
790. Jeesus selittää…  
Vaatimukset sille, että Rukouksiinne vastataan & Miksi Sielu palvelee Saatanaa 

VAATIMUKSET SILLE, ETTÄ RUKOUKSIINNE VASTATAAN & MIKSI SIELU PALVELEE SAATANAA  

Jeesuksen sanoja Sisar Claren kautta, 30. Kesäkuuta, 2020.  

( Clare ) Rakkaat Sydänasukkaat, olkoon Herran rauha teidän ja olkaa tulvillaan ymmärtämystä 
enemmän ja enemmän joka päivä, mikä tuo Hänelle onnellisuutta ja antaa teille iloa. Pyysin Häntä… 
’Herra, mitä sanottavaa Sinulla on Sinun rakkaalle perheellesi?’ Ja Hän kysyi minulta… ”No niin, mitä 
sinulla on sydämelläsi?” Ja sanoin… ’Minusta on tuntunut siltä, että meidän tarvitsee tehdä opetus 
rukouksesta.’  

Jeesus aloitti… ”Ei ole kyse niinkään paljon siitä, kuinka te rukoilette, Rakkaat, vaan pikemminkin siitä, 
että te olette sellaisessa asemassa, että teidän rukouksiinne vastataan myönteisesti. Kuten kuka 
tahansa hyvä Isä, Minä haluan vastata teidän rukouksiinne ja tuoda teille iloa. Mutta joskus te ette ole 
sellaisessa asemassa, että saisitte niitä tuloksia, joita etsitte Minulta. On niin monia esteitä, jotka 
estävät vastauksen rukouksiinne, kuin on tähtiä taivaalla. Kaikkein tärkeimmät asiat ovat oikein 
asennoitunut sydän, puhdas omatunto ja se, että olette Minun Tahtoni viitekehyksessä teidän 
elämäänne varten, ilman että teillä on kiusausta ylpeyteen ja turhamaisuuteen.”  

”Minä kaipaan vastata teidän rukouksiinne, mutta te ette aina ymmärrä seurauksia elämässänne, mitä 
on seurauksena pyytämänne antamisesta. Oletteko te Minun tahdossani? Pyydättekö te muiden 
puolesta? Ovatko he asemassa, että oppisivat siitä, mitä te etsitte heille? Tuleeko se hyödyttämään 
heitä vai aiheuttamaan tuskaa? Minä estän niin monia asioita, koska Minä tiedän, että lopputulos ei 
ole hyvä sille sielulle.”  

”Pyytäkää sopusoinnussa Minun tahtoni kanssa ja teidän rukouksiinne varmasti vastataan, vaikka 
siihen saattaa liittyä viivettä, sillä Minä jatkuvasti venytän teidän uskoanne ja tuon teitä syvemmälle 
Minuun luottamiseen. Minä haluan teidän kysyvän itseltänne seuraavia asioita, ennen kuin esitätte 
anomuksen Minulle…”  

1… ”Herra, onko tämä Sinun Tahtosi minulle/heille?”  

2… ”Vahingoittaako tämä muita?” 

3… ”Onko minun/heidän elämässään syntiä tai anteeksiantamattomuutta?”  

4… ”Kuinka Minä käytän positiivista vastausta rukoukseeni?” 

5… ”Tuleeko se aiheuttamaan häiriötekijöitä vai syvempää läheisyyttä Sinun kanssasi, Herra?” Hyvin 
usein suuri tarve tuo teitä paljon lähemmäs Minua.  

6… ”Aiheuttaako se ylpeyttä, turhamaisuutta tai mitään muuta mahdollista vahinkoa pitkällä 
tähtäyksellä?”  

7… ”Tuleeko se hyödyttämään Jumalan Valtakuntaa Maapallolla vai onko se itsekästä?”  

8… ”Olenko tarpeeksi maadoittunut hengellisessä sodankäynnissä, että voin kestää takaiskun?”  

”Nämä ovat joitakin harkintoja, joita Minun täytyy käydä läpi, ennen kuin annan myöntävän 
vastauksen rukoukseen. Ja sitten joskus, kun saatte sen, mitä olette pyytäneet, te huomaatte, että on 
maksettavana hinta, jota ette ennakoineet. Itse asiassa, Minun täytyy sanoa, että aina on hinta 



maksettavana, jota te ette ennakoineet. Harvoin sielu katsoo tarpeeksi kauas eteenpäin, 
ymmärtääkseen tilanteet ja seuraukset.”  

”Mitä on syvällä sydämessänne? Onko siellä oma henkilökohtainen maailmanne vai Minun 
Valtakuntani? Minä kaipaan nähdä sydämenne sopusoinnussa Minun Sydämeni kanssa. Mutta tämän 
vaatii aikaa ja puhdistumista saastuttavista vaikutuksista. Minä kaipaan, että olette yhtä Minun 
kanssani, niin että yhdessä me voimme saavuttaa suurimman hyvän sieluille.”  

