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JEESUS PUHUU PAASTOAMISESTA & SIITÄ MIKSI HIRMUMYRSKYT OVAT NIIN TUHOAVIA  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 4. Syyskuuta, 2017. 

( Clare ) Minä rukoilen meidän kaikkien puolesta, rakkaat Sydänasukkaat, että me joka päivä 

valitsemme kukistaa lihamme ja palvella Herraa uskollisemmin. Amen.  

No niin, minä munasin tänään. Minä rikoin paaston, kun et käyttänyt aikaa ja erottelukykyä 

saadakseni selville, että oliko minun sallittua tehdä niin. Herra oli hiljainen ehtoollisen jälkeen, 

siispä minä tulin tänne ja istuin alas, kysyen Häneltä, ”Herra, onko jotain mitä Sinä haluat sanoa?” 

Hän vastasi… ”Sinä rikoit paastosi.”  

( Clare ) Herra, minä luulin, että Sinä otit esille Sunnuntai varustamisen – levon päivä? Ja se on 

totta. Minä olin täällä Imeytys Rukouksessa ja Sydänasukkaan Rukouksessa, ja minä todella tunsin, 

että Herra – mahdollisesti Herra – kehotti minua menemään ottamaan kahvia ja valmistautumaan 

illan töitä varten. Ja että oli ok ottaa pikkuleipä. Koska oli Sunnuntai. Lepopäivä. Mutta… ilmeisesti 

ei.  

” Ei tässä paastossa.”  

( Clare ) Minä avasin Raamatun Lupaukset-kirjan saadakseni vahvistuksen – ja sain Himon. 

Huokaus… Mitä muuta minä tekisin paitsi, että panen pikkuleivän pois, Herra? 

” Etsi tapa korvata se Minulle.” 

( Clare ) Okei. Ei voita?  

” No, se on alku. Se toimii.”  

( Clare ) Pyydän, anna minulle anteeksi, Herra.  

” Minä annan sinulle anteeksi, mutta ensi kerralla pyydä suojaustasi, ennen kuin vikellät 

menemään. Sinä olet sotatoimi alueella, Clare. Sinulla on monia vihollisia ja he tekevät parhaansa 

kaataakseen sinut. Minä en salli sitä, jos sinä seuraat Minun ohjeitani, jopa kuten Minä olen 

opettanut sinua aikaisemmin. Veljellinen Rakkaus. He tulevat yrittämään luoda pahaa tahtoa ja 

eripuraisuutta. Pysykää veljellisessä rakkaudessa kaikkina aikoina ja vaikka näyttäisi miltä, olkaa 

rakastavia ja lempeitä. Te ette voi voittaa tätä taistelua yksin; siksi sinä näit soturienkelin 

rauhanmerkissä. Hän kertoi sinulle, että sinä olet taistelussa.”  

” Valppaus on äärimmäisen tärkeää juuri nyt. Älä tee mitään hätiköiden, älä moiti vihaisena. 

Odota, kunnes viha on laantunut, mainitse sitten asiasta hellästi ja anna asian sitten olla. Ne ovat 

pieniä asioita, Clare. Kyllä, Minä tiedän, ne teettävät sinulla lisätyötä, koska tietyt henkilöt voivat 

olla huolimattomia. Minä ymmärrän. Mutta vain katumusharjoituksena Minulle, yritä parantaa ja 

tarjoa epämukavuudet Minulle maailman tilaa varten.” 

( Clare ) No niin, tänään minä rukoilin Pyhää Armorukousta ja minä näin Jeesuksen 

orjantappurakruunussa kärsien hirvittävästi Ristillä. Sitä ei ollut helppo katsoa. Minä tein tänään 

pari harha-askelta polultani ja tuhlasin aikaa. Nyt, illan päätteeksi, minä olen niin väsynyt.” 

” Rakkaani, kontrolloi enemmän itseäsi ja ole valpas. Suurimmaksi osaksi sinä pärjäät paljon 

paremmin, mutta parannusta voi tehdä. Sinä suoriudut hyvin, Minun Rakkaani. Tee yhteistyötä 

Minun kanssani tehdäksesi paremmin?”  



( Clare ) Kyllä, Herra.  

