
311. Jeesus sanoo… Hankkikaa päivittäinen hengellinen Ravintonne Minulta… 

Istukaa hiljaa Minun edessäni 

HANKKIKAA PÄIVITTÄINEN HENGELLINEN RAVINTONNE MINULTA… ISTUKAA HILJAA MINUN 

EDESSÄNI 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 8. Toukokuuta, 2016.  

( Clare ) Herran Armo on meidän suojamme ja lohtumme, rakkaat Sydänasukkaat.  

Kuten tavallista, minulla oli ollut joitain kamppailuita mustan pantteri demonin kanssa, kiusauksia 

tuhlata aikaa ja ajatusten harhauttajia. Minä tunnen itseni aika tuomituksi tänään, siispä minä 

aloitin meidän yhteisen aikamme tunnustamalla. ”Tässä minä olen, Herra. Sinun surkea ja pieni.” 

Hän vastasi välittömästi… 

( Jeesus ) ” Älä sano sitä itsestäsi. Sinä et ole surkea, sinut on lunastettu ja siitä voi riemuita.” 

” Minä en koskaan tule jättämään tai hylkäämään sinua, Clare. Jopa pahimmillasi sinä olet yhä 

Minun Kyyhkyni ja Minun Rakkaani. Siispä, pyydän, totuttele siihen, Rakkaani.”  

( Clare ) Jeesus, minä tarvitsen Sinun apuasi. Minä en enää halua olla missään maailman 

lähelläkään ja minun on todella vaikea vetäytyä. Se on hyvin surullista. Minä kaipaan Sinua, Jeesus. 

Minä olen liian uppoutunut näihin asioihin. Pyydän, kerro minulle mitä tehdä. Pyydän?  

Ja vain antaakseni teille ajatuksen, minä sain tällaisen kevätsiivous puuskan. Joka kerta, kun minä 

näen jotakin poissa paikaltaan, joka pitää hoitaa kuntoon, minä syöksyn tekemään sitä. Minun ei 

tarvitse tehdä sitä. Se on todella vetänyt minua erilleen Herrasta. Siispä, tässä on osa siitä, mitä on 

meneillään. 

( Jeesus ) ” Aloita aamusi Minulla, Clare. Sinä olet langennut vihollisen juoneen riistää sinut pois 

Minulta. Sinä tiedät, miltä täysin tasapainotettu päivä näyttää. Sinulla on joitakin ihmeellisiä 

ihmisiä tällä kanavalla ja he ymmärtävät, kun sinulla ei ole viestiä heti ensimmäisenä asiana.”   

( Clare ) Mutta Herra, minusta tuntuu pahalta, kun minä tiedän, että he odottavat kuulevansa 

Sinusta.  

( Jeesus ) ” Jos he sanoisivat Minulle… ”Jeesus, Clare ei julkaissut viestiä vielä, antaisitko Sinä 

minulle jotakin syöttääksesi Sinun omasta kädestäsi?” Minä takaan, että he tulevat olemaan aika 

yllättyneitä siitä, mitä he keksisivät. Istuen hiljaa Minun edessäni ehtoollisen jälkeen, kynä tai 

tietokone kädessä, vuodattakaa sydämenne Minulle, Minun Morsiameni. Puhukaa hellästi Minulle 

peloistanne, epävarmuuksistanne, kivuistanne ja pettymyksistänne. Ja iloistanne myös! Kiitoksen 

antaminen on avain Minun sydämeeni. Minä teen niin paljon Minun omieni puolesta ja kuitenkin 

he unohtavat kiittää Minua. He pitävät Minua itsestäänselvyytenä kuin aviomiestään, joka heillä 

on ollut 30 vuotta.”  

” Ei, ei, ei. Minä olen tuore ja uusi joka aamu ja Minä kaipaan tulla huomioiduksi tuoreena ja 

uutena. Jopa silloin, kun Minä kärsin, Minä silti olen uusi ja täynnä elämää joka päivä, kun te 

tulette Minun luokseni rukouksessa. Minä rakastan kuunnella teitä, kun te vuodatatte sydämenne. 

Ja Minä en voi estää Itseäni vastaamasta siihen. Minä olen niin liikuttunut, kun te puhutte Minulle 

niin avoimesti ja odotatte kuulevanne jotakin takaisin, jopa vain vaimean vastauksen. Kuinka Minä 

voisin mahdollisesti teeskennellä, että Minä olen kuuro?”  

” Katsokaahan, te ette halua tulla riippuvaisiksi Claresta saadaksenne sanan. Ei, tulkaa 

riippuvaisiksi Minusta saadaksenne sanan. Minä olen aina teidän kanssanne, aina. Oletteko te 



unohtaneet, että Minä olen omnipotentti, kaikkivoipa? Se tarkoittaa, että on rajoittamaton voima; 

kykenevä tekemään mitä tahansa. Luuletteko te, että teille vastaaminen on Minun taitojeni 

valtapiirin ulkopuolella? Ei tietenkään ole. Se mitä teiltä puuttuu, on teidän uskonne, uskonne 

uskoa, että Minä todella puhun teille. Uskonne uskoa, että Minä todella haluan puhua teidän 

kanssanne. Minä todella arvostan teidän seuraanne ja kaipaan jakaa elämänne jokaisen osa-

alueen.”  

