
108. Jeesus selittää… Kun Huokaus on rukous & Pitäkää Kiintymyksenne mielessä! 

KUN HUOKAUS ON RUKOUS & PITÄKÄÄ KIINTYMYKSENNE MIELESSÄ 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 10. Elokuuta, 2015. 

( Clare ) Herran siunaus on meidän kanssamme, Sydänasukkaat. On ollut mielenkiintoinen päivä. 

Me olemme asuneet tässä talossa 12, 13 vuoden ajan, kahden hyvin erityisen ihmisen 

vieraanvaraisuuden turvin. Tänään tuli kyseeseen, että he saattaisivat olla mahdollisesti 

muuttamassa takaisin ja että se tarkoittaisi, että meidän pitäisi löytää toinen asuinpaikka.  

Tarpeetonta sanoa, että minä olin vähän poissa tolaltani, käsitellen asiaa – kaikkia tuloja ja lähtöjä 

- ja tuleeko se todella tapahtumaan? 

Kuinka me aiomme käsitellä tätä, Herra? Kuinka me aiomme jatkaa sen tekemistä, mitä me 

teemme? Kaikkia asioita, jotka tapahtuvat, kun täytyy muuttaa. JA vaarantamatta viestin saamista 

teille joka ilta. Koska Herra on tehnyt hyvin selväksi – Hän haluaa minun tekevän tätä joka ilta.  

Siispä, Hän oli HYVIN suloinen ylistyksen aikana – minulta vei pitkä aika saada mieleni pois itsestäni 

ja ongelmistani ja päästä todella pisteeseen, missä minä ylistin Häntä. Hän auttoi minua siinä, minä 

tiedän, että Hänen armonsa tavoitteli minua. Hän alkoi puhumaan minulle ja sanoi… 

( Jeesus ) ” Sinulla ei ole mitään pelättävää, kaikki on Minun käsissäni. Se on aina ollut, se aina 

tulee olemaan. Minä olen sinun varustajasi. Älä anna huolen vallata itseäsi, Clare. Kiinnitä 

huomiota työhön, anna asioiden tapahtua ympärilläsi, mutta pysy keskittyneenä Minun Tahtooni, 

tähän kanavaan, sinun katraaseesi. Minä huolehdin kaikesta muusta, kaikesta mikä koskee sinua. 

Minä olen suojannut sinut, Minun Rakkaani.”  

( Clare ) ”Totta kai Sinä suojaat minut, Herra. Minä ymmärrän sen. Mutta, minä pelkään minun 

kiintymyksiäni asioihin… kuten kissoihini.” Me olemme niin tottuneita olemaan tässä ja 

kävelemään pellolla talon takana. Ja mitä niille tapahtuu ja sen kaltaisia asioita. 

( Jeesus ) ” He ovat sinun perhettäsi ja tulevat olemaan sinun kanssasi, minne ikinä sinä menetkin… 

sanoinko Minä ”menetkin?”  

( Clare ) Kyllä, Herra, Sinä sanoit.  

( Jeesus ) ” Kuitenkin, Minä en ole koskaan sanonut, että sinä olet menossa mihinkään muualle 

kuin Taivaaseen, olenko Minä?”  

( Clare ) Ei, Herra. Et ole sanonut.  

( Jeesus ) ” Sitten, lopeta huolehtimasta. Kaikki on Minun pystyvissä käsissäni. Sinä uskot sen, etkö 

uskokin?”  

( Clare ) Tietenkin minä uskon.  

( Jeesus ) ” Sitten sinä voit rentoutua. Nyt, se mitä Minä olen sanomassa, on että asiat ovat 

muuttumassa ympärilläsi. Mutta, Minä en koskaan muutu ja niin kauan kuin sinä pidät huomiosi 

naulittuna Minuun, mitä sinulla on huolehdittavana?”  

( Clare ) Ei mitään, luulisin.  

( Jeesus ) ” Minun Rakkaani, huoli on hyödytöntä. Rukous on se, mitä tarvitaan.”  



( Clare ) ”Herra, lasketaanko se rukoukseksi, kun minä vain istun murehtimassa?” Tiedättehän, ne 

kerrat, kun käsittelette tunteita ja kiintymyksiä ja asioita… ja te vain istutte Herran edessä ja ette 

voi tehdä mitään muuta kuin käsitellä tunteitanne? Minä aprikoin, että lasketaanko se 

rukoukseksi. Tiedättehän te, kun huudatte avuksi Herraa auttamaan saamaan asiat oikeaan 

järjestykseen mielessänne. 

