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Rakkaat Sydänasukkaat
Me olemme löyhästi toisiimme sidoksissa oleva sielujen yhteisö, kaikenikäisiä, jotka elämme
Jeesusta varten ja me olemme löytäneet lepomme Hänen Sydämessään. Meidän
kolmikymmenvuotisen palvelutoimemme aikana, jolloin me toimimme Evankelisessa,
Protestanttisessa, Ei-tunnustuksellisessa, Katolisessa ja Ortodoksisessa Kirkossa, me olemme
huomanneet, että yhteinen meitä ajava etiikka, joka yhdistää meitä yhteen aktiivisessa
palvelutoimessa, on meidän syvä rakkautemme Jeesukseen ja sielujen pelastukseen.
Me olemme astuneet pois tunnustuksellisten/ei-tunnustuksellisten seinien sisäpuolelta
tullaksemme sisään Hänen Sydämensä laskoksiin, paikkaan, missä Hänen rakkautensa ja palava
halu tehdä Hänen tahtonsa, ovat liuottaneet seinät, jotka kerran erottivat meidät.
Asuen Hänen Sydämessään, missä rakkauden liekit kuluttavat kaikki meidän epäpuhtautemme ja
joka saa meidät palamaan rakastavalla halulla, miellyttääksemme Häntä ja tuodaksemme
helpotusta muille sieluille, se tuo meidät ainutlaatuiseen suhteeseen, missä Hänen rakkautensa
vetää meitä yli kaikkien luonnollisten rajojen, jotka rajoittavat meitä, sen suhteen, mitä me
olemme kykeneviä tekemään ja minne me olemme kykeneviä menemään. Rajat jäävät
menneisyyteen.
Meidän tarkoituksemme ja intohimomme on antaa itsemme täysin Jumalan Valtakunnalle
maapallolla. Meidän sydämemme palavat Jumalan myötätunnon mukana syrjäytyneille,
kadotetuille ja hämmentyneille, jotka ovat maailman korruption uhreja, erityisesti näinä aikoina,
kun Hänen Tulemisensa lähestyy…
Meidän sydäntemme mukaista ja tarkoituksemme on rohkaista ja jakaa tämä intohimo sielujen
kanssa, jotka haluavat ”enemmän” Häntä. Me olemme havainneet, että syvällä sydäntemme
kätköissä on syvään juurtunut vakaumus, että me emme ole Jumalallisen läheisyyden arvoisia, että
jotenkin me emme ole kauniita Jumalalle sellaisina kuin me olemme. Tätä usein seuraa väärä
syyllisyys, vaikka menneisyyden synnit ovat verellä katetut ja ikuisesti haudattu Hänen armonsa
valtamereen.
Joihinkin meistä on ”sinun täytyy ansaita se” mentaliteetti syvästi vaikuttanut lapsuudesta. Ajatus,
että mikään niin kaunis ja täyttymyksellinen kuin Jumalan läheinen kumppanuus on ilmainen lahja,
kenelle tahansa, joka haluaa sen – on meille yhä vaikea hyväksyä.
Sen seurauksena me voimme tulla tilaan, jossa me elämme päivittäisessä karusellissa, jonka
voimanlähteenä on syyllisyys, yritämme ”tehdä enemmän, rukoilla kovemmin, olla parempia”
Jumalaa varten ja koskaan antamatta anteeksi menneisyyttämme. Viimeinkin saavumme
surulliseen kompromissin tilaan, me ”tyydymme” kristilliseen elämään, jonka me aistimme olevan
paljon vähemmän kuin se, mitä olisi voinut olla.
Lisänä tähän sisäiseen irtisanoutumiseen, on taipumus naamioida tämä määrittelemätön tyhjyys
”merkityksellisen kiireisyyden” mylläkällä Kristuksen nimessä. Kiireisyyttä osallistua

konferensseihin, Raamatun tutkimiseen, moniin viikoittaisiin palveluksiin, kristilliseen televisioon,
viimeisimpiin kirjoihin ja musiikkiin.
Kaikki tämä jäljittely ja inspiraatio ulkopuolisista lähteistä on tarkoitettu tekemään yksi ainoa asia,
saattaa meidät kasvokkain, sydän Sydämeen, läheisesti Jeesuksen kanssa, jakaen keskenämme
perustavanlaatuisimmalla tasolla, juoden syvältä Hänen viisauden lähteestään, leväten hellästi
Hänen käsivarsiensa turvassa, hengittäen itse Jumalan henkäystä, joka luo uudelleen meidän
sielumme joksikin kauniiksi Jumalaa varten, joksikin, joka tuo parannusta tyhjille, kärsiville sieluille.
