
133. Jeesus selittää: Eläen Joka Päivä Kunnian Ulottuvuuksissa 

ELÄEN JOKA PÄIVÄ KUNNIAN ULOTTUVUUKSISSA 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 16. Syyskuuta, 2015.  

( Clare ) Jonkin ajan kuluttua, kun olin ylistyksessä, Hän kertoi minulle, että Hän halusi puhua minulle, 
siispä tulin ja istuin tietokoneeni ääreen ja Hän sanoi… 

( Jeesus ) ”Tervetuloa takaisin.”  

( Clare ) Oi Herra, paina minut Sinun sydäntäsi vasten.  

( Jeesus ) ”Missä sinä olet ollut koko tämän ajan?”  

( Clare ) Kamppailemassa pysyä hereillä ja keskittyä Sinuun.  

( Jeesus ) No niin, hyvää työtä. Tässä me olemme ja Minä rakastan sinua.”  

( Clare ) Minä rakastan myös Sinua, suloinen Jeesus, ikuisesti ja ikuisesti. Oi, kuinka minä toivon, että 
voisin rakastaa Sinua jatkuvasti.  

( Jeesus ) ”Minä myös.”  

( Clare ) Se on lahja, eikö olekin?  

( Jeesus ) ”Se on.” Hän sanoi sen tuike Hänen silmässään.  

( Clare ) Jeesus, pyydän, voisitko Sinä antaa minulle lahjan loputtomasti ihailla Sinua?  

( Jeesus ) ”Oi, sellainen pyyntö saa Minun Sydämeni pyörtymään. Sinun täytyy luopua kaikista 
luoduista asioista, ollaksesi tarpeeksi vapaa olla Minun kanssani sillä tasolla. Ne, jotka ovat halukkaita 
ohittamaan kiinnittymisensä siihen, mitä ihmiset ajattelevat, miltä he näyttävät ihmisten silmissä, 
mistä ruuista ja viihteestä he nauttivat – niille, joille koko maailma on kuollut, Minä voin myöntää 
tämän lahjan, jos he etsivät sitä.”  

( Clare ) Minusta näyttäisi, Herra, että sellaisia ihmisiä on maailmassa. Minä tiedän, että jopa Ezekiel ja 
minä olemme tunteneet sillä tavalla eri aikoina.  

( Jeesus ) ”No niin, heitä on… mutta he eivät halua Minua ja ovat niin kiinnittyneet Minuun, että he 
eivät sano ääneen sitä halua. Tai edes harkitse pyytävänsä sitä.”  

( Clare ) Mutta miksi?  

( Jeesus ) ”Miksi luulet?”  

( Clare ) He tuntevat itsensä arvottomiksi?  

( Jeesus ) ”Se on osa sitä. Mutta osittain, koska he eivät koskaan kuvitelleet, että sellaista lahjaa voisi 
koskaan saada. Ja Minä olen tässä kertomassa heille, että sen voi saada.”  

( Clare ) Herra, oletko tosissasi vai hyppäsinkö ihan eri asiaan? 

( Jeesus ) Hän huokaisi syvään ja Hän sanoi… ”Mitä luulet, Clare?”  

( Clare ) Menin Raamatun Lupaukset-kirjan luo ja sain viestin ”Pyhä Henki” ja ajattelin, että minä 
todella haluan varmistua, että tämä on Herra. Sinä OLET tämä!  



( Jeesus ) ”Minun Hyvyyteni jatkuvan tutkiskelemisen lahja on saatavilla kaikille, jotka kysyvät. 
Kuitenkin siihen liittyy tietty hinta. Heidän täytyy irrottautua maailman heille tarjoamista 
lohdukkeista.”  

( Clare ) No niin… sanotko, että kuten perinteiset vanhan ajan kristityt, jopa kuten Cuthbert, joka 
seisoi meressä yöllä pysyäkseen hereillä ja rukoillakseen? Ja saukot tulivat pitämään häntä 
lämpimänä.   

