
302. Jeesus selittää… Rukous ei ole Luksusta!  
Toimikaa vastuullisesti & Sana Amerikan Tulevaisuudesta  

RHEMA-VIESTI 26.8.2020. SANA AMERIKAN TULEVAISUUDESTA… RUKOUS EI OLE LUKSUSTA  

Jeesuksen sanoja Sisar Claren kautta, 25. Huhtikuuta, 2016.  

( Clare ) Minun sydäntäni särkevät kaikki nämä uudet uutiset, asiat, jotka jaoit eilen. Kuinka minä 
selitän ne heille? Tässä minä viittaan Donald Trumpin esille tulemiseen. Johtajan, joka voisi muuttaa 
Amerikan, jos hänelle annettaisiin enemmän aikaa. Jos meidän kansakunnallemme annettaisiin 
enemmän aikaa. (Pitäkää mielessä, tämä viesti on 25.4.2016 annettu)  

Siispä, kuinka selitän tämän, Herra? Koska minusta siinä näytti olevan ristiriita Taivaaseennoston 
kanssa. Kuten, ehkä Taivaaseennostoa viivästytettäisiin neljällä lisävuodella tai jotakin. Annettaisiin 
Amerikalle mahdollisuus. Minulle oli hyvin kivuliasta yrittää selvitellä sitä kaikkea. En malttanut 
odottaa, että pääsen rukoukseen ja saan jotakin selvennystä. Siispä, tässä on se, mitä Hän sanoi…  

( Jeesus ) ”Minä olen jo tehnyt sen sinun puolestasi. Sinä voit yksinkertaisesti tunnustaa, että ylpeytesi 
vuoksi, Minä en anna sinulle kaikkia vastauksia, vaan palapelin paloja, sitten muut palat tulevat 
yhteen ja muodostavat täydellisen kuvan. Mutta Minä haluan sinun ymmärtävän, että se, mitä Minä 
annan sinulle, on erityisen asiaankuuluvaa niille, jotka käyvät usein tällä kanavalla.”  

”Minä työskentelen heidän kanssaan erityisellä tavalla. Kyllä, hyvin erityisellä tavalla ja se, mitä Minä 
annan sinulle, on sitä varten, että he kasvaisivat pyhyydessä, puhtaudessa, kunniassa ja 
omistautumisessaan Minulle. Vankkumattomassa omistautumisessa. Tällä kanavalla on katselemassa 
monia hyvin lahjakkaita sieluja ja Minä olen houkuttelemassa heitä palvelemaan Minua lahjallaan, kun 
on vielä vähän aikaa.”  

”Aivan kuten aviomiehesi, Saatana on tehnyt yksimielisiä ponnisteluja aiheuttaakseen syyllisyyttä juuri 
näistä ominaisuuksista, joita Minä toivon harjaannuttavani heissä. Monien vuosien ajan ikäryhmäsi ja 
yli 50-vuotiaat, jotka olivat kasvamassa, ilmapiiri oli toisen maailmansodan jälkeinen ja keskittyminen 
oli vastuullisuuteen, rakentamaan yhteiskuntaa ja pilkkaamaan ja halveksimaan luovuutta. Heille 
opetettiin, että kotityöt, tiskit, ruuanlaitto, pyykki ja kaikki nämä muut perusasiat tulevat ensin.”  

”Ei, rukous tulee ensin, sitten teidän voitelunne, sitten kotityöt. Tietenkin, kun kasvatatte lapsia, 
teidän voitelunne on äitinä, mutta silti, teidän lahjojanne ei tule tukahduttaa. Minä annoin heidät, niin 
että te voisitte palvella Minua ainutlaatuisilla tavoilla, tavoilla, jotka tuottaisivat iloa. Ei vain teille, 
vaan muille.” 

”Tiedättekö kuinka moni ihminen rinnastaa rukouksen virkistymiseen? Toisin sanoen, rukous tulee 
viimeisenä, kun kaikki askareenne on tehty, jos olette onnekkaita ja teillä on aikaa jäljellä. Oi ei, ei, ei. 
Rukous tulee ensimmäisenä, yli kaikkien toimien. Toisin sanoen, sen pitäisi miehittää pääosaa 
päivästänne. Tämä on paljon parempi, ennen kuin päänne on täyttynyt maailman kiireestä, joka saa 
aikaan sen, että keskittyminen ja vastaanottaminen ja suuntautuminen Minuun on paljon 
vaikeampaa.” 

”Siispä, ne, joilla on perheet, kun menette nukkumaan pian lastenne jälkeen, antaa teille 
mahdollisuuden saada kaksi tuntia rukousta aamulla, ennen kuin he heräävät. Silloin te olette 
voideltuja kotikouluun tai muihin asioihin, jotka liittyvät heidän kasvuunsa.”  

”Se, mistä Minä haluaisin keskustella, on syyllisyys, joka on tarttunut teihin joka kerran, kun te laitatte 
hengellisiä painopisteitä listan kärkeen. Välittömästi tuomitsemisen demonit hyökkäävät… ”Teidän ei 



pitäisi olla rukoilemassa, te ette ole tehneet vielä viikon ostoksia. Teidän ei pitäisi soittaa musiikkia, 
lattianne ovat likaisia. Teidän ei pitäisi kirjoittaa, ette ole vielä pyykänneet kaikkea.”  