Mutta paradoksaalista kyllä, itse tämän inspiraation jälkeinen ponnistelemisen kiireisyys ei jätä
ollenkaan tilaa pitkälle viipyilevälle kumppanuudelle, kaveruudelle ja sille, että otamme
olemukseemme Jumalan itsensä sisintä olemusta.
Me kaikki tarvitsemme kohottavaa kristillistä musiikkia ja ylistystä, mutta se voi viedä meitä
eteenpäin vain osan matkaa, loppu pitää kulkea, kun Pyhä Henki perusteellisella suloudella
kyllästää meidät, vetäen meitä rakkauden sitein paikkaan, missä meidän Rakkaamme kuiskaukset
tunkeutuvat meidän sieluihimme ja irrottavat jokaisen meitä maailmaan liitävän säikeen.
Paikkaan, missä Hän kyllästää meitä, kunnes me olemme täysin antautuneet, päihtyneet Hänen
itse Olemuksestaan, paikassa missä me tunnemme Jumalan.
Me tiedämme Hänen luonteensa, Hänen halunsa, Hänen työnsä, Hänen uskollisuutensa, ja me
emme ole häpeissämme astua veteen tai sanoa vuorelle ”Ole täten siirretty.” Pyhissä Kirjoituksissa
naisen tunteminen tarkoitti läheistä liittoa hänen kanssaan, kun heistä kahdesta tuli yhtä lihaa.
Me tunnemme Hänet Hänen Sanansa kautta, Hänen Ruumiinsa kautta, Ehtoollisen kautta, mutta
kun Hän ottaa meidän kykymme hallintaan perusteellisen hengellisen läheisyyden paikassa, me
emme enää ole Jumalan seurassa, me olemme Jumalassa ja Hän on meissä, me tunnemme Hänet
jopa niin kuin Hän tuntee meidät.
Se on mysteeri ja Laulujen Laulu on sen vertauskuva, kuvaten sitä iloa, jota Jumalamme löytää
meistä ja mitä me löydämme Hänessä. Se ei ole lihallinen liitto, vaan äärimmäisen käsityskyvyn
ylittävä hengellinen liitto, missä ruumiit ovat olemassa vain varjoina, ja kaikki meidän
olemuksemme on Hänessä.
Tässä maailmassa me koemme käänteisen periaatteen, meidän ruumiimme näyttävät olevan
meidän olemustamme ja meidän sielumme vain varjo. Täällä me löydämme meidän lopullisen
tarkoituksemme, me olemme Jumalan läpitunkemia ja Hän on meidän läpitunkemamme, ilman
että tekisimme tai sanoisimme mitään.
Me näemme Pyhän Hengen aktiivisuuden tässä Imeytysrukouksen liikkeessä, keinona pelastaa
meidät omien ponnistelujemme karusellistä, joilla pyrimme lähestymään Jumalaa. Se purkaa
täysin tämän hermostuneen oman yrityksemme, joka sekoittuu syvään, merkitykselliseen
yhteydenpitoon Herran kanssa. Ole hiljaa ja tiedä… että Minä olen Jumala.
Sydänasukkaan rukouksessa, mikä on hienoinen muunnos samasta aiheesta, me avaamme
sydäntemme silmät, menemme sisään sisäiseen paikkaan, missä Jeesus asuu ja menemme sisään
Hänen Sydämeensä… Taivaan oviaukkoon, kuten on kirjoitettu ” Hänen kauttaan ja Hänessä
kaikilla asioilla on olomassaolonsa.” Siksi monet ovat kokeneet välähdyksiä Taivaasta
Sydänasukkaan rukouksen aikana. Me olemme rentoutuneita, hiljaisia ja täysin avoimia Pyhän
Hengen hellille liikkeille henkiemme yllä.

Kun me pidämme lomaa, aikaa poissa tavallisesta työstämme, usein me valitsemme paikan, jossa
me voimme uida ja imeä auringonsäteitä. Stressaavan päivän jälkeen, me rakastamme liota
paljussa tai poreammeessa. Kun me haluamme poistaa hankalasti poistettavaa likaa jostakin, me
liotamme sitä.
Sydänasukkaan rukous saa aikaan kaikki ne asiat - saastumisen maailmasta, mediasta, uutisista,
pelosta, tavasta takertua mieleemme ja sekoittaa ajattelumme vesiä, Jumalan läsnäolossa
likoaminen voi puhdistaa joka hiukkasen siitä jännityksestä ja tarpeettomasta sielujemme
huolehtimisesta ja saa meidät loistavan puhtaiksi ja selväpäisiksi.