” Katsohan, niin paljon riippuu siitä, että kuinka hyvin sinä suoriudut nyt. Sinun uskollisuudestasi 

musiikkiin. Minulla on mahdollisuuksia suunniteltuina sinulle, mutta sinun täytyy olla valmis. Sinun 

täytyy olla tiukempi itseäsi kohtaan – sinä olet liian passiivinen. Sinä sallit olosuhteiden määrätä 

itseäsi, että mitä tullaan tekemään ja mitä ei. Tämä ei ole hyvä. Sinä tarvitset enemmän kuria ja 

asioiden tärkeysjärjestykseen laittamista. Ja sen täytyy alkaa huomenna.”  

” Se ei ehkä vaikuta paljolta sinusta nyt. Kun sinä et aivan käytä kaikkea harjoittelun vaatimaa 

aikaa, sinä sanot, ”Voi, minä saan kiinni aikataulusta huomenna.” Ja katso huomistasi – mikä oli 

tänään – ja siltikään sinä et ole harjoitellut. Ja sinä olet väsynyt tässä vaiheessa ja valmis 

menemään sänkyyn. Sinä tuhlaat aikaa, Minun rakkaani, yhä liian sidoksissa nippelitietoon. Minä 

tiedän, että jotkut asiat, mitä sinä teit, olivat tärkeitä, mutta muut olivat tarpeettomia. Pyydän, 

Clare, ole enemmän itsetietoisempi ja korjaa käytöstäsi. Ota huomioon Minun ääneni, kun Minä 

kehotan sinua, ”Sinä tuhlaat aikaa…”  

” Minä annan sinulle enemmän aikaa, mutta sinä tuhlaat sitä. Tuntuu hyvältä kyetä istumaan alas 

ja rentoutua ja lukea muutama asia tai kuunnella YouTubea, koska ne kiinnittävät sinun huomiosi, 

sinun uteliaisuutesi.” 

( Clare ) Niin käy joka kerta, kun ryhdyn katselemaan elokuvaa, joka kerran kun ryhdyn 

katselemaan YouTubea. Aina on jotakin, mikä todella tarraa huomioonne. Aivan kuten 

hirmumyrsky asia, joka on meneillään. Ja… minun ei vain olisi pitänyt katsoa sitä. 

” Ja nämä asiat olivat vihollisen järjestämiä, että ne tekisivät juuri sen. Saattaa sinut pois kurssiltasi 

ja tuhlaamaan aikaasi. Kuten valtava hinku suklaaseen. Mistä luulet sen tulleen?”  

( Clare ) Naamioituvalta hengeltä? 

” Aivan oikein. Ja sinä lankesit siihen. Sinä halusit sen pikkuleivän, joten sinä et käyttänyt 

erottelukykyäsi kunnolla. Päivän mittaan on monia sellaisia ansoja asetettuna sinulle ja sinä olet 

jäänyt jälkeen ja langennut joihinkin niistä. Toiset sinä olet nähnyt – ja olet kiertänyt ne. Ja siitä 

Minä olen hyvin kiitollinen.” 

” Sinun täytyy enemmän katsoa omaa käytöstäsi ulkopuolisen silmin. Minä haluan sinun 

huomaavaan heikot kohtasi, ollen tietoinen niistä ja ennakoida vihollisen ansa. He aina käyttävät 

sinun haluasi johonkin – se on helpoin keino harhauttaa sinut. Olipa se siistimpi talo tai jotakin 

syötävää tai luettavaa… he käyttävät sinun halujasi.” 

” Se, mitä Ezekiel kertoi sinulle, oli hyvin asiaankuuluvaa.”  

No niin, tänä iltana Ezekiel ja minä puhuimme pyhimyksestä. Se oli Pyhä Charbel ( Mar Charbel 

Makhlouf, libanonilainen 1800-luvulla elänyt munkki ja pappi) joka asui luostarissa. Ja heillä oli 

tapana sanoa… ”Kun tulee kiusaus tehdä jotakin, harkitkaa Taivasta.” Pyhä Franciscus tapasi sanoa, 

”Kysy Sisar Kuolemalta.”    

Toisin sanoen, kun te seisotte Isän edessä Taivaassa, tuletteko te olemaan häpeissänne, jos te 

annatte periksi tälle kiusaukselle? Jos te tulette olemaan – älkää tehkö sitä. Kuvitelkaa 

mielessänne itsenne seisomassa Jumalan edessä, joutuen tekemään tiliä tästä synnistä, tai 

nautinnosta. Tämä tulee auttamaan teitä olemaan tekemättä sitä. Herra, auta meitä. 