” Miksi te luulette, että Minä olen innoittanut häntä julkaisemaan tämän kanavan? Eikö se ole 

opettaa teitä, kuinka odottaa Minun puhuvan teidän kanssanne, rakastavan teitä, huolehtia ja 

vaalia teitä? Profetiat ja mysteerit, mitä Minä jaan täällä, eivät ole läheskään yhtä tärkeitä, kuin 

teidän on napata Minun Rakkauteni tuuli teitä varten. Siksi Minä tulen Claren luo, koska Minä 

haluan teidän näkevän, kuinka helppoa on puhua Minun kanssani, sitten kun te olette asettuneet 

samalle aaltopituudelle.”  

” Syyllisyys on pilannut useimmat teistä; te ette ole tarpeeksi hyviä, te ette tohdi lähestyä Minua. 

Mutta katsokaa miehiä, joita Minä valitsin apostoleikseni. Yksikään heistä ei ollut hyvin koulutettu, 

paitsi se, joka petti Minut. He olivat yksinkertaisia miehiä, alhaisia, ahkerasti työtä tekeviä 

työntekijöitä, eivät olleet koulutettuja, rikkaita tai hallitsevan luokan jäseniä.”  

” Nämä valinnat olivat tarkoituksellisia Minun puoleltani. Minä halusin teidän näkevän, että te 

olette kelvollisia olemaan Minun ystäviäni. Minä tein siitä yksinkertaista, koska Minä halusin 

teidän olevan osa Minun elämääni, Minun keskustelujani, Minun suruni aikoja, jolloin Minä 

tarvitsen lohdutusta. Minä en olisi voinut tehdä siitä pelkistetympää. Kuitenkin te vältätte Minun 

lähelleni tuloa. Ettekö te ole katuneet syntejänne? Ettekö te tiedä, että Minä lupasin, että Minä 

saattaisin loppuun sen hyvän työn, minkä Minä aloitin teissä pelastuksenne päivänä?” 

 ” Kyllä, on totta, Minulla on paljon työtä tehtävänä teidän sieluissanne. Niin kauan kuin te ette 

kävele poispäin Minusta, kun me työskentelemme yhdessä, te voitte olla rauhallisin mielin, Minä 

tulen saattamaan loppuun sen. Se on teistä kiinni; se on ottamista vailla.”  

” Kun kuljette päivästä päivään, pyytäen Minua käyttämään teitä koskettamaan jotakin Minun 

Rakkaudellani ja Minä tulen varmasti vastaamaan siihen rukoukseen. Aloittakaa päivänne 

pyytämällä Minua järjestämään kaikki Minun mieltymykseni mukaan ja sitten seuraatte sitä, 

vakaasti totellen, tehden kaiken, mitä Minä olen asettanut teidän eteenne, rakkaudesta Minuun.”  

” Tästä ovat Pyhimykset Taivaassa tehdyt. Silkasta tottelevaisuudesta, rakkaudesta Minuun. He 

tekivät kaiken motiivinaan rakkaus Minuun ja naapuriinsa. Heidän sydämensä puhdistuivat tällä 

motiivilla. Siinä ei ole mitään vaikeata, tehkää yksinkertaisesti kaikki rakkaudesta. Ei koskaan 

itsekkäistä motiiveista, ei että tulisitte nähdyiksi tai kuulluiksi, ei koskaan saadaksenne satona 

maallista palkkiota, vaan pelkästään rakkaudesta Minuun.”  

” Voi, kun Minä näen teidän elävän uhrautuvan rakkauden elämää, Minun sydämeni melkein sykkii 

ulos Minun rinnastani, Minä olen niin innoittunut rakkaudesta teihin. Nähdä Minun pienet 

Kristukseni, Minun nimelläni kutsutut, toimivan kuten Minä puhtain motiivein, sytyttää Minun 

sydämeni Rakkauden ilmiliekkeihin.”  

” Ottakaa usein viesti Pyhistä Kirjoituksista, Raamatun Lupaukset-kirjasta, Rhema-laatikosta tai 

netistä Rhema-sivulta (englanninkielinen, heartdwellers.org tai jesus-comes.com-sivuilta), 

nähdäksenne, mitä Minä ajattelen milläkin hetkellä. Minä tulen ohjaamaan teitä sellaisten 

keinojen avulla. Minä tulen innoittamaan ja voimistamaan teitä, rohkaisemaan ja jopa ojentamaan 



teitä, kun te tarvitsette sitä. Teidän ei tarvitse olla peloissanne. Ettekö te tiedä, että jopa Minun 

ojentamiseni on tehty rakkaudesta saattaakseni teidät täydellisyyteen.”  