”Tämä on jotakin, mitä te ette voi saavuttaa yhdessä yössä. Vie aikaa poistaa se ja tyhjentää itsenne 
ylpeydestä, pelosta, olettamisesta ja niin monista muista epäterveistä taipumuksista, joita teille on 
kertynyt maailmassa kasvaessanne. Jos sydämenne on nauliutunut vain Minuun ja Minun agendaani, 
se ei kestä niin kauan kuin hänellä, joka on syvästi juurtunut maailmallisiin lohdukkeisiin.”  

”Lohtua, jota Minä annan teille, Rakkaimpani, ei voida sekoittaa maailman lohtuihin, mitkä kukistavat 
Minun Henkeni sulouden. Siispä, vie aikaa tyhjentää itsensä näistä asioista ja tehdä tilaa Minun 
Hengelleni ja Minun Sydämelleni, niin että ne voivat hallita tietoisuuttanne.” 

”Sitten on heikkouksien asia. Esimerkiksi Äiti Clarella on joitakin heikkouksia, joita hän ei ole pystynyt 
kukistamaan, vaikka hän on yrittänyt monta kertaa. Mutta hänen sydämensä on sellaisessa asemassa, 
että Minä voin silti käyttää häntä auttamaan muita. Minä työskentelen kanssanne, sellaisina kuin te 
olette, Minun rakkaat. Minä näen, mikä on vallassanne muuttaa ja mikä vaatii liikaa venymistä 
nykyhetkessä ja Minä sopeutan missionne sen mukaisesti.”  

”Minä rakastan pienuutta. Minä rakastan sielua, joka on rehellinen puutteistaan. Minä rakastan 
sielua, joka ei saata muita huonoon valoon tai tuomitse heitä, joko sydäntensä ja mieliensä salaisissa 
kätköissä tai suillaan. Minä käännyn pois niistä, jotka tuomitsevat ja sen sijaan lähestyn niitä, jotka, 
tietäen omat vikansa vähättelevät tai peittelevät toisten virheitä ja rukoilevat heidän puolestaan. 
Tämä miellyttää Minua suuresti ja sallii Minun lahjoittaa monia muita armoja ja lahjoja.” 

 ”Minä välttelen sieluja, jotka tuntevat, että he ovat ’saapuneet perille’, kunnes he katuvat ylpeyttään 
ja alkavat pitkän matkan kohti nöyryyttä.”  

”Mikä tarkoittaa sen tunnustamista, mitä he näkevät Minun peilissäni. Sen ymmärryksen mukana 
täytyy tulla anomus Minulle… ’Herra, näen synnillisyyden, jonka Sinä paljastat sielussani. Pyydän, 
muuta minut’.”  

”Kun Minä kuulen ne sanat, Minä riemuitsen. Niin harvat ovat halukkaita muuttumaan, niin harvat. 
Kuitenkin se, mikä odottaa niitä, jotka kaipaavat olla täydellisiä, on yli heidän käsityskykynsä, armoissa 
ja kunniassa. Kun ympyrä on saatu päätökseen… näkeminen ja halu muuttua, Minä voin sanoa heille… 
”Oi, Minun Morsiameni, sinä olet ihana, kuinka kaunis sinä olet, Minun kyyhkyni.” Kun te kerran olette 
kokeneet todellisen luontonne, teistä tulee eri ihminen, sellainen, joka uskaltaa olla osoittamatta 
sormella tai tulematta kärsimättömäksi muiden kanssa tai menetä otettaan armeliaisuuteen heitä 
kohtaan.”  

”Minun Äitini on sellainen sielu. Hän jatkuvasti puolustaa sieluja, joista hän on vastuussa, niistä, jotka 
ovat omistaneet itsensä miellyttämään Minua ajatuksin, sanoin ja teoin. Ne, joiden sydämet ovat 
kipeät samojen asioiden vuoksi,kuin Minun sydämeni on kipeä.”  

”Oi Clare, yhdistä itsesi enemmän ja enemmän Minun kärsimyksiini, tuo Minulle lohtua, Minun 
Morsiameni, armollisilla rukouksillasi, jotka tulevat kärsivällisyyden motiivilla ja seiso sielujen rinnalla, 
nähden sen avun, jota he pyytävät. Sinä voit tehdä tämän Minun armollani ja Minä kaipaan nähdä 
sinun sitoutuvan tähän enemmän ja enemmän, erityisesti vihollistesi kanssa.”  



( Clare ) Herra, miten puolustetaan sellaista, joka on valinnut palvella Saatanaa?  

( Jeesus ) ”Kysy itseltäsi, mitkä tapahtumat heidän elämissään johtivat heidät uskomaan, että 
Saatanan palveleminen oli parempaa kuin Minun palvelemiseni? Käyttikö palvelija heitä hyväkseen, 
kun he olivat lapsia? Hakkasivatko heidän vanhempansa heitä armottomasti, ja he etsivät suojelusta 
kääntymällä kirousten puoleen? Olivatko he epätoivoisesti rakkauden nälkäisiä ja ainoat, jotka 
näyttivät välittävän, olivat noitapiirissä? Etsivätkö he suojelusta lukumäärästä ja voimasta, koska heitä 
hakattiin, kunnes he olivat niin alhaalla, että he eivät tienneet, minkä puoleen kääntyä ja noita tarjosi 
heille toivoa? Tuotiinko heidät noitapiiriin nuorella iällä ja pakotettiin tekemään rikos, kuten 
murhaamaan vauva? Nämä asiat ovat hyvin yleisiä siellä, missä sinä asut. Saatana tietää, kuinka 
vangita sielu ja pitää hänet vangittuna.”  

