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RUKOUSHÄLYTYS JEESUKSELTA – RUKOILKAA ARMOA   

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 3. Kesäkuuta, 2016.  

( Clare ) No niin, rakkaat Sydänasukkaat.  

Tulin Rukoukseen jälleen toista kertaa tänään, ennen kuin olin menossa työstämään Herran 
Muotokuvaa ja Herra osoittaa aikakehystä tapahtumien alkamiseen, ne tulevat järisyttämään koko 
maailmaa. Hän kutsuu rukoukseen ja voin nähdä, että on Hänen Toiveensa, että jälleen se tullaan 
välttämään. Minulla ei ole mitään sanottavaa, muuten kuin tuen Sinua Herra ja lopetan haluni olla 
tekemisissä tämän maailman kanssa.  

Carol oli saanut sanan Herralta, että tämä viikonloppu voisi mahdollisesti olla tuskien alku. Etsin 
Herraa tämän vuoksi ja tässä on se, mitä Hänellä oli sanottavaa…  

( Jeesus ) ”Siispä, mitä jos Minä kertoisin sinulle nyt, että tämä viikonloppu on oikea. Mitä sinä 
sanoisit, uskoisitko sinä Minua?”  

( Clare ) Jos tietäisin, että se olet Sinä Herra, kuinka minä voisin olla uskomatta?   

( Jeesus ) ”Epäusko on tiukassa sinussa Clare, hyvin tiukassa. Se on keskilännen, ”Olen Missourista”-
tyyppinen asenne, jonka kanssa minä en muuten voi kiistellä, se on se, mikä sinut johti Minun 
luokseni. Sinä et voinut hyväksyä jäljennöstä. Sinun täytyi saada aito asia ja Minä olen Aito Asia ja se, 
mitä Minä olen kertomassa sinulle, on Aito Asia. Tänä viikonloppuna tulee olemaan räjähdyksiä ja 
Minä olen jo kertonut sinulle, missä. Minulla on Minun Esirukoilijani heilahtamassa toimintaan jopa 
nyt, haluaisitko sinä olla osa heitä?”  

( Clare ) Kyllä Herra, mitä ikinä minä voinkin tehdä auttaakseni.  

( Jeesus ) ”Rukoile Armoa. Armoa Nuorille, Armoa Vanhoille, Armoa Vanhuudenheikoille, rukoile 
pienten lasten puolesta, jotka ovat näiden tapahtumien kaikkein raa’immat uhrit, rukoile isien ja 
äitien, sisarten ja veljien puolesta, rukoile, että he tulevat juoksemaan Minun luokseni ja vain Minun.”  

”Ehkä Isä tulee heltymään ja antamaan vielä yhden ajan pidennyksen. Me saamme nähdä. Mutta 
Minun Morsianteni tulisi olla aivan ensimmäisiä itkemään Minulta Armoa. Tämä on Minun 
Kallisarvoisteni Sydämen mukaista ja heidän asennoitumisensa. Pyydän, Clare, ole heidän joukossaan. 
Minä tiedän, kuinka lopen uupuneita te kaikki olette. Minä en lupaa mitään. Mutta teidän 
rukouksenne Armon pyytämiseksi tullaan kuulemaan, tavalla tai toisella. Tämä on kaikki, mitä Minä 
voin kertoa teille tapahtumista juuri nyt – Heilahtakaa toimintaan ja rukoilkaa. Minä olen teidän 
kanssanne tässä ja Minä tarvitsen teidän Rukouksianne, Minun Morsiameni.” 