”Ymmärrättekö? Paholaiset tekevät kaiken voitavansa, käyttäen jokaista likaista taktiikkaa, 
saadakseen teidät laittamaan rukouksen viimeiseksi, kun teillä ei enää ole voimaa jäljellä, ei aikaa 
jäljellä, eikä kannustimia jäljellä, loppuun uupumisen vuoksi. Teidän täytyy taistella tätä valhetta 
vastaan, kieltäytymällä uskomasta sitä. Nuhdelkaa se Minun Nimessäni ja jatkakaa sitä, mikä on 
teidän tehtävänänne. Te ette tule löytämään vain tarkoituksenne elämässä, vaan te tulette 
kykenemään vakiinnuttamaan terveet työtavat lapsillenne. Rukoilkaa aina ensin, tämä tuo kaikki 
Minun siunaukseni ja voitelun päivän työlle. Ja se asettaa teidät samaan linjaan Minun agendani 
kanssa.”  

”Se, mitä te tässä katselette, on hyvin uhkaavaa viholliselle. Luova, toiveensa täyttänyt ja vastuullinen 
henkilö on hyvin vaarallinen pimeyden valtakunnalle. Te kannatte inspiraation siemeniä, jotka voivat 
tuoda muille toivoa, iloa ja innostusta elämään ja ennen kaikkea tuoda suhteeseen Minun kanssani. 
Kun te löydätte lahjanne ja käännätte sen elämäntavaksenne, kuten Joosef teki puusepän verstaassa, 
te nautitte työstänne, te opetatte muita tavoittamaan korkeammalle, mutta ennen kaikkea, kun te 
olette siellä, missä Minä haluan teidän olevan, tehden sitä mitä teidän tulee tehdä. Te olette erittäin 
voideltuja ja toiveenne on täytetty. Saatana haluaisi nähdä teidät turhautuneena, tyhjänä, 
kirjaimellisesti kävelevänä kuolleena, kuolleena kaikille toiveillenne, unelmillenne ja lahjoillenne. Siksi 
muusikot ja kaikenlaiset artistit, kuin myös palvelijat ovat niin vainottuja ja heidän elämänvalintojaan 
tuomitaan.”  

”No niin, Minun pääongelmani tässä in, että ÄLKÄÄ KOSKAAN salliko itseänne peloteltavan tai 
vakuuteltavan, että rukous on luksusta! Älkää langetko siihen valheeseen. Rukous on teidän kaikkein 
tärkein välttämättömyytenne joka päivä. Vaikka maailma ei tule ymmärtämään, jos te haluatte tulla 
voitelun täyteyteen elämässänne, tehkää tästä tärkeysjärjestyksenne ykkönen ja murtautukaa 
yhteiskunnan muotista, joka vaatii olemaan ”vastuullinen”.”  

”Minä tiedän, että jotkut teistä olivat tolaltaan eilisestä viestistä. Jotkut teistä eivät hahmota, mitä 
Minä olen laittanut eteenne. Sanoinko Minä, että Taivaaseennosto on kaukana? En. Päättelinkö niin? 
Kyllä. Mutta Minä olen tässä selventämässä sitä. Se on yhä ajoitettu lähitulevaisuuteen. Minun 
Morsiameni, Minä halusin, että saisitte tärkeysjärjestyksenne oikeaan järjestykseen. Minä halusin 
teidän sulavan Minun Sydämeeni ja etsivän Minua ennen kaikkea muuta. Minä halusin teidän 
tietävän, että jos te rakastatte Minua, teidän agendanne pitäisi olla identtinen Minun agendani kanssa 
ja Minun on pelastaa niin monta kuin mahdollista, ennen kuin tapahtumat kohtaavat Maapallon.”  

”Minä olen kuulostellut teidän rukouksianne, Minun Morsiameni. Kuukausi sitten Minä pyysin teitä 
sinnittelemään katumuksessa ja rukouksessa kansakunnan puolesta. Ei vain tällä kanavalla, vaan läpi 
koko Minun Ruumiini, Minä istutin sanan, sinne missä se hyväksyttäisiin ja sen mukaan toimittaisiin. 
Ja te kaikki olitte tottelevaisia asettumaan rukoilemaan ja sen tuloksena, tiettyjä asioita on 
lievennetty, pehmennetty, peruutettu tai vähennetty. Se pitää sisällään teidän johtajuutenne, mikä on 
avaintekijä tulevaisuudellenne.”   

