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SYDÄNASUKKAAN RUKOUS… KUKA SAA ASUA, OLESKELLA HERRAN TELTASSA 

Sisar Clare selittää SydänAsukkaan rukousta – Katkelmia eri Opetuksista, 28. Huhtikuuta, 2016 

Minulta on muutamat ihmiset kyselleet meidän rukous menetelmäämme, ja että kuinka olemme 

päässeet niin lähelle Herraa. 

Siksi minä jaan teille, kuinka pääsemme lähelle Jumalaa Sydänasukkaan Rukouksessa. Kutsumme 

meidän rukoilumuotoamme Sydänasukkaan Rukoukseksi, koska oleskelemme, asumme Herran 

luona Hänen lupauksensa mukaisesti, että jos rakastamme Häntä, me tottelemme Häntä ja Hän 

oleilee kanssamme. Johanneksen evankeliumi 14:21 ” Jolla on Minun käskyni ja joka ne pitää, hän 

on se, joka Minua rakastaa; mutta joka Minua rakastaa, häntä Minun Isäni rakastaa, ja Minä 

rakastan häntä ja ilmoitan itseni hänelle. ” 

Hän on sisäänkäynti ja portti Taivaaseen. Ja niinpä se, mitä me teemme, on että saavumme Hänen 

läsnäoloonsa antaen kiitosta ja ylistystä, kuten on kirjoitettu Pyhissä Kirjoituksissa. Me ylistämme 

Häntä. Ja, kun me ylistämme Häntä, me menemme sisään sydämiimme hengellisesti, missä Hän on 

paikalla – ja me ylistämme Häntä siellä meidän sydämissämme. Me käytämme mielikuvitustamme 

jossain määrin, vain päästäksemme alkuun ja nähdäksemme Herran, ja Hän ottaa tilanteen 

haltuun aika pian. 

No niin, me aloitamme Sitomisrukouksella. Sitomisrukous alkaa meidän syntiemme ja 

puutteittemme katumisella. Se mikä siinä on kivaa, on että kun katsoo näitä eri asioita, jotka ovat 

mahdollisia syntejä, joita me olisimme voineet tehdä päivän aikana, se tavallaan antaa 

suuntaviivat: ” OK, teinkö minä sen? Tunsinko näin? Olinko vihainen jollekin? Arvostelinko 

jotakuta? Olinko mustasukkainen jollekin? ”  

On siis hyvä ajatus tehdä sisäinen tarkastelu missä mennään ja mitä olet tehnyt tänään, sinun 

asenteesi tänään. Asenteesi Herraa kohtaan ja asenteesi muita kohtaan. No niin, minä ottaisin ajan 

tehdä se, katsoen joka asiaa ja varmistuen, että olen pyytänyt anteeksi ja pyytänyt anteeksiantoa, 

kun olen tehnyt mitä olen tehnyt. Ja pyytäen voimaa olla tekemättä sitä enää.  

OK, Sitomisrukouksen jälkeen, me pidämme siitä, että saavumme Herran läsnäoloon ylistäen ja 

kiittäen – se on Raamatullista. Ylistäen Häntä hengessä ja totuudessa. Voit tehdä sen musiikin 

kanssa tai ilman musiikkia. Me pidämme parempana lähestyä Häntä ylistyslaulun sanojen kautta, 

joka lauletaan suoraan Hänelle, tai Armossaan Hän voi koskettaa sinua ilman mitään 

manifestaatioita. Voit tuntea, että sinua johdatetaan enemmän rukoiluun ja ylistykseen – kielillä 

rukoiluun, esimerkiksi – ilman musiikkia, vain mennen suoraan Hänen luokseen sydämessäsi. 

Tarkoitan, että kaikki näistä toimivat. Me vain haluamme olla lähellä Häntä ja on monia tapoja olla 

Hänen lähellään. 