Kun sanoin sen Hänelle, päätin, että ”minä” varmistun, että se oli Cuthbert, josta minä kuulin, joka 
seisoi meressä saukkojen kanssa. Kun menin internettiin, vain varmistamaan, että se oli Cuthbert, 
minä olin asettanut kotisivulleni yhden suosikkinäkymistäni, jossa on Rhema-viestejä. Ja se mitä se 
sanoi, oli ”Keltit olivat luonnollisia pohdiskelijoita ja erakkoja, jotka etsivät rosoisia niemiä tai 
metsäaukeita, ollakseen yksin Jumalan kanssa.”  

Vau. Kun kuulin sen, minun sydämeni vain … huokaus!... tavallaan haihtui pois, koska se oli koko syy 
siihen, miksi me olimme vuoristossa viisi vuotta – elämässä yksinkertaisempaa elämää, olla 
lähempänä Herraa.  

Siispä, sanoin, ”Herra, tämä on kaikki, mitä halusin, kun me asuimme vuoristossa! Olla vapaa 
rukoilemaan ja pohdiskelemaan sinun hyvyyttäsi. Mikä vahvistus!” 

( Jeesus ) ”Nyt. Älä hyppää eri asiaan – Minä en ole lähettämässä sinua takaisin vuoristoon.”  

( Clare ) Aiiii  

( Jeesus ) ”Minä yksinkertaisesti kerron sinulle, mikä on mahdollista niille, jotka uskovat. Täytyy olla 
uskoa, ei töitä. Toisin sanoen, se ei ole sinun päätettävissäsi. Tämä kaltainen armo, se on Minusta 
kiinni. Ainoa syy, miksi Cuthbert teki sen, oli että hän voisi olla Minun kanssani; hänen halunsa oli niin 
kiihkeä ja polttava, jo itse ajatuskin nukahtamisesta ja tietoisuuden menettämistä Minusta, oli 
kauhistuttavaa hänelle. Ymmärrätkö?”  

( Clare ) Vau.  

( Jeesus ) ”Kyllä, vau. Hän oli niin yhdistynyt Minuun.”  

( Clare )  Hän oli NIIN yhdistynyt Sinuun, Herra, että hän ei halunnut nukahtaa?  

( Jeesus ) ”Kyllä, tottumuksen voimasta, hän totisesti oli.”  

( Clare ) Vau… voitko kuvitella sen? Vain sen kuvitteleminen on käsityskyvyn ulkopuolella: katsoa 
Jumala Kaikkivaltiaan päättymättömään hyvyyteen, Suuren ja Voimakkaan, katsoa SIIHEN ja todella 
nähdä ja kokea se! Ja haluta olla nukahtamatta! Ja tehdä kaikki vallassa oleva, että EI nukahtaisi? 
Millainen sielu!!  

( Jeesus ) ”Kyllä, on vielä kuvittelemattomia kunnian korkeuksia niille, jotka uskovat. Avainasia ON 
usko, ei työt.”  

( Clare ) Mutta jos uskot, silloin järjestät elämäsi sellaisella tavalla, että olet herkkä ja vastaat armoon. 
Ja joskus jopa teet väkivaltaa haluillesi ja tarpeillesi saavuttaa se?  

( Jeesus ) ”Kyllä, mutta jälleen, avainasia on silti usko. Sinun täytyy uskoa, että Jumala on ja että Hän 
palkitsee ne, jotka Häntä etsivät.” Kirje Hebrealaisille 11:6.   

( Clare ) Mutta etkö Sinä vaadi meiltä, että olemme halukkaita tekemään väkivalta omalle lihalliselle 
luonteellemme ja kieltämään itseltämme unen, ruuan ja lohdukkeet. Vai onko se vain asketismia?   



Ja minä katsoin asketismin määritelmän: vakava itsekuritus ja kaiken muotoisten nautintojen 
välttäminen, tyypillisesti uskonnollisista syistä. 

