
235. Jeesus selittää voimakasta Sydämen Rukousta…  
Huokauksenne & Aikomuksenne on kaikki, millä on merkitystä 

VOIMAKAS SYDÄMEN RUKOUS, HUOKAUKSENNE & AIKOMUKSENNE ON KAIKKI, MILLÄ ON 
MERKITYSTÄ  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 21. Tammikuuta, 2016.  

( Clare ) Olkoon Jeesuksemme suloiset siunaukset ja läsnäolo kanssanne, Sydänasukkaat. No niin, 
tänään, kun tulin rukoilemaan, pyysin… ”Pyydän, jaa kanssamme, se mitä Sinulla on sydämelläsi ja 
mielessäsi, Herra.”  

Jeesus aloitti… ”Se, mitä on tulossa, on hyvin paljon Minun mielessäni, jatkuvasti.”  

”Jopa Minun enkelini ovat nyt tekemässä ylitöitä, niin sanoakseni, tuodakseen sisään 
pelastamattomia… tehden yhteyksiä, niin että Minun Henkeni voi liikkua sydämien päällä. Yritän olla 
etsimättä niitä, jotka ovat jatkuvasti torjuneet Minut. Minä yritän… mutta siitä ei ole mitään hyötyä. 
Minä rakastan heitä, Clare, Minun sydäntäni särkee heidän tekemänsä valinnat.”  

”Mutta on olemassa heitä, jotka ovat tulemassa mukaan, hitaasti, mutta tulossa. Ja he vahvistavat 
Minun Sydäntäni ja tuovat lupauksen ennallistetuista sieluista. Älä koskaan aliarvioi rukouksiasi, 
Minun Rakkaani. Minä tiedän, että sinä et tunne itseäsi voimakkaaksi rukouksessa, mutta jopa kuten 
sanoit tänään, kun Minun äitini mainitsi, että he ovat ilman viiniä… vaikka Minä en ollut valmis 
tekemään ihmettä, hänen hellän sydämensä vuoksi ja hänen tuntemansa murheen vuoksi, Minä tein 
sen joka tapauksessa.”  

”Katsohan, se on kaunis rukouksen ja esirukouksen muoto. Hän oli aina se, joka tunsi muiden kivun ja 
tuli Minun luokseni heidän taakkojensa kanssa. Hän ei ollut vain todella ensimmäinen kristitty, vaan 
ensimmäinen kristitty esirukoilija, joka tuli Minun luokseni. Minä en voinut vastustaa hänen kipuaan, 
siispä tein monia, monia asioita, joita kukaan ei voisi edes arvata Minun tehneen, vain koska hän 
lähestyi Minua sellaisen vilpittömän rakkauden kanssa, naapureitaan kohtaan.”  

”Ja tämä on se, mitä Minä olen yrittänyt opettaa sinulle rukouksesta. Sinun ei tarvitse olla äänekäs, 
liekeissä, täynnä kaunopuheisia sanoja, kyyneleitä ja eleitä. Enkä Minä sanonut, että rukoilkaa 
salaisesti yksityisyydessä ja Minä palkitsisin teidät?”  

”Kaikessa on kyse sydämen aikomuksesta. Kun te itkette apuun sielunne syvyyksistä, muiden 
ahdingon vuoksi. Minä välittömästi, välittömästi liikun toimintaan. Ei viiveitä, ei ehkä-sanoja. Ei, 
”Myöhemmin minä rukoilen paremman rukouksen.” Ei muodollisuuksia. Vain sydämenne avuksi 
itkeminen. Minä kuulen sen selvästi ja jopa enkelit seisovat huomioimassa, kun he kuulevat sen. 
Heidän silmänsä ovat täysin Minussa, odottamassa Minun käskyäni heilahtaa toimintaan.”  

”Sydämen avuksi itkeminen laukaisee liikkeelle tapahtumien ketjun Taivaassa; kaikki sielut tunnistavat 
Minut itkemässä avuksi siitä sielusta käsin. Kyllä, se on toinen asioiden välinen vuorovaikutussuhde. 
Minä itken avuksi teidän kauttanne.”  

( Clare ) Herra, tarkoitatko Sinä, että Sinä väräytät minun sydäntäni rukoilemaan Sinulle?  

( Jeesus ) ”No niin, ei tarkalleen. Kun itken apuun sinusta käsin, se tapahtuu, koska meidän 
sydämemme ovat liitossa ja Minä vastaan teidän aikeisiinne. Minä odotan sinun tekevän aloitteen 
itkeä. Tiedätkö mikä kaikkein useimmin estää sinua, Clare?”  

( Clare ) Epäusko?  