Stressaavan päivän jälkeen ei ole mitään sen virkistävämpää ja viattomampaa kuin seisoa
kuumassa suihkussa ja antaa koko ruumiidemme rentoutua ja päästää päivän jännitykset
menemään… tai jos olette tarpeeksi onnekkaita, että teillä on palju tai poreamme, kuumassa
vedessä likoaminen täysin vapauttaa ruumiidemme vangitseman jännityksen. Samalla tavalla
auringossa makaaminen, säteissä likoaminen, rentouttaa.
Ja aivan samoin on Jumalan rakkauden säteissä paistatteleminen. Me jätämme taaksemme omat
ponnistelumme, jatkuvat vetoomuksemme ja huolemme, jopa päähänpinttymämme Hänen
ylistämisestään… ”Hänen läsnäolossaan minun pitää kertoa Hänelle, kuinka paljon minä rakastan
Häntä.”
On todella tärkeä aika sille, jos ei jatkuvasti ole ylistämässä kiittävästä sydämestä, vaan aivan
kuten on ajanjaksoja maan lepäämiseen, on ajanjaksoja sielun lepäämiseen. Aika, kun puumme
juuret voivat todella levätä kesän kasvuponnisteluista, aika syvällisen, syvällisen levon, joka
valmistelee meitä seuraavan kevään rehevään kasvuun.
Tästä paikasta Hän usein paljastaa, antaa ohjeita ja tuoreita visioita, ja uudistaa meidän
innostustamme Hänen meille antamaan elämään monine tehtävineen. Tästä paikasta luovuus
virtaa, rakkaus virtaa, rohkeus virtaa ja meidän maljamme tulee niin täyteen, että me voimme
kaataa siitä sieluille, jotka janoavat Häntä.
Tästä paikasta me päästämme irti asioista, jotka rajoittavat meidän suhdettamme Häneen, me
rakastumme Häneen niin, että Hän paljastaa Itsensä meille, että maailman huolet ja agendat, jotka
askarruttavat meitä, tulevat tyhjiksi ja tarkoituksettomiksi.
Tästä paikasta me päästämme irti itsepäisyydestämme ja omista ponnistuksistamme ja
omaksumme, halukkaasti, iloisesti, Hänen tahtonsa, kun Hän työskentelee kauttamme. Ellemme
me pysy viinipuussa, me emme voi kantaa hedelmää, Sydänasukkaan rukous ja pysyminen
Viinipuussa ovat synonyymejä.
Kun me teemme tästä rukouksesta elämäntapamme, monet petokset haihtuvat, petokset siitä
ketä me olemme, keneksi Hän meidät loi olemaan, mitä löytämättömiä lahjoja ja taitoja me
omistamme. Me tulemme näkemään itsemme kokonaan uudessa valossa, kauniina Morsiamena
ilman pilkkua, ryppyä tai tahraa.
Hänen mestariluomuksenaan, jonka Hän on jo viimeistellyt ja tällä tahdolla tulee parannus
kirousten sanasta, joita meille on kertynyt läpi koko elämämme, niin usein vanhemmilta,
opettajilta, kavereilta ja meidän oman perustavanlaatuisen itsetunnon puutteen vuoksi.
Niin paljon saavutetaan tämänkaltaisella rukouksella, että on mahdotonta luetella kaikkea.
Sanokaamme vain, että Hän on Jumalallinen Taiteilija ja jokainen meistä on Hänen
mestariluomuksensa. Hän luo pyhyyttä meissä, kerros kerrokselta, ja meidän läheisyytemme

Häneen saa aikaan sen, että me luovumme paheistamme, sillä voitot tulevat niin paljon
helpommiksi, koska me todella Pysymme Viinipuussa ja Hänen ravitsemuksensa virtaa kauttamme
ja saa aikaan makean, kypsän hedelmän sadon.
Missiomme on saattaa Kristuksen Ruumis yhteen Yhdeksi, aivan kuten se on Yksi Taivaassa, Yhden
Pään alla, Meidän Herramme Jeesuksen.
Kun me olemme yhdistyneet yhden asian, Meidän Herramme tuntemisen, rakastamisen ja
palvelemisen vuoksi, Hänen Sydämestään käsin me laitamme syrjään meidän henkilökohtaiset
”tunnustukselliset/opilliset” agendat, niin että me voimme omaksua Herran agendan olla ihmisten
kalastajia, kyvykkäät kädet yhdistyneenä yhden päämäärän vuoksi, sielujen pelastuksen.