Se, mitä nämä ihmiset eivät ymmärrä, on että Minä tulen antamaan heille anteeksi, jos he kääntyvät 
Minun puoleeni. Heille on uskoteltu, että Saatana on tasaveroinen Minun kanssani, mutta paljon 
mukavampi henkilö. He ovat nähneet kirkoissa tuomiota ja tekopyhyyttä, niinpä he uskovat, että se 
on Minun luontoni myöskin. Jos he vain antaisivat Minulle mahdollisuuden. Ei palvelijalle, papille, ei 
henkilölle, vaan Minulle. Jos he tulisivat Minun luokseni, Minä ottaisin heidät vastaan avoimin 
käsivarsin ja hellästi johdattaisin heidät vapauteen.”  

”Saatana vihaa sanaa ”Vapaus”, koska hänen koko olemassaolonsa on ollut tavoittaa sieluja sitomalla 
heitä itselleen syyllisyydellä, palkkioilla tai valheilla. Kaikki tapahtumapaikat on käytetty, riippuen 
sielun asemasta ja koulutuksesta, hän tekee esityksistään hyvin houkuttelevia. Hän on mestari 
valehtelemaan ja sielu uskoo, että hän on hyvä ja Minä olen paha. Ainoa tie vakuuttaa heidät toisin, 
on rakkaudella, puhtaalla ehdottomalla rakkaudella, se on jotakin, mitä he eivät koskaan ennen ole 
kokeneet, paitsi Saatanan ja hänen demoniensa hämäämisen kautta.”  

”Siksi Minä sanoin teille, että rakastakaa vihollisianne ja rukoilkaa niiden puolesta, jotka vainoavat 
teitä. Tehkää hyvää heille, jotka panettelevat ja hyväksikäyttävät teitä. Osoittakaa heille samaa 
rakkautta, jota Minä olen antanut teille, rakkaat. Kaatakaa Minun hyvyyttäni heidän päälleen, jotka 
eivät tunne Minua. Rukoilkaa heidän puolestaan, sillä te voitte olla heidän ainoa toivonsa. Nyt Minä 
olen puhunut nämä asiat sinulle, Clare, koska sinua ympäröivät ne, jotka harjoittavat pimeitä tapoja. 
Kyllä, sinä olet nähnyt heitä, jopa korkeissa asemissa piirikunnassa. Hyvin harvat uskoisivat, että nämä 
pinnallisesti ’mukavat’ ihmiset ovat syvästi sitoutuneita Saatanaan ja tuhoavat kaikkea hyvää tässä 
maailmassa.”  

”Minun ihmiseni, rukoilkaa näiden puolesta, joita vihollinen on valmentanut nujertamaan kaiken 
hyvän ja lisäämään sitä, mikä on pahaa. He ovat surullista joukkoa, sellaista, joka ei tiedä, että heidän 
tuloksenaan on ikuinen kidutus. He ovat uskoneet Paholaisen valheisiin ja ehdollistamiseen, uskoneet, 
että he tulevat perimään valtakunnan. Kyllä, todella, he tulevat perimään ikuisen Tulijärven, jos he 
eivät järkiinny, jos joku ei esirukoile heidän puolestaan, jos he eivät anna tilaa totuudelle.”  

( Clare ) Ja tässä on rukous, joka annettiin minulle noitien kääntymyksiä varten, jos te sanotte tätä 30 
peräkkäisen päivän ajan, nimeten kyseessä olevan henkilön, Herra tulee antamaan heille 
kääntymyksen armon. Jos he eivät hyväksy sitä, se menee jollekin sielulle, joka hyväksyy sen. Rukous 
menee näin…  

”Rakkain Jeesus, minä esitän Sinulle sielun _____ (nimi), jotka ovat hylänneet sielunsa Saatanalle. 
Pyydän, ota nämä sielut ja lunasta heidät Sinun Pyhissä Silmissäsi. Vapauta sielut heidän orjuudestaan 
pedolle ja tuo heidät ikuiseen pelastukseen… Amen.”   



Siispä, Herra siunaa teidät, rakkaat Sydänasukkaat, kiitos teille niin paljon, kun olette jatkuva tuki 
rukouksessa ja muilla tavoin. Minä arvostan sitä niin paljon ja pyydän, kerääntykäämme kaikki ja 
rukoilkaamme vihollistemme puolesta, koska me vastaanotamme hieman vainoa piirikunnan taholta, 
siispä me tarvitsemme teidän rukouksiamme. Herra siunaa teidät. 


