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JEESUS OPETTAA SITOMISRUKOUKSESTA 

Jeesuksen Sanoja Sisar Clarelle, 27. Syyskuuta, 2016.  

Clare aloitti… Olkoon meidän Kuningas Jeesuksemme voima ja kestävyys meidän kaikkien kanssa. 

Kukistakaamme lihamme ja vihollisemme… rukoillen heidän kääntymisensä puolesta ja odottaen, 

että Kaikkivaltias pelastaa heidät. Amen. 

Jeesus aloitti… ” Minä haluan, että Sitomisrukousta rukoillaan kahdesti tai jopa kolmesti päivässä, 

kun demonit tulevat vuoroissa. Kerran päivässä ei ole tarpeeksi. Minä tiedän, että se on pitkä ja voi 

olla pitkäveteinen, mutta kärsiminen, minkä te vältätte sillä, enemmän kuin korvaa ajan, jonka 

siihen käytitte.”  

” Kaikki eivät tule saavuttamaan samoja tuloksia tästä rukouksesta. Minun Lapseni, se riippuu 

hyvin paljon teidän pyhästä menettelytavastanne ja sitoutumisestanne Minuun. Oletteko puoleksi 

Minun ja puoleksi maailman? Vai oletteko hylänneet maailman ollaksenne kokonaan Minun? 

Maailman hylkääminen ei tarkoita linnoittautumista erakon mökkiin. Se tarkoittaa Minun 

laittamistani ensimmäiseksi ja etummaiseksi elämissänne – ajallisesti, sitoumuksessa, toimissa ja 

voimavaroissa. Jos laitatte Minut ensimmäiseksi, tämä rukous tulee todella olemaan voimallinen 

vihollistenne voittamisessa.”  

” Mutta muistakaa, Minun täytyy sallia tietty määrä kärsimystä. Pyydän, älkää uupuko loppuun. 

Tulkaa Minun luokseni, kun te olette ehtyneitä ja pyytäkää Minua nuorentamaan teitä. Odottakaa 

tuntevanne paremmalta, kun Minä teen niin. Odottakaa olevanne kykeneviä tekemään, mitä Minä 

olen pyytänyt teitä tekemään. Odottakaa kaikkea Minulta ja Minä tulen antamaan kaiken.”  

” Tulee aikoja, jolloin toisten täytyy rukoilla tätä teidän puolestanne; se myös on hyvin tehokasta. 

Minä kaksin verroin kunnioitan rukouksia toisten puolesta. Minä en vain kunnioita niitä rukouksia, 

Minä liikautan toisten sydämiä rukoilemaan teidän puolestanne. Minun sydämeni kuuntelee 

keskittyneesti Minun lasteni epäitsekkäitä rukouksia. Ne kirjoitetaan Taivaassa todistuksena teidän 

armeliaisuudestanne.” 

” Minä olen teidän kanssanne, Minun Ihmiseni. Ja mitä enemmän te palvelette, sitä enemmän 

Minä suojelen. Koskaan ei ole päivässä hetkeä, kun te ette voi saada riemuvoittoa vihollisistanne. 

Teidän rukouksenne heidän puolestaan liikuttavat Minun sydäntäni sääliin ja myötätuntoon. Minä 

en vain vastaa niihin, vaan Minä tulen suojelemaan ja siunaamaan teitä kaikkia heidän puolestaan 

rukoilemisesta sydämestänne.”  

” Nämä köyhät, harhaanjohdetut epätoivoisesti tarvitsevat teidän rukouksianne, he ovat 

uppoutuneet silkkaan pahuuteen ja heitä on petetty enemmän kuin voitte kuvitella. Kuinka Minä 

toivoisin, että he ottaisivat sydämiinsä kuolemanrajakokemukset. Minä olen erityisesti kutsunut 

niitä tapahtumaan, koska niin monella ei ole aavistustakaan, mikä odottaa heitä heidän elämänsä 

hedelmien mukaan.” 

” Tietäkää, että Minä olen saanut riemuvoiton kuolemasta ja haudasta ja kaikesta vihollisen 

voimasta. Ja teille myös, on annettu tämä voitelu päästää vangittuja vapaaksi ja päästää muita 

pahasta.” 

” Menkää nyt täysin aseistettuina ja tehkää urhoollisesti! Minä olen teidän kanssanne ja mikään ei 

voi voittaa teitä, jos te täysin luotatte Minun voimaani.” 