Tämän osan Hän on antanut meille jaettavaksi Kristuksen Ruumiin kanssa. Rohkaistakseen
jumalalliseen läheisyyteen, morsiussuhde Jumalan ja ihmisen välillä. Me teemme tämän
opetustemme, rukoustemme ja Pyhän Hengen voimaannuttaman musiikin ja meidän uskollisten
rukoussotureidemme rukousten kautta.
Meidän päämäärämme ei ole jatkaa opetusten ja musiikin tarjoamista sieluille, se on auttaa heitä
yhdistymään pysyvästi Herraan läheisellä merkityksellisellä tavalla, niin että he kaikki voivat saada
”opetusta Jumalalta” päivittäin ja heillä olisi hyvin vähän tarvetta ihmisen viisaudella, joka on vain
heijastus Jumalan viisaudesta heidän jokaisen elämässä. Toisin sanoen, kun on todella yhdistynyt
Kristukseen teidän taivaallisena Sulhasenanne, se asettaa teidät asemaan, missä teitä opettaa ja
ravitsee Jumala Itse.
Me emme vähättele Raamatun tutkimista, konferensseja, kirjoja tai musiikkia, ne ovat hyvin
inspiroivia, mutta ne ovat rajoittuneita siinä, mitä ne voivat välittää teidän sieluillenne, Hänen
Läsnäolonsa ei ole. Ravitseva manna, jota te vastaanotatte Häneltä joka päivä, Hänen
käsivarsiensa turvallisuus pitelemässä teitä, ylistys, arvostus ja kiitoksen antaminen, jota te
ilmaisette Hänelle intohimoisella kaipauksen huokauksella, merkitsee Hänelle erittäin paljon ja se
palvelee tekemällä teidät Kallioksi epätoivoisen ihmiskunnan kieppuvien merien keskellä.
Tämän päivän maailmassa on niin paljon pelkoa ja epävarmuutta taloudellisen ja moraalisen
rappeutumisen vuoksi. Me näemme tämän osana Jumalan suunnitelmaa vetää meidän
sydämemme pois maailman asioista ikuisuuden asioihin. Kun tämä rappeutuminen jatkuu
muistuttamaan aikoja, jotka on kuvattu Matteuksen Evankeliumin 24.luvussa, meidän luonnollinen
ihmisluontomme on tulla epävarmoiksi ja pelokkaiksi.
Mutta suuri Jumalan liike on pyyhkimässä maailmaa tuoden meidät sellaiseen suureen
läheisyyteen Jumalan kanssa, että nämä asiat näyttävät mitättömiltä verrattuna Hänen
läsnäolonsa Iloon ja Rauha, jota Hän välittää, uhmaa kaikkia meitä ympäröiviä olosuhteita, kuin
myös tuo meille ihmeellisen läpimurto varustuksen, kun sitä tarvitaan.
Me uskomme, että Hän valmistelee meitä näitä lopun aikoja ja sen sadonkorjuuta varten,
kampeamalla pois meidän kiinnostuksen kohteitamme ohimenevistä asioista ja Hänen ikuiseen
agendaansa ja sielujen pelastamisen kiireellisyyteen. Kun maailman olosuhteet huononevat, sielut
etsivät lohdutusta ja turvallisuutta, joskus pahimmista paikoista, jotka on naamioitu ulkoiselta
olemukselta näyttämään ”itse” luodulta rauhalta.
Ihmiset ovat etsimässä todellisia vastauksia, jotka tuovat kouriintuntuvaa lohdutusta ja jos he eivät
näe sitä kristillisen yhteisön johtamisessa, kun maailma on myllerryksessä, he eivät tule haluamaan
sitä mitä meillä on.

Me emme voi tuoda sitä lohtua heille, ellei meidän suhteemme Jumalan kanssa ole syvä, läheinen
ja niin mukaansatempaava, että se täysin varjostaa maailman ja meidän päähänpinttymämme,
”mitä me söisimme, mitä me pukisimme päällemme, missä me nukkuisimme”.
Jotta meillä olisi tällainen kuluttava intohimo, meidän täytyy uppoutua Hänen Sydämeensä,
kunnes kaikki menee ohi ja ei ole Valtakunnasta, eikä ole enää meidän päivän ja yön
huolenaiheemme. Jotta me pääsisimme tähän paikkaan, me asumme Hänen Sydämessään,
olemme Sydänasukas, me kaikki voimme olla lohtu ja inspiraatio toinen toisillemme asuen ja
toimien tästä pyhästä paikasta.
Hänen Sydämestään…
Clare & Ezekiel du Bois

