 

saapuu siihen tilaan Minun kanssani. Se on paljon suloisempaa, kuin mikään muista lahjoista. Te 

ette tule koskaan tuntemaan perustavaa laatua olevaa iloa ja surua millään muulla tavalla, kuin 

tulemalla kärsimään Minun Kärsimystäni. Sinä olet ollut siellä aiemmin Clare, älä vain sano, että et 

ole. ”  

( Clare ) Kyllä, Herra, minä olen, mutta se ei ollut helppoa.  

 ” Se toi sinut myös syvemmälle myötätuntoon, ymmärrykseen ja kykyyn kantaa omaa ristiäsi. Sinä 

maistelit Minun Rakkauteni syvyyden suloisuutta sinua ja koko ihmiskuntaa kohtaan, sillä Minä 

vapaaehtoisesti laskeuduin alas Jumaluudellani ja sallin Minun omien luotujeni raivata Minut Itseni 

tieltään. Siinä on katkeruutta, joka on voimakkaasti suloista ja kaikki, jotka ottavat osaa siihen, 

heitä voimistetaan ratkaisukyvyssä ja hyvässä tahdossa ja heitä innoitetaan elämään enemmän ja 

enemmän Minua varten. Minä en sano, että se on helppoa. Se varmasti vaatii voimakasta 

ratkaisukykyä, koska se ei ole helppoa meditoitava asia. ” 

” Kun Minä sanon, että älkää rukoilko niin kuin pakanat rukoilevat ja älkää seisoko kadunkulmissa 

lausumassa pitkiä rukouksia, Minä puhun esittämisestä. ”  

” Kaikki te olette olleet siellä… ryhmässä, moninkertaistaen rukouksenne kuulostaaksenne hyvältä 

ja huolehtivalta muiden läsnä ollessa, kuin myös maailmallisten lahjojen pyytämistä, kun itse 

asiassa, rukous, jonka Minä teille opetin, on esimerkki siitä mitä pyytää. ”  

” Minä toistin paljon pitkiä rukouksia, Psalmit olivat alinomaa Minun huulillani. En muista aikaa, 

jolloin Minä en olisi ollut rukoilemassa yhtä osaa tai toista osaa psalmeista ja profeetoista. Minä 

pidin tiettyjen rivien toistamisesta, jotka toivat lohtua Minun Isälleni. ” 

” Pyhä Armorukous annettiin armonajan ja armon pitkittämiseksi kriittisellä hetkellä historiassa, 

Toisen Maailmansodan aikaan. Monet, monet, monet tulivat Minun luokseni ihan elämänsä viime 

hetkellä, tämän rukouksen vuoksi. Ja yhä tähän päivään asti se on jumalallisesti asiaankuuluva. ”  

” Siispä, nielkää ylpeytenne, repikää vaatteenne ja anokaa armoa. Te ette voi kuvitella sitä 

holokaustia, jonka kynnyksellä te olette. Tässä maassa, Amerikassa, ei ole yhtään henkilöä, johon 

eivät tulevat tapahtumat tule epätoivoisesti vaikuttamaan. Te ette voi kuvitella sitä nyt, koska te 

olette eläneet rauhassa niin pitkään. Mutta jos ei mistään muusta syystä, kuin pelastaaksenne 

sukulaisenne, Minulla on suuri tarve  teidän rukouksillenne, Minun rakas pieni perheeni. Suuri 

tarve. ”  

” Milloin tahansa Minun Henkeni liikkuu sydäntenne yllä, rukoilkaa sydäntenne pohjasta, sen 

mukaan, kuin te olette inspiroituneet. Minä otin esille rukouksen hyveen, koska jotkut ovat 

herjanneet sitä. Minä halusin teidän ymmärtävän, mitä Pyhät Kirjoitukset sanovat ja eivät sano 

rukouksesta, ei sitä, mitä ihmiset vääntelevät sopimaan heidän omiin nimenomaisiin oppeihinsa 

alentaakseen muita. Yhä uudelleen ja uudelleen Pyhissä Kirjoituksissa, Minä olen sanonut asioita, 

jotka voitaisiin väännellä ja järkeistää, ja  henkilöt, jotka eivät ajattele sivun tekstirivejä 

pidemmälle, voisivat tehdä ne opeiksi. ” 

” Teidän rukouksenne ovat voimakkaita. Ne eivät pomppaa katosta, niin kuin vihollinen haluaisi 

teidän uskovan. Ei, joka ainoa rukous esitetään Taivaassa kuin suloisesti tuoksuva uhri, joka ainoa 

rukous. Vihollinen lannistaa teidät rukouksesta, jos te annatte hänen tehdä sen, samalla tavalla 

hän lannistaa teidät itsenne. He käyttävät kaiken aikansa juoksennellen valehtelemassa. Jos 

heidän ei sallita tehdä fyysistä vahinkoa, he tulevat vähintään vakuuttamaan herkkäuskoiset sielut 

siitä, että heidän rukouksensa ovat ajanhukkaa. Älkää antako heidän ottaa itseänne uhreikseen. ”  



( Clare ) Herra, minä tunnen usein tällä tavalla.  