Ei ole mitään asetettua kaavaa. Mutta olemme löytäneet kaavan, joka kaikkein useimmin toimii 

meille. Ja me aloitamme soittamalla ylistysmusiikkia ja ryhtymällä laulamaan. Herran ylistäminen 

laulun sanojen kautta ja monesti me näemme Hänet erittäin selvästi, kun ylistämme Häntä. Ja 

sitten me vain olemme yhteydessä häneen ja jatkamme ylistämistä. Ylistämisen aikana tulee hetki, 

jolloin Hän haluaa välittää meille  jotakin erikoista meille – joten on eräänlainen pyhä hiljaisuus, 

joka tulee yllemme. Hyvin suloinen ja erityislaatuinen rauha, johon Herra hukuttaa meidät. Ja me 

pysymme siinä Hänen kanssaan ja oleskelemme Hänen kanssaan meidän sydämissämme – me 

jatkamme oleilua Hänen kanssaan, sillä on kirjoitettu: Jos me tottelemme Häntä, Hän tulee 

asumaan meidän kanssamme.  



Siis, tämä on SydänAsukkaan rukous. Me asumme, oleskelemme Herran kanssa ja kuuntelemme 

Hänen ääntään, ja me menemme sydämiimme antaen kiitosta ja ylistystä ja ylistäen, ja siellä 

Jeesus asuu. Ja tietyssä kohdassa, Hän saattaa haluta meidän olevan hiljaa ja oleskelevan Hänessä. 

Ja niin me teemme – ja Hän puhuu meille siellä. Monesti näemme Hänet ja Hän puhuu meille. 

Jeesus on Todellinen Paimen – kukaan ei tule Isän luo muuten kuin lammastarhan kautta, 

lammastarhan portin kautta, ja siellä on Jeesus. 

Nyt, kun olemme olleet Hänen kanssaan jonkun aikaa SydänAsukkaan rukouksessa, joskus näyttää 

kuin näkisimme Hänet ulkopuolellamme, tiedäthän seisomassa edessämme, istumassa 

edessämme. Ja se on vain hengellinen näky – se voi olla sydämessäsi tai ulkopuolellasi. Mutta, 

aloitat sydämestä ylistämällä, ja tämä suojelee meitä menemästä väärään suuntaan tai 

sotkeutumasta johonkin, joka on väärin.  

Usko, että Hän haluaa kanssasi enemmän kuin mitä sinä haluat olla Hänen kanssaan, koska olen 

rehellinen teidän kanssanne, se on todellakin totuus. Hän kaipaa seuraanne ja ette ole siellä Hänen 

kanssaan ja Häntä varten, Hän jatkaa seuraanne kaipaamista. On valhe, ettette olisi tarpeeksi 

hyviä, että Jumala puhuisi teille. 

Hän saattaa aloitta puhumaan teille laittaen ajatuksia mieleenne… kuin hengellistä ääntä. Hän on 

aina ystävällinen: ystävällinen, hellä ja kiintynyt teihin. Ei koskaan karkea tai tuomitseva. Hän voi 

jopa pyytää teitä kirjoittamaan päiväkirjaan keskustelunne Hänen kanssaan.  

Tämä on hyvä asia tehdä. Sitten voitte palata ja lukea sen päiväkirjastanne ja katsoa mitä Hän 

sanoo ja uudelleen, saatte luottamusta kuunnella Häntä. Koska sitten kun palaatte lukemaan 

päiväkirjaanne, voitte tuntea sen ja kuulla Herran äänen tulevan rivien läpi ja se antaa teille niin 

paljon enemmän luottamusta palata jälleen rukoilemaan ja odottamaan kuulevanne Häntä.   

Voitte myös vastata Hänelle ja tästä syntyy keskusteluaika teidän kahden välille. 

Tästä suhde alkaa kukoistamaan ja puhutte toisillenne ja Hän puhuu sydämestään sinulle ja sinä 

vuodatat sydämesi Hänelle, myös. Joskus Hän tulee viemään sinut jopa Taivaaseen. 

Tässä on Laulu niistä todella sydämen perus asenteista ja käyttäytymisestä, joka innoittaa Jumalaa 

kutsumaan meidät Hänen Oleskelu paikkaan vaihtamaan ajatuksia Hänen kanssaan. 

