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ISÄ MEIDÄN ON TÄYDELLINEN RUKOUS… YMMÄRTÄKÄÄ SEN SISÄLTÖ  

Jeesuksen sanoja Sisar Claren kautta, 20. Toukokuuta, 2020.  

Jeesus aloitti… ”Minun Rakkaani, on lukemattomia tapoja lähestyä ja tulla Minun lähelleni. Jokainen 
teistä on kuin hyvin ainutlaatuinen timantti, joka rukoilee omalla tavallaan, josta Minä nautin. 
Enimmäkseen Minä haluan teidän tulevan Minun luokseni läpinäkyvinä, mitään kätkemättä ja tullen 
luottavaisena, että Minä rakastan teitä ja tulen tekemään teidän puolestanne sen, mikä on loppujen 
lopuksi teidän kaikkein parhaitten etujenne mukaista. Ehkä paras tapa lähestyä tätä, on kertoa teille, 
että mitä Minä en halua teidän tekevän, kun tulette Minun luokseni.” 

”Pyydän, älkää tulko ”iloisella naamalla”, kun olette syvästi loukkaantuneet. Te ette voi kätkeä mitään 
Minulta ja periaatteessa, Minä tiedän enemmän siitä, mitä todella on meneillään sisällänne, kuin mitä 
te tiedätte. Älkää tulko Minun luokseni toisen sielun puutteiden pyykkilistan kanssa. Älkää vähätelkö 
muita ollenkaan. Minä odotan teiltä myötätuntoa asioita kohtaan, joita te pidätte muiden puutteina. 
Teillä ei ole aavistustakaan siitä, mitä toinen sielu on käymässä läpi ja on ruma asia kuulla sielun 
nuhtelevan ja vähättelevän toista Jumalan lasta.”  

”Minä kätken 80% teidän vioistanne teiltä, koska te olette silti liian heikkoja osoittamaan niitä. Totta 
puhuen, te näette niin hyvin vähän omia puutteitanne, että on häpeällistä teidän edes huomata 
muiden puutteita. Pikemminkin te voitte tulla Minun luokseni, pyytäen apua ymmärtämään 
olosuhteitanne ja muita, joiden kanssa teidän on mielestänne vaikea tulla toimeen. Minä tulen aina 
voitelemaan teidät viisaudella ja kärsivällisyydellä, kun te teette sen. Se, mitä Minä rakastan nähdä 
rukouksessa, on pitkämielisyys ja ystävällisyys muita kohtaan. Tämä tekee Minun Sydämeni 
halukkaaksi myöntämään teidän anomuksenne.”  

”Nöyryys, nöyryys, nöyryys. Minun lapseni, Tulkaa Minun luokseni uppoutuneina kiitoksen antoon. 
Tämä on valtava puute teidän kulttuurissanne. Teillä on taipumusta valittaa ja olla negatiivisia, kun 
Minä haluan nähdä teidät kiitollisina ja toiveikkaina. Minä haluan kuulla teidän arvostavan pieniä ja 
isoja asioita, mitä Minun Isäni teille antaa. Minä haluan teidän suhtautuvan kärsimykseenne viisaasti 
ja järkevästi, kiittäen sitä, että Minä olen opettanut teille pitkämielisyyttä. Minä niin haluan teidän 
tunnistavan ennen kaikkea, kuinka kovin onnekkaita ja siunattuja te olette, sillä asiat, jotka te otatte 
itsestään selvyyksinä… katon päänne päällä, puolison, työn, joka ylentää, ruuan ja vaatetuksen. Minun 
etusijani ja uskollisuuteni teidän elämissänne ja niin paljon, paljon muuta.”  

”Nämä ovat vain perusasioita, joihin Minä toivon teidän uppoutuvan päivä päivältä. Minä annoin teille 
täydellisen mallin rukoukselle, kun Minä opetin teille Isä Meidän rukouksen. Kun te sanotte… ”Isä 
Meidän, joka olet Taivaassa, pyhitetty olkoon Sinun Nimesi” – te väitätte, että te kuulutte Jumalan 
perheeseen, että te tunnustatte Hänet kaiken sen lähteeksi, mikä koskettaa teitä ja teidän 
Luojaksenne ja ainoaksi varustajaksenne. ”Pyhitetty olkoon Sinun Nimesi” – toisin sanoen, te osoitatte 
suurta arvonantoa ja kunnioitusta Luojallenne, ylentämällä Hänen nimeään. Hänen nimensä on pyhä, 
eikä sitä koskaan pidä käyttää kevyesti. ”Tulkoon Sinun Valtakuntasi” – on tunnustuksenne ja rukous, 
että Hänen valtakuntansa tullaan vakiinnuttamaan tälle Maapallolle ja te tulette toteuttamaan Hänen 
tahtonsa. Ei maailmallisten agendojen tahto, vaan Taivaan Valtakunnan tuominen Maapallolle, 
veljellisen rakkauden, anteeksiannon ja oikeamielisyden kera.”  

”Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme” on vetoamista Häneen, elämän 
välttämättömyyksien saamiseksi, luottamuksessa Hänen hyvyyteensä. ”Anna meille meidän syntimme 
anteeksi, niin kun mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet” tunnustaa, että 



te ette elä täydellistä elämää, te olette taipuvaisia syntiin ja virheeseen ja samaan aikaan, siinä määrin 
kuin te anteeksi annatte muille, kuin myös te olette saaneet Minulta anteeksi. ”Äläkä saata meitä 
kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta” ilmaisee halunne pysyä pyhinä, eikä olla pahaan 
liittoutuneena. Nämä ovat rukouksen kaikkein perustavanlaatuisimpia elementtejä ja niiden 
käyttäminen tulee aina tuomaan suosiota elämällenne.”  

”Minun lapseni, olkaa ystävällisiä toisianne kohtaan. Älkää pakottako kärsimättömyyttänne muille, 
älkää hallitko sillä muita, pikemminkin palvelkaa, tukekaa ja rakentakaa toinen toistanne. Sitten, kun 
te tulette Minun luokseni rukouksessa, Minun sydämeni on ammollaan auki vastaanottamaan teidän 
pyyntöjänne, koska te olette tehneet muille, mitä Minä halusin teidän tekevän. Minä välitän teille nyt 
Minun Siunaukseni, että teidän rukouksenne olisivat Minun Henkeni määräämiä, että te voisitte 
lopettaa vian löytämisen muista, te nostaisitte heidät Minun luokseni, antaisitte anteeksi ja 
rukoilisitte heidän puolestaan. Kaikkivaltiaan Jumalan, Isän, Pojan ja Pyhän Hengen siunaus 
laskeutukoon teille ja olkoon kanssanne ikuisesti… Amen.” 