” Kyllä, Minä tiedän. Osa siitä on laiskuutta, osa on valhetta, jonka sinä olet sallinut tulla 

ajatteluusi. Sinun täytyy tehdä paljon väkivaltaa päästäksesi yli tästä kavaluudesta, joka on 

vaikuttanut kaikkiin Minun pyhimyksiini. Yötä-päivää, 24 tuntia, Minun Isäni Taivaassa vastaa 

rukouksiin. Monet ovat uupuneet suhteessaan rukoukseen. He olettavat, että koska he eivät ole 

paastonneet tai tehneet suuria töitä, että heidän rukouksiaan ei tulla kuulemaan. ”  

” Saanko Minä sanoa, tottelevainen sielu saa rukouksiinsa vastaukset. Ei ole sen korkeampaa 

sydämen kykyä armon ja armeliaisuuden lisäksi kuin tottelevaisuus. Tottelevaisuus tekee 

väkivaltaa ylpeydelle ja ruokkii armeliaisuutta ja tottelevainen sielu, joka on seulonut kaiken 

itsevarmuuden lihastaan ja tullut Minun Rakastavaan Sallimukseeni, saa rukouksensa vastatuiksi 

enemmän kuin ne, jotka rukoilevat julistaakseen uskoaan yhden hetken ja siirtyy epäuskoon 

seuraavassa hetkessä, koska he eivät paastonneet.” 

( Clare ) Voi, Herra, sinä olet paljastanut minun virheeni ajattelussa! 

” Kyllä, todella, itsevarmuus lihassa uhkaa teidän uskoanne. Ei ole kyse teistä vaan Minun 

Armostani. Ja teidän uskonne on niin Minua miellyttävää, että Minä vaivoin voin vastustaa. Se on 

totuus. Suuri usko Minuun ja yksin Minuun, on harvinaista ja kun Minä löydän sellaista, Minä 

palkitsen sen yltäkylläisesti. ” 

( Clare ) Siispä, Herra, kun minä heitän huolet tästä pikku perheestä Sinulle, koska minä tiedän, 

että minä en voi tehdä mitään heidän vuokseen, rukoilenko minä uskossa, että Sinä teet kaiken?  

” Hyvin sanottu. Kun Minä näen, että sinä huomaat riittämättömyytesi, täyden voimattomuutesi, 

niin monien tarpeiden ja vaatimusten edessä, Minun sydämeni liikuttuu sinun rukouksesi puolesta. 

Ja kyllä, Minä tulen käymään heidän luonaan Minun Armoni kanssa, koska sinulla ei ole mitään 

annettavaa ja sinä olet niin täysin luottavainen Minuun, että Minä en voi kestää ajatusta sinun tai 

heidän pettämisestään. ”  

” Sinä olet pelkkä ihminen… ja sinä tiedät, kuinka sinä et koskaan halua tuottaa pettymystä 

kenellekään ja tulet menemään pitkälle oikeuttaaksesi heidän luottamuksensa sinuun. Kuinka 

paljon enemmän Minun Isäni Taivaassa tulee tekemään, Hänen Nimensä kunniaksi? ” 

” Olkaa Rauhassa nyt, Minun Morsiameni. Kaikki mitä Minä pyydän teiltä, on rukous ja usko 

Minuun, että Minä tulen vastaamaan pidättelemällä tulevaa vihaa. Minun Sydämeni mukaista ei 

ole, että Minun Morsiameni lähtisivät nyt. Se ei ole Minun Sydämeni mukaista. ”  

” Jotkut teistä tulevat ottamaan tämän viestin todella sydämeensä ja koko olemuksellaan 

vastaamaan Minulle. Ja teille Minä sanon, ”Te olette vanginneet Minun Sydämeni, Minun sisareni, 

Minun Morsiameni. Te olette vanginneet Minun sydämeni yhdellä silmienne vilkaisulla, yhdellä 

kaulakorunne jalokivellä. ” 