” Ilman suuntaa, teistä tulee pian tuulessa huojuva kaisla ja teidät voidaan helposti saattaa 

raiteiltanne. Mutta, kun te olette käyttäneet aikaa vedotaksenne Minuun, kuunnelleet Minua, 

käyttäneet työkaluja, joita teille on annettu tällä kanavalla, teistä tulee luotettava. Teidän 

perustuksenne on varma. Enää te ette ole hiekkaan juurtuneita, teidän juurenne ovat nyt ottaneet 

otteen kalliosta.”  

” Ilman tätä perustusta, te voitte yhtä hyvin mennä omia teitänne. Te tulette kestämään vain niin 

kauan kuin siemen, joka on heitetty kalliolle ja siemen, joka on heitetty orjantappuroiden alle, te 

tulette pian menettämään läheisen rakkauden ja kutsun elää ja asua Minun sydämessäni. Ettekä te 

tule kestämään elämän pyörremyrskyjä, jotka on tuotu teitä vastaan syöstäkseen teidät pois 

Minun tahdostani.” 

” Ei ole mitenkään mahdollista, että te voisitte elää Minun tahdossani, kaikkine Minun 

siunauksineen, ilman, että viettäisitte huomattavan ajan Minun kanssani. Todellista aikaa, 

vilpitöntä aikaa, rehellistä aikaa, vuodattaen rukouksianne, anomuksianne ja huolianne Minulle ja 

kuunnellen Minun ratkaisujani. Käyttäen teille annettuja työkaluja päästäksenne alkuun. Te ette 

voi säilyä hengissä Minuun syvästi juurtuneena ilman sitä.”  

( Clare ) Ja kun Hän sanoi sen, Minä näin höyhenen leijailevan alas Taivaasta, hyvin kevyen pienen 

höyhenen, untuvan. Se vain putosi alas Taivaasta. Ja minä inspiroiduin sanomaan, että Hänen 

äänensä on sen kaltainen… hyvin herkkä, hyvin pieni, hyvin hiljainen, hyvin hellä. 

( Jeesus ) ” Kun te sallitte itsenne vaarantavan rukousaikanne muihin aktiviteetteihin, te saatatte 

itsenne hyvin suureen vaaraan. Ohjeistaminen, jota Minä olisin teille antanut sinä aamuna, ei 

koskaan pääse sydämeenne ja mieleenne ja te olette istuva ankka vihollisen taktiikoille. Siksi hän 

tulee yrittämään ylityöllistää teidät, antaa teille työn, joka jättää teidät lopen uupuneiksi illalla ja 

kyvyttömäksi rukoilla. Se on teistä kiinni vetää raja asialle, Minun lapseni.”  

” Maailma tulee jatkuvasti työntämään rajaa taaksepäin enemmän ja enemmän, ottaen 

elämästänne syöttääkseen loppumatonta himoa valtaan ja maineeseen. On täysin teistä kiinni, 

vetää raja maailmaa vastaan ja vahvistaa sitä. Varokaa hitaasti tunkeutuvia työpaikkoja, jotka joka 

päivä näyttävät vaativan enemmän ja enemmän teiltä. Saatana työskentelee hienovaraisella 

tasolla, vetääkseen teidät sisään ennen kuin te tiedätte, mitä teille on tapahtumassa.”  

” Siispä, kun te näette päivienne tulevan pidemmiksi, raskaammiksi ja vaativimmiksi, katsokaa 

kahta asiaa… maailman motiiveja teitä kohtaan ja teidän omia intohimojanne. Kyllä, intohimo on 

tappaja meidän suhteessamme. Intohimo on tämän korruptoituneen maailman jalanjälki. 

Eläminen päivästä päivään agendana vain Minun rakastamiseni, kaikessa mihin te ryhdytte tai mitä 

te teette muiden puolesta, tulee pitämään teidät poissa arvanheitosta maailman kanssa ja poissa 

tulemasta kunnianhimoiseksi.” 

” Nämä ovat joitakin niistä asioista, joita Minä haluan teidän harkitsevan suhteessanne Minuun. 

Nämä ovat pieniä kettuja, jotka näykkäisevät viinipuusta ja pilaavat sadon. Nämä ovat ne pimeät 

voimat, jotka tulevat syömään itse elämän teistä, kunnes teistä ei ole mitään jäljellä teille tai 

Minulle. Varokaa näitä, Minun Kyyhkyni. Olkaa viisaita kuin käärmeet ja vetäkää raja. Älkää antako 

maailman vuodattaa teitä kuiviin. Pikemminkin suojelkaa meidän suhteemme kallisarvoista kukkaa 

ja jatkakaa Kalliolle rakentamista.”  



” Minä siunaan teidät nyt viisaudella, joka tulee ylempää, että te saattaisitte olla kykeneviä 

katsomaan elämäänne ja asioita, joihin te kulutatte aikanne. Ja oivaltaa alueet, jotka varastavat 

meidän suhteestamme.” 