Hän kaipaa viettää läheistä tapaamisaikaa meidän kanssamme, Hän todella kaipaa tätä, mutta 

jotkut synnit ovat erityisen tuhoavia ja vastenmielisiä Jumalalle ja Taivaalle ja niillä on tapana 

erottaa meidät suloisesta läheisyydestä, joka voisi olla meidän.  

Kun me edistymme matkallamme Hänen kanssaan, Hän alkaa osoittamaan näitä asioita, koska me 

emme ole enää lapsia, joita ruokitaan yksinomaan maidolla. Me olemme matkanneet hengessä, 

Henki on opettanut meitä ja olemme alkamassa manifestoimaan Hengen hedelmiä… todellista 

pyhyyttä. Tässä laulussa kehotan kaikkia meitä vartioimaan sydäntämme, tietäen että voimme 

miellyttää Jumalaa suojelemalla silmän ja korvan portteja mieliimme ja olemuksiimme. Ja 

olkaamme myös valppaita sen suhteen mitä suustamme tulee ulos…   

 

 

 

 



Laulu perustuu 15.Psalmiin. Laulaa Sisar Clare. 

  

Kuka voi oleilla, kuka voi oleilla, Sinun pyhässä teltassasi? 

Hän, joka kulkee oikeamielisesti, puhuen totuutta sydämestään. 

Hän, joka torjuu epärehellisen eduntavoittelun, 

ja, joka sulkee korvansa tuhon juonilta. 

Joka sulkee silmänsä pahan juonitteluja vastaan.  

Joka ei panettele naapuriaan, eikä vahingoita toista. 

Eikä koskaan herjaa ystävää. 

  

Kuka voi oleilla, kuka voi oleilla Sinun pyhällä vuorellasi? 

Hän, joka kieltäytyy pohtimasta veljensä vahingoittamista, 

ja pitää kielensä erossa pahasta. 

Eikä koskaan käytä huuliaan pettämiseen.  

Hän, joka ei suo satamaa katkeralle kateudelle eikä itsekkäälle kunnianhimolle. 

Joka pitää sydämensä vapaana tuomitsemisesta 

ja aina puhuu hyvää muista. 

  

Sinä oleilet kukkuloilla, eikä sinua koskaan järisytetä. 

Sinä oleilet kukkuloilla, eikä sinua koskaan järisytetä.  

Hän, joka antaa anteeksi loukkaukset ja on nopea tunnustamaan omat vikansa, 

joka on suvaitsevainen veljensä puutteille, 

Ja vikkelä korjaamaan omat virheelliset tapansa. 

Hän, joka ei vietä elämäänsä maallisen hyödyn tavoitteluun ja nautintoihin, 

hän, joka pitää huolta keskuudessaan olevien köyhien ja syrjäytyneiden tarpeista. 

Hän, joka ei välitä yhtään ihmisten ylistyksistä, eikä kosiskele heidän suosiotaan, 

mutta harkitsee tapojaan Jumalan edessä ja etsii vain Hänen suosiotaan.  

  

Sinä oleilet kukkuloilla, eikä sinua koskaan järisytetä. 

Sinä oleilet kukkuloilla, eikä sinua koskaan järisytetä. 

Hän, joka jakaa kiitoksia, kun asiat menevät hyvin, 

kuin myös silloin, kun asiat menevät huonosti. 



Joka uskoo elämänsä Kaikkivaltiaan viisaudelle. 

Hän, joka ei muodosta yhtään valitusta sydämessään, 

eikä koskaan sano ei-arvostavaa sanaa, 

mutta tekee sydämestänsä ylistyksen asuinsijan, 

ja Kaikkein Korkeimman Jumalan kiitospaikan, 

aina kiittäen Hänen lahjoistaan. 

  

Sinä oleilet kukkuloilla, eikä sinua koskaan järisytetä. 

Sinun turvapaikkasi on vuorilinnoitus. 

Sinulle toimitetaan sinun leipäsi, eikä vesi sinulta lopu. 

Sinun silmäsi näkevät Kuninkaan kauneudessaan, 

Ja katsovat maata, joka ulottuu kauas. 

Sinä oleilet kukkuloilla, eikä sinua koskaan järisytetä.  

Sinä oleilet kukkuloilla, eikä sinua koskaan järisytetä. 