( Jeesus ) ” Niin kauan kuin te tuotte anomuksenne Minun jalkojeni juureen, kyllä. Se lasketaan 

rukoukseksi. Rukous on niin paljon muutakin, kuin anomislauseiden puhumista, olivatpa ne 

ääneen lausuttuja tai sanattomia. Rukous on huokaus, tunnustus tarpeelle, että asiat tehdään 

oikeiksi. Rukous on myötätuntoa ihmisolosuhteille. Milloin tahansa sydämenne särkyy näistä 

vähäisimpien puolesta, milloin tahansa, Minä lasken sen rukoukseksi. Minä näen sinun epäuskosi! 

Anna Minun muotoilla se näin, että sinun evankelis/fundamentalistinen näkökantasi tyydyttyy, 

okei?”  

” Harkitkaa Johanneksen Evankeliumi 2:1-10… ”Ja kolmantena päivänä oli häät Galilean Kaanassa 

ja Jeesuksen äiti oli siellä. Ja myös Jeesus ja hänen opetuslapsensa olivat kutsutut häihin. Ja kun 

viini loppui, sanoi Jeesuksen äiti Hänelle: ”Heillä ei ole viiniä.” Jeesus sanoi hänelle: ”Mitä sinä 

tahdot Minusta, vaimo? Minun aikani ei ole vielä tullut.” Hänen äitinsä sanoi palvelijoille…  

”Mitä Hän teille sanoo, se tehkää.” Niin oli siinä juutalaisten puhdistamistavan mukaan kuusi 

kivistä vesiastiaa, kukin kahden tai kolmen mitan (mitta= n.40 litraa) vetoinen. Jeesus sanoi heille: 

”Täyttäkää astiat vedellä.” Ja he täyttivät ne reunoja myöten. Ja Hän sanoi heille: ”Ammentakaa 

nyt ja viekää edeskäyvälle (=juhlien vastuuhenkilö).” Ja he veivät. Mutta kun edeskäypä maistoi 

vettä, joka oli muuttunut viiniksi, eikä tiennyt, mistä se oli tullut – mutta palvelijat, jotka olivat 

veden ammentaneet, tiesivät sen – kutsui edeskäypä yljän (=sulhanen) ja sanoi hänelle: ”Jokainen 

panee ensin esille hyvän viinin ja sitten, kun juopuvat, huonomman. Sinä olet säästänyt hyvän 

viinin tähän asti.”  

” Niin sinä näet, että se, mitä Minä olen kertonut sinulle, on Pyhien Kirjoitusten mukaista. Minun 

äidilläni oli esirukoilijan sydän, millainen on myös sinun sydämesi. Hän näki hääjuhlien nolouden ja 

huokaisi syvään, tietäen, kuinka nolostuneita he olisivat. Hänen huokauksestaan tuli rukous 

Minulle ja ei vain mikä tahansa rukous, huomatkaa. Minä astuin ulos hahmostani sillä hetkellä ja 

paljastin itseni palvelijoille. Ei ollut vielä Minun aikani, mutta hänen sydämensä huokaus sai 

vastakaikua syvällä Minussa, Minä astuin esiin kuitenkin. Siispä sinä näet, että huokaukset ovat 

voimakkaita.”  

( Clare ) Vau, Herra. Kiitos, että teit sen niin selväksi! 

( Jeesus ) ” Minä toivoisin, että sinä pääsisit eroon lainmukaisesta ajattelutavasta ja alkaisit 

luottamaan Minuun enemmän. Mutta yleisösi takia, jossa voi olla jokunen yhtä itsepäinen, kuin 

mitä sinä olet, Minä selitin sen Pyhien Kirjoitusten mukaan. Pyhissä Kirjoituksissa on niin paljon, 

mitä te ette näe. Niin paljon!! Ihmisten säännöt ovat hämärtäneet monia totuuksia. Esimerkiksi, 

että täytyy raataa rukouksessa polvillaan tunteja, ennen kuin Minä tulen tekemään sellaisen 

ihmeen. Se on valhe. Tietenkin, kun esirukoilija sattuu olemaan oma juutalainen äitisi, no niin, se 

on kokonaan aivan toinen juttu.” 

” Minä kuulen äitien sydänten itkut lastensa puolesta. Se myös on mitä voimakkainta. Kuka 

tahansa, joka on halukas ottamaan vastuun olla äiti, olipa se omille lapsille ja toisten lapselle, 

saavuttaa erityisen armon tulla kunnioitetuksi hänen huolissaan, mikä on tarpeeksi hänelle, 

laittaakseen syrjään oman elämänsä, tukeakseen lasta. Sinä olet äiti, et vain omille lapsillesi, vaan 



näille Sydänasukkaille myös. Ja niinpä, sinun rukouksesi kantavat erityistä voitelua heidän 

tarpeidensa vuoksi. Eikö se saa sinun oloasi paranemaan?”  