” Kyllä, Minä autan, jos te olette kuuntelemassa hyvin huolellisesti. Mutta kun on lämpimän 

suklaapikkuleivän tuoksussa, on taipumusta tulla kuuroksi. Sinä pystyt parempaan, Minun 



Rakkaani, sinä todella pystyt – ja sinä melkein pystyitkin. Mutta sinä olit väsynyt ja sinä järkeilit, ” 

Tänään on sunnuntai ja minulla on aina ollut vapaata paastosta sunnuntaisin.” 

” Mutta sinä et kysynyt, muuten Minä olisin kertonut… ” Ei. Tämä on liian kriittistä. Jatka 

paastoamista.” 

” Katsohan, vihollinen tietää sen, ja hän lähetti kiusauksen saadakseen sinut lankeamaan. Minä 

olen palauttanut sinut takaisin pitämään sanasi ja luopumaan uudesta kiusauksesta. Ja tällä kertaa, 

sinä et tule olemaan niin typerä. Minä tulen kertomaan, kun paasto voi loppua. ”  

” No niin, kaikille teistä, jotka harkitsevat olevanne osa palvelutointa, Minä olen pyytänyt teitä 

luopumaan asioista. Vanhimmille joukossanne, uhratkaa asioita, joista nautitte. Nuoremmille, 

leipä ja vesi tai riisi ja vesi ja tee tai kahvi on sallittu. Jotkut teistä eivät voi rukoilla ilman sitä. Jos te 

ette voi paastota leivällä ja vedellä, käyttäkää maapähkinävoita & hunajaa leivällä ja syökää sitä 

yhdellä aterialla päivässä, päivän aikana ja kaksi välipalaa. Tämä on hyvä, terveellinen paasto. 

Aterian ei pitäisi olla teidän lempiaterianne tai jotakin, josta te todella nautitte – tehkää siitä hyvin 

yksinkertainen.”  

” Nämä ovat voimakkaita uhrauksia, Minun ihmiseni, todella ne ovat. Siksi Saatana on kylvänyt niin 

paljon hämmennystä niitä koskien – pitääkseen teidät tekemästä uhrauksia. Mutta Minä olen 

kertonut teille, teidän paastonne ja uhrauksenne ovat voimakkaita. Siispä, älkää antako vihollisen 

puhua teitä pois niistä.”  

” Jos te olette tilaisuudessa, jossa on juhla-ateria, älkää kertoko muille paastostanne. Pikemminkin 

huomiota herättämättä syökää hyvin vähän ruokaa ja suurin osa ei edes huomaa, että te ette syö. 

Itse asiassa, jokainen uhraus, jonka te teette, pitäkää se salassa, ettette saa palkintoanne täällä 

alhaalla niin kuin Fariseukset, jotka rakastivat tulla huomatuiksi, kun he paastosivat ja rukoilivat. 

Pöyhistely katumusharjoituksilla ja lahjoillanne Minulle ihmisten edessä myös johtaa Ylpeyteen. 

Joten pitäkää ne salassa, meidän välisinämme.” 

( Clare ) Ja minä juuri muistin Danielin paaston, mihin kuuluu riisiä ja vihanneksia, se on myös hyvä 

uhraus, jonka Herra on hyväksynyt menneisyydessä. 

” Minun ihmiseni, teidän rukouksenne toimivat. ÄLKÄÄ LOPETTAKO NYT. Me olemme yhä 

kriittisessä vaiheessa. Miksi te luulette, että nämä trooppiset hirmumyrskyt, hurrikaanit, ovat niin 

tuhoavia? Kaikki menetykset, mitä toiset kärsivät, huutavat Taivasta apuun ja he, myös, liittyvät 

Meihin näissä asioissa. Vaikka he eivät ole siitä tietoisia älyllään, hengessään he ymmärtävät. Tämä 

ON uhraus estää Sodan ja Koettelemusten Ajan alkaminen.”  

” Kuinka siunattuja te tulette olemaankaan, jos te teette nämä asiat. Minä olen teidän kanssanne. 

Kutsukaa Minua apuun säännöllisesti. Minä olen teitä varten.” 