( Jeesus ) ”Kyllä, mutta Fariseus henki on se, mikä lannistaa ja vaatii muodollisia rukouksia: käsien ylös 
nostamista, rinnan lyömistä. Mikään näistä eleistä ei väräytä Minun sydäntäni toimintaan, ellei sitä 
seuraa aito veljen rakkaus. Jotkut ovat sitä mieltä, että nämä elehtimiset tekevät rukouksen. Oi ei, 
kaukana siitä. Muistatko pikku Audreyn?”  

( Clare ) Kyllä, tyttö, joka oli täysin työkyvytön, mutta kun ihmiset tulivat vierailemaan hänen luonaan 
ja hänen äitinsä luki hänelle rukouspyyntöjä, joitakin ihmeellisiä ihmeitä tapahtui. Minä jopa muistan, 
että ryhmä naisia kävi läpi kemoterapiaa ja he tulivat ja lähtivät ja polttava kipu hoidosta oli täysin 
poissa ja pian sen jälkeen pikku Audreylle manifestoitui kemoterapian polttohaavoja joka puolelle 
hänen ruumistaan.  

( Jeesus ) ”Tässä on lapsen puhdas sydän. Minä tulin hänen luokseen sinä päivänä, kun hän hukkui 
altaaseen ja hän valitsi olla Minun parantamisen instrumenttini. Minä näytin hänelle kaikki ihmiset, 
joita hän koskettaisi vain rukoilemalla sydämessään ja hän nöyrästi vastaanotti sen toimeksiannon, 
Clare. Ja nyt hän on Taivaassa Minun kanssani.”  

( Clare ) Vau, en tiennyt, että hän on kuollut. Siispä, katsoin ja hänen palvelutoimensa kesti 20 vuotta. 
Hän hukkui altaassa 3-vuotiaana ja kuoli 23-vuotiaana. Hämmästyttäviä ihmeitä on liitetty hänen 
esirukoilemiseensa.  

( Jeesus ) ”Kaikki, mitä Minä voin kertoa, on että hän on hyvin pyhä sielu, joka sanoi ”kyllä” joka kerta, 
kun Minä toin hänelle tapauksen. Hän sanoi aina… ”Kyllä, Minun Herrani.” Se maksoi hänelle paljon, 
mutta hän ei koskaan sanonut ei.”  

”Tuokaa Minulle sydämenne, rukoilkaa sydämestänne, antakaa kaikkien asioiden tulla Sydämestä, 
missä Minä asun. Älkää tulko jymäytetyiksi uskomaan, että rukouksenne olisivat arvottomia, se 
vähentää teidän tehokkuuttanne. Teidän täytyy liittää näihin sydämen itkuihin usko, että Minä todella 
vastaan. Tunnistakaa ja tietäkää, että sillä nimenomaisella hetkellä, kun te itkette Minua apuun, Minä 
liikun toimintaan sen sielun puolesta, jonka puolesta te rukoilette. Minä rakastaisin kaikkien Minun 
Sydänasukkaitteni muistavan tämän ja soveltavan sitä nyt näihin viimeisiin päiviin Maapallolla. Tämä 
tulee tuomaan sadonlisäyksen.”  

”Monet teistä tulevat järkyttymään hedelmästä, joka tuli näistä spontaaneista hetkistä, kun teidän 
sydämenne liikuttui sääliin. Minä kerron teille nyt, niin että te voitte harjoittaa uskoanne enemmän ja 
enemmän joka kerran, kun kuulette tai näette epätoivoisen tarpeen. Minun Morsiameni, Minä seison 
odottamassa vierellänne. Minä odotan teidän tunnistavan nämä tarpeet ja itkevän Minulle 
ODOTTAEN, että Minä tulen toimimaan juuri sillä hetkellä.”  

”Oi, kuinka Minua miellyttävää on uskon rukous Minulle. Oi, kuinka Minä arvostan sieluja, jotka 
tulevat liittämään avuksi huutoihinsa uskon, tietäen sydämissään, että Minä olen rakastava, 
armollinen ja uskollinen Jumala, joka välittää syvästi ja tarvitsee vain vähän provosointia liikkuakseen 
kadotettujen ja kärsivien puolesta. Kyllä, Minä kuulen teidän sydäntenne itkut. Kyllä, Minä vastaan 
niihin rukouksiin, aivan kuin olisitte viettäneet yön esirukoillen. Miksi, te kysytte Minulta. Koska aikaa 
on vähän ja Minulle merkitsee hyvin paljon pienin sydämen aikomus.”  

”Tulkaa Minun luokseni, Minun rakkaat. Tulkaa Minun luokseni muiden puolesta tuntemanne kivun 
vuoksi ja Minä tulen muuttamaan ne ihmeiksi. Siunattuja ovat he, jotka ottavat nämä sanat sydämeen 
ja ottavat ne käyttöön.” 