( Clare ) Se varmasti saa, Herra! Kiitos Sinulle. Auta minua omaksumaan ja todella uskomaan tämä 

koko sydämestäni!  

Minä halusin jakaa kanssanne tämän tarinan… Muistan tarinan tietystä naisesta, joka aloitti 

kristityn TV tietoverkon. Hän oli tietoverkossa nousseen kriisin vallassa ja hänen täytyi kiiruhtaa 

hätäkokoukseen.  

Mutta ennen kuin hän pääsi ovesta ulos, kaupungin ulkopuolelta tullut nainen, jolla oli tapaaminen 

hänen kanssaan, tuli sisään itkien ja pyysi rukouksia. Hänen aviomiehensä aikoi ottaa avioeron 

toisen naisen vuoksi. No niin, Aseman omistaja kuunteli, mutta hänen täytyi pian hylätä hänet 

lupauksella rukoilla hänen puolestaan. 

Hämmentyneenä tietoverkkokriisin aiheuttamasta häiriöstä, kun hän oli juoksemassa ovesta ulos, 

hän tokaisi… ”Voi Jumala, huolehdi asiasta, pyydän, teethän sen? Huolehdi asiasta!” Ja se oli ainoa 

rukous, minkä hän sanoi. 

Useita kuukausia myöhemmin, häntä lähestyi hyvin pukeutunut nainen ja hänellä oli hänen 

tietoverkolleen kirjoitettuna 50 000 dollarin shekki. Hän sanoi… ”Te ette taida muistaa minua?” TV 

omistaja sanoi, ”En. Olen pahoillani, en muista.”  

Nainen, jolla oli shekki, sanoi… ”Kuusi kuukautta sitten minä pyysin teitä rukoilemaan minun 

avioliittoni puolesta. Muutaman päivän sisällä, kaikki muuttui. Minun mieheni ja minä olemme 

sopineet ja meillä on nyt ihana avioliitto ja minä tiedän, että se on teidän rukoustenne ansioita.” 

Hänen on täytynyt myhäillä itsekseen, kun hän kuuli sen! Minä sanoin Herralle tämän jälkeen… 

”No niin, Herra, mikä oli niin voimakasta hänen rukouksessaan, että Sinä vastasit siihen niin 

nopeasti?”  

( Jeesus ) ” Hän oli äiti. Äiti tälle naiselle ja niille, jotka katsoivat hänen tietoverkkoaan. Hän oli 

rukoileva ihminen, eli tottelevaista, uhrautuvaa ja täysin Minulle omistautunutta elämää. Hän oli 

hyvin altis saamaan rukouksensa vastatuiksi.”  

” Nainen, joka tuli hänen luokseen, oli nöyrtynyt avioliitossaan, hän oli myös sielu, joka otti 

asiakseen huolehtia toisista taloudellisesti ja rukoilla heidän puolestaan. Hänen sielunsa alttiuden 

ja uskollisuutensa Minulle vuoksi, myös hän oli hyvin altis saamaan rukouksensa vastatuiksi. 

Molemmat sielut, antaen ja vastaanottaen, olivat armon tilassa Minun kanssani. Minä en aina 

sano ”Kyllä”, mutta tässä tapauksessa sillä oli ansionsa. Muistatko tarinan Tobitista?”  

( Clare ) ”Voi kyllä, se on yksi minun henkilökohtaisista suosikeistani”. Muuten, jotkut teistä, jotka 

eivät ole tuttuja Tobitin kanssa, se on osa Apokryfisiä kirjoja, joten te ette löydä sitä monista 

Raamatuista.   

( Jeesus ) Koska Tobit eli oikeamielistä ja esimerkillistä elämää, Minä lähetin enkeli Rafaelin 

avustamaan häntä rahojensa takaisin saannissa, hän tarvitsi niitä epätoivoisesti, kuin myös pyhän 

miniänsä varustamisessa.”  

” Tobit oli myös isä monille, mies, joka epäitsekkäästi huolehti muista, haudaten kuolleita – jopa 

muukalaisia – mitä epäsopivimpiin aikoihin. Niin monta kertaa Minä vastaan rukoukseen Minulta 

anovan ystävällisyyden vuoksi.” 



Epäitsekkäällä Armeliasuuden elämällä on suuri hyve Minun edessäni ja Minä kaipaan erottaa 

joukosta ja suoda heille epätavallisia lahjoja, erityisesti vastauksia rukoukseen.”  