”Amerikalle annetaan toinen mahdollisuus, mutta se ei kumoa Taivaaseennostoa ja sitä, mitä pitää 
vielä täyttää Maapallolla. Se vähentää sitä, ei kumoa sitä. Ne, jotka katuvat, tullaan pelastamaan ja 
pitämään poissa vihan tieltä, ne, jotka eivät…”  

( Clare ) Hän hiljentyi, Hänen oli vaikea puhua tunnekuohussa…  



( Jeesus ) ”Amerikassa on ollut paljon katumusta viimeisen kuukauden aikana, paljon. Silti se, mikä on 
kirjoitettu, täytyy tapahtua. Kuitenkin, katumus on viivästyttänyt monia tapahtumia. Katumuksessa 
täytyy olla jatkuvuutta, se täytyy mennä syvemmälle ja syvemmälle. Monet eivät ole tietoisia, kuinka 
he ovat loukanneet Minun Isääni, mutta tämä tulee tapahtumien mukana.”  

( Clare ) Herra, entä Donald Trump?  

( Jeesus ) ”Hän on hyvä mies työhön. Me tulemme näkemään. Minä en voi sanoa yhtään enempää 
tällä kertaa, kaikkea ei ole vielä päätetty. Mutta hän on Minun Isäni valinta Amerikalle. Kuitenkin 
kirkolla on paljon tehtävänä, hyvin paljon. Paljon enemmän katumusta laajemmalla skaalalla. Tämä 
tulee tapahtumaan tiettyjen tapahtumien jälkeen. On paljon toivoa, Clare, hyvin paljon. Ne, jotka ovat 
kuulostelleet Minun vetoomustani rukoukseen ja katumukseen, ovat kääntäneet tämän maan 
kohtalon ympäri. Se ei tarkoita, että se tulee olemaan helppoa. Tulee olemaan paljon kuolemaa ja 
monia katastrofeja. Nämä tulevat silti tapahtumaan, mutta harvojen uskollisuuden vuoksi, jotka olivat 
katuvaisia ja katuivat tämän kansakunnan puolesta, näiden tuhojen vaikutukset tulevat olemaan 
paljon vähäisemmät.”  

”Sinä tunnet Minut. Sinä tiedät, että Minä sovellan vain niin paljon painostusta kuin tarvitaan, että 
saadaan työ tehdyksi. Minä vihaan kuolemaa. Minä vihaan surua ja menetystä. Minä vihaan 
kärsimystä, erityisesti viattomien kärsimystä. Paljon tulevia tapahtumia on langetettu 
moraalittomuuden ja korruption seurauksena, jopa Minun ihmisteni, siis joidenkin asioiden täytyy 
tapahtua. Kuitenkin Minä annan armoa ja paljon tragediaa tullaan välttämään. Mitä enemmän Minun 
Ihmiseni katuvat, sen enemmän tragediaa tullaan välttämään.”  

”Siispä nyt, Minä pyydän Minun Ihmisiäni jatkamaan rukoilemista ja katumista. Sitoutukaa niihin 
asioihin, joiden tiedätte olevan Minulta. Palvelkaa Minua koko sydämestänne ja voimastanne ja 
mielestänne. Sen palvelemisen hedelmät, jopa vähänä jäljellä olevana aikana, tulevat olemaan 
mahtavia. Te ette näe, kuten Minä näen. Minä näen tulevaisuuteen. Minä näen, kuinka nämä lahjat, 
jotka ovat manifestoituneet läpi koko maailman, tulevat tuomaan paljon kääntymystä ja valaistusta 
niille, jotka muuten olisi menetetty.” 

”Jos Minä olen antanut teille profetoimisen lahjan, profetoikaa. Jos Minä olen antanut teille 
kirjoittamisen, evankeliumin, opettamisen, köyhien palvelemisen lahjan – nouskaa ja käyttäkää 
lahjaanne, käyttäkää sitä aivan viimeiseen hetkeenne asti tällä Maapallolla. Asiat, kuten kirjat, 
opetukset, taide, musiikki ja hyvät työt; ne tulevat kantamaan suunnatonta hedelmää Sadonkorjuun 
nimitettynä aikana. Se on tulossa. Kyllä, Sadonkorjuu on tulossa, mutta sitä edeltävät surut.” 

”Älkää uupuko loppuun hyvää tehdessänne, Minun Ihmiseni. Minä tiedän, että aika on pimeä ja 
todella näyttää, että odottamiselle ei ole loppua. Mutta ottakaa joka minuutista irti mahdollisimman 
paljon. Palvelkaa, luokaa, varoittakaa, todistakaa, tehkää hyvää kaikkialla, minne menette ja tehkää se 
Minun Nimessäni. Oi, kuinka Minä rakastan Minun rohkeaa Morsiantani. Hän on mittaamattoman 
kaunis ja Minä kaipaan tuoda hänet kotiin ja palkita hänet. Mutta ensin hänen täytyy tehdä 
läsnäolonsa tiettäväksi erilaisten koettelemusten kautta. Silloin kaikki ihmiset tulevat näkemään 
Minut. He tulevat näkemään Minun Ihmisteni hyvyyden ja sen kautta Minut tullaan paljastamaan 
heille ja enää ei ole tekosyytä tehdä syntiä.”  

”Nouskaa Minun Morsiameni, nouskaa kutsumukseenne. Seisokaa lujasti ja nähkää Herran kunnia. 
Minä olen yhä tulossa.” 


