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(Clare) Jeesus, pyydän, näytä meille nöyryyden ja armeliaisuuden tiet elämiemme kunakin 

päivänä… Amen. 

Herra, minä tiedän, että Sinä olet kanssani, pyydän, puhu meille. Ja kuulin… ”Me olemme aina 

teidän kanssanne.” Ja sanoin… ’Pyydän, puhu sydämestäsi meille.’ Ja kun Hän sanoo ’Me’ tuolla 

tavalla, se voisi olla Pyhä Kolminaisuus, Isä, Poika ja Pyhä Henki, tai voisi olla, että Hänen äitinsä on 

siellä myöskin, ja kun tämä viesti alkoi, ääni oli ehdottomasti hänen (äitinsä), minkä kuulin, ja 

sitten Jeesus tuli mukaan myöhemmin. 

(Äiti Maria) ”Rukousta, rukousta ja lisää rukousta. On hyvä, että olet laittanut sivuun tämän ajan 

ylistykselle ja myös että olet sanonut Sitomisrukousta. Se on hyvin tärkeä koko yhteisölle ja sinun 

pitäisi lisätä uudet nimet (siihen). Mutta älä minuuttiakaan ajattele, ettei se ole tarpeellista, sinä 

näit, mitä tapahtui, kun vetelehdit. Enkelit tulevat kattamaan sinut, kun tilanteet tekevät sinulle 

vaikeaksi sanoa Sitomisrukousta, mutta sinun ei tule olla verkkainen tai laiska.”  

(Clare) Kyllä, siispä, mitä tapahtui, minun koko musiikkikirjastoni pyyhkiytyi pois. Useita tuhansia 

lauluja, tiedättehän, kuin myös kappaleita, joita olin työstänyt. Siispä, se oli suuri katastrofi, me 

olemme yhä työskentelemässä päästäksemme siitä pois. Siispä, vastasin hänelle, sanoin: ’Olet 

oikeassa ja olen pahoillani.’ Ja sitten Jeesus puhui ja Hän sanoi…  

(Jeesus) ”No niin, nyt ainakin tiedät, kuinka hyvin Sitomisrukous toimii.”  

(Clare) Hän sanoi sen hymyn kera. Herra, olen yrittänyt olla Sinun kanssasi yksin, mutta minulla on 

ongelmia, istun ja istun ja istun, eikä mitään tapahdu, tai mieleni vaeltelee miljoonissa eri 

suunnissa. Ja Hän vastasi…  

(Jeesus) ”Oletko virittäytymässä samalle aaltopituudelle?”  

(Clare) Yritän.  

(Jeesus) ”No niin, sinun täytyy teroittaa äänirautasi.”  

(Clare) No, kuinka minä sen teen?  

(Jeesus) ”Tiedäthän… itsekieltäymys, huolellisesti valitut ruuat ruumiillesi, ei makunystyröillesi ja 

mielihaluillesi. Sitten Minä tulen yllättämään sinut!”  

(Clare) Se olisi ihanaa, koska minä todella kaipaan Sinua. On vaikeaa, kun en voi tuntea läsnäoloasi, 

kyllä, se melkein saa minut masentuneeksi.  

(Jeesus) ”Me olemme tekemässä tätä yhdessä. Minä haluan puhua sydämen valmistelemisesta. 

Sinä kuulit Minun ajatuksiani, kun aloit laittamaan yhteen erityistä esittelyrukousta enkelilliselle 

suojelukselle. Tällä tavalla sinä myönnät virheesi, otat siitä vastuun ja julistat, että se ei ole sitä 

mitä sinä haluat. Ja se on nöyryyden ele, jota enkelit tulevat kunnioittamaan.”  

(Clare) Siispä, kuulin että se sanoi, että jopa enkelit vastustavat ylpeitä, mutta nöyrät he pelastavat 

ja he tulevat auttamaan nopeasti. Ja minä varmasti tarvitsen apua kirjastoni kanssa. Joka 



tapauksessa, kun Herra haluaa saada huomiomme, Hän sallii asioiden tapahtuvan, ne tulevat 

maksamaan meille paljon aikaa.  

(Jeesus) ”On totta, että nöyryys ja rakkaus ovat keskeisiä tarvittavia voimia kunnollisen suojauksen 

operaatiossa. Ja jos olette tietoisia vioistanne tällä alueella ja katuen päivittäin, teidät tullaan 

näkemään sellaisina, millaisiksi te tulette, ei sellaisina kuin olette nyt.”  

”Minä olen kertonut tämän teille aikaisemmin, että Minä katson sydämenne tilaa, ei kuinka 

täydellisesti te käyttäydytte, sillä on vaikeaa täyttää niitä standardeja, kun vielä olette 

tunnistamisen prosessissa ja harjoitatte halukkuuttanne sanoutua irti ylpeydestänne ja 

itsekkyydestänne, ja sen sijaan omaksua nöyryyttä ja armeliaisuutta. Tuomitsemisesta 

pidättäytyminen on myös avainasia suojelukseen. Miksi heidän tulisi suojella teitä, kun te ette ole 

suojelemassa muiden hyvää nimeä, erityisesti vihollisienne? Kyllä, tämä on suuri armon toimi, 

jonka Minä haluaisin nähdä luonteessanne.”  

(Clare) Kiitos Sinulle Herra, että teet tämän selväksi.  

(Jeesus) ”Tällainen julistus kuin tämä suojelusrukousten alussa, olisi viisas valinta… ’Minä 

sanoudun irti ylpeyden, herjauksen ja itsekkyyden synneistä ja sen sijaan omaksun 

armeliaisuuden, veljellisen rakkauden ja nöyryyden hyveet.’ Muistakaa, että nöyrät tulevat 

perimään maan.”  

(Clare) Isä, pyydän, vastaanota minun rukoukseni, kun ponnistelen koko sydämelläni päästäkseni 

eroon näistä myrkyllisistä synneistä.  

(Jeesus) ”Jokin tuon tapainen kelpaisi mukavasti. Voit valita omat sanasi, ajatus on välittää, että 

vaikkette ole täydellisiä vielä, koko sydämellänne ja keinoillanne, Minun armoni kanssa, te olette 

ponnistelemassa olla. Enkelit tulevat kunnioittamaan hyvin rehellistä tunnustusta. Clare, he 

kiirehtivät pikkuisten vierelle.”  

”Te synnyitte olemaan pikkuisia, mutta maailman tavoilla kamppailemisessa teistä tuli ylivoimaisia. 

Tätä pienuutta ei ole opetettu niin kuin sitä tulisi, ja kaikkia tarvitsee muistuttaa, että ne, jotka 

etsivät syvyyksiä, kasvavat paljon nopeammin kuin vuorten huipuilla olevat. Lankeaminen 

sellaisista korkeuksista on kovin kivuliasta ja voi jopa olla kohtalokasta. Kuitenkin ne, jotka etsivät 

alinta paikkaa, elävät raikkaiden, juoksevien vesien ja runsaan maaperän vieressä. Elävät vedet 

etsivät aina alinta paikkaa, ja ne, jotka juovat niistä pysyvät siellä myöskin. Tämä on 

elämänpituinen toimeksianto, mutta kovin ponnistelemisen arvoinen. Mutta muistakaa aina 

pyytää Meidän apuamme.”  

(Jackie) Nöyryyden litania, jonka Clare lisäsi, ja mikä tuo meidän huomioomme alueet, joilla me 

tarvitsemme apua, seuraa erillisellä videolla. Herra siunatkoon teitä kaikkia.  