( Clare ) Siispä, sen jälkeen oli tavallaan pitkä tauko. Ja lopulta minä sanoin… ”Herra, oliko vielä 

jotakin muuta, mitä Sinä halusit sanoa tänä iltana?”  

( Jeesus ) ” Kyllä, on muuta. Älkää antako itsenne hälyttyä ympärillänne muuttuvista asioista. Minä 

puhun teille kaikille Minun Morsiamilleni juuri nyt. Useimmiten tämä on vihollisen taktiikka, 

aiheuttaa epävarmuutta… Aineelliset asiat elämässänne kokevat muutoksia.” 

” Kun teidän sydämenne ovat keskittyneet Minuun, eikä perheeseenne, asumiseenne, ruokaanne 

ja vaatetukseenne, mitä tahansa ympärillänne on meneillään, teidän sydämenne ei muutu. Jotta 

olisi tällainen sydämen kyky, täytyy laittaa suhde Minuun ehdottomaksi, ensimmäiseksi 

tärkeysjärjestyksessä, koska Minä en koskaan muutu. Kun te alatte asettamaan sydämenne muihin 

asioihin, teidät pikkuhiljaa vedetään ansaan.”  

( Clare ) Voi pojat, minä olen todella tuntenut sen!  

( Jeesus ) Kun te alatte asettamaan sydämenne muihin asioihin, teidät pikkuhiljaa vedetään 

ansaan… Aluksi se tuntuu tarpeeksi viattomalta, kiintymys johonkin tai johonkuhun. Sitten te 

totutte siihen ja siitä tulee ”tärkeä” teidän onnellisuudellenne. Saanko Minä sanoa, ei kukaan, ei 

mikään asia saisi vangita sydäntänne ja tulla tärkeäksi, muut kuin Minä?”  

” Jos teidän perustarpeenne täyttyvät joka päivä, riemuitkaa siitä, että teillä on riittävästi ainetta 

päiväksi. Mutta jos te alatte kaipaamaan lisää ja näette huomionne elämässä siirtyvän asioihin, 

teitä pikkuhiljaa vedetään kivuliaaseen ansaan. Tämän takia Minä sanoin… ”Jos rikkaudet 

lisääntyvät, älkää kiinnittäkö sydäntänne niihin.” Teidän sydämenne tulisi kuulua vain Minulle.” 

” Mies tai nainen, joka asettaa tärkeysjärjestyksensä asioihin, jotka eivät ole välttämättömyyksiä, 

on pian halukas tekemään kompromisseja ylläpitääkseen niitä. Evankeliumin palvelijalle se on 

äärimmäisen vaarallista. Teidän seurakuntanne alkaa kasvamaan, tulonne kasvavat suuresti, te 

investoitte kalliimpaan taloon, ylellisyyksiin pöydässä ja nämä asiat alkavat hallita elämäänne, 

niistä tulee mielihyvän lähde. Tulos? Jos elämäntyyli vaarantuu, kivuliaita ratkaisuja pitää tehdä: 

vaarantaa kaikki? Vai taipua kompromissiin?”  

” Minä haluan teidän olevan vapaita, Lapset. Minä haluan, että teillä ei ole huolen häivää, muuta 

kuin tehdä Minut onnelliseksi, laittaen Minut elämänne keskipisteeseen, Teidän ainoaksi Iloksi, 

Kuninkaaksenne, joka istuu sydämenne valtaistuimella. Paavali oli Minun sydämeni mukainen 

mies. Hänelle ei ollut väliä, oliko hän hyvin puettu ja hyvin asutettu vai elikö hän telttatehtaan 

nurkassa. Hänen ilonsa oli Minussa, kaikki muu oli yksinkertaisesti vain tukemassa Hänen iloaan.”  

” Kuten on kirjoitettu Paavalin Kirjeessä Filippiläisille 4:11-13… ”Ei niin, että minä puutteen vuoksi 

tätä sanon; sillä minä olen oppinut oloihini tyytymään. Osaan elää niukkuudessa, osaan myös elää 

runsaudessa; kaikkeen ja kaikenlaisiin oloihin minä olen tottunut; sekä olemaan ravittuna että 

näkemään nälkää, elämään sekä runsaudessa että puutteessa. Kaikki minä voin Hänessä, joka 

minua vahvistaa...”  

” Ja Matteuksen Evankeliumin 6:31… ”Älkää siis murehtiko sanoen: ”Mitä m syömme?” tahi ”Mitä 

me juomme?” tahi: ”Millä me itsemme vaatetamme?” Sillä tätä kaikkea pakanat tavoittelevat. 

Teidän Taivaallinen Isänne kyllä tietää teidän kaikkea tätä tarvitsevan…”  

” Minä en vain tiedä, että te tarvitsette näitä asioita, Minä toimitan ne teille myös. Älkää ajatelko, 

että koska te olette ansainneet huomattavan elannon kättenne töillä, että te olette vastuussa 



varallisuutenne kasvusta. Totuus on, Minä olen varustanut teidät kyvyllä ja mahdollisuudella 

ansaita elanto ja jos Minä sen vetäisin pois, sillä hetkellä te olisitte koditon.”  

” Voi, kuinka viisas on se, joka on oppinut olemaan onnellinen hyvin vähässä, todella, onnellinen 

toisinaan, vaikka ei ole mitään. Tällainen kuin tämä, on vapaa kuin varpuset ja hänellä ei ole 

huolen häivää maailmassa. Vastakohta heille, jotka etsivät vaurautta ja elävät elämää, jossa 

askartelevat täysin sellaisten asioiden parissa kuin mitä syövät, missä elävät, mitä pukevat 

päälleen ja mielihyvän lähteet ja pettymykset kuuluvat kuvioon. Ostosten tekeminen, niin monien 

asioiden huoltaminen ja suojeleminen. Voi, millaiseen ansaan voi pudota, kun elää varakasta 

elämää.”  

” Tämä astia on oppinut hyvin raskaalla tavalla, että kuinka hyvin katkeraa ja sitovaa 

materialistinen elämäntyyli voi olla. Monet kerrat Minä olen kuullut hänen huutavan avuksi 

vähemmän monimutkaista elämää. Ja kun hän saa sydämensä enemmän ja enemmän Minun 

sydämeeni, Minä tulen auttamaan häntä oivaltamaan sen unen.”  

” Kaikki teistä nyt. Kiinnittäkää hyvin tarkkaa huomiota kiintymyksiinne ja harkitkaa, mitä te olisitte 

valmiita vaarantamaan säilyttääksenne mielihyvän lähteenne? Oletteko valmiita luopumaan siitä 

kaikesta Minun Valtakuntani hyväksi? Jos se otettaisiin pois huomenna, olisitteko te allapäin, 

hautoisitteko itsemurhaa, olisitteko nöyryytettyjä? Vai, pysyisikö sydämenne vakaana, luottaen 

vain Minuun?”  

” Minä ehdotan näitä asioita teille sen vuoksi, mitä on tälle kansakunnalle tulossa. Monet, jotka 

etsivät kuuluisuutta ja rikkautta, tulevat olemaan pennittömiä yhdessä yössä. Minä en halua sitä 

teille. Ei, Minä haluan Teidän Sydäntenne aarteen olevan Minä, sillä Minua ei tulla koskaan 

viemään teiltä pois. Ja, mitä nöyryytetympi te olette, sitä enemmän Minä tulen hyväksymään 

teidät. Ajatelkaa näitä asioita.”  

” Asettakaa nyt sydämiinne se, mitä on kaikkein tärkeintä. Ja se ei ole vain asiat, jotka ovat 

uhattuina, jotkut voivat elää aika hyvin ilman niitä. On myös ihmiset, jotka merkitsivät teille 

elämässänne, jotka yhtäkkiä voivat elää ilman teitä. Jotka yhtäkkiä eivät kunnioita teitä enää, te 

olette tulleet heille merkityksettömiksi ja jopa velvollisuudeksi.” 

” Ei voi tietää, ketkä ovat ystäviä, ennen kuin menettää kaiken vaikutusvallan ja on maailman 

naurun ja pilkan alaisena. Sitten te tulette tietämään, ketkä teidän ystävänne ovat.” 

” Minä tulen aina vaalimaan ja arvostamaan teitä, pitäkää sydämissänne muistikuva Minusta 

ristillä. Alastomana, haavoitettuna, likaisena hiestä ja verestä, tunnistamattomaksi runneltuna. 

Sillä hetkellä, Minä olin kaikkein halveksituin ja vihatuin kaikista ihmisistä ja varmasti köyhin. Kyllä, 

sellaiseksi Minä tulin, kuin esimerkkinä teille, että ette aseta sydämiänne rikkauksiin ja 

maailmallisiin saavutuksiin.” 

” Onnellisia te tulette olemaan, jos te seuraatte tätä esimerkkiä. Tulkaa määrätietoisiksi, yhden 

sydämen tilaan. Minä tarjoan teille nyt tämän Armon, kun te kuulette tämän kutsun.” 