Mutta asketismi voi itsessään tulla päämääräksi, eikä sekään ole hyvä. Minkä tahansa päämäärä tulisi 
olla AINA Herra ja Hänen Kunniansa ja tottelevaisuus Hänelle. Mutta jotkut ihmiset eksyvät asian 
viereen ja ajattelevat, että asketismi tekee heistä pyhempiä. Mutta jos se ei ole Jumalan tahto, se EI 
tule tekemään heistä ollenkaan pyhempiä – se vain tekee heidät ylimielisiksi. Siispä se on todella 
tärkeä seikka muistaa tässä kaikessa.  

( Jeesus ) ”Jos sinä etsit Minua koko sydämestäsi, sinä tulet löytämään Minut. Clare, Minun Rakkaani, 
MINÄ HALUAN täyttää sinut. Ymmärrätkö? Tämä ei ole sellaista, jota pidättäisin sinulta, koska 
suoritustasosi on alhainen. Ei, Minä haluan koko Minun Sydämestäni täyttää sinut, rakas nainen.” 

( Clare ) Siispä, mikä on tiellä, Herra?  

( Jeesus ) ”Haluatko todella Minun vastaavan siihen?”  

( Clare ) Sinä tiedät, että tahdon, Herra.  

( Jeesus ) ”Yksinkertaisesti? Koska sinulla on päähänpinttymiä maailmaan.”  

( Clare ) Ajattelin sitä hetken ja sitten ajattelin… okei. Kuten?  

( Jeesus ) ”Mitä minä söisin, mitä minä pukisin päälleni…”  

( Clare ) Herra, en voi aivan samaistua tuohon, minä en näe kaikkia näitä päähänpinttyminä. Se 
vaikuttaa enemmän, kuin olisin jatkuvasti katsomassa tapoja vähentää elämästäni asioita, jotka eivät 
ole välttämättömiä. Niin että minulla on enemmän aikaa Sinulle ja asiat ovat virtaviivaisempia. Ja vain 
sivuhuomautuksena, luin tämän aviomiehelleni, ennen kuin nauhoitin sen ja hän sanoi, ”Minä voin 
nähdä sen – sinä puhut ruoasta koko ajan!” (hekotus) Ja ajattelin, huh huh – olen sokea. Minulla on 
sokea kohta.”  

Joka tapauksessa, kerroin Herralle – en näe kaikkia näitä päähänpinttymiä. Se on enemmänkin kuin 
että minä yritän vähentää asioita pois elämästäni.  

Hän jatkoi lausetta ja sanoi… ”… ja löytää oikoteitä saada asiat tehtyä, ilman että sijoitan sinun aikaasi. 
Mutta jopa se saa aikaan ongelmia, koska sinun täytyy opettaa ja valvoa muita. Kuinka paljon 
paremmin asiat olisivat, jos sinä et tarvitsisi niitä asioita tai edes harkitsisit niitä?”  

( Clare ) Ok, mutta nyt me puhumme sellaisista asioista, kuten polttopuut?  

( Jeesus ) ”Ei, Minä en osoita nyt välttämättömyyksiä. Minä osoitan ylimäärää.”  

( Clare ) Pyydän, voisitko antaa minulle listan, Herra? Mutta nyt minä olen silittämässä kissaani ja 
ajatukseni ovat aika nautinnollisesti häiriytyneet… ja ajattelin itsekseni, ”Tarkoitatko Sinä sitä? 
Silittämässä minun kissaani?”  

( Jeesus ) ”Tiedätkö, että sinun kissasi on parempi pohdiskelemaan Minua kuin mitä sinä olet?”  

( Clare ) Ei!  

( Jeesus ) ”Valehtelisinko Minä sinulle?”  

( Clare ) Et, Sinä et valehtelisi minulle.  



( Jeesus ) ”No niin, harkitse sitten, ne eivät kudo eivätkä kehrää tai ajattele, mitä söisivät päivälliseksi, 
haluten jotain vähän erilaista, tiedäthän, hieman vaihtelua ruokalistalle. Ei, ne syövät, nukkuvat ja 
pohdiskelevat. Niiden mielet ovat yksinkertaisia, kuin lapsen - siispä ne ovat kykeneviä livahtamaan 
Minun tietoisuuteni paikkaan, johon sinun monimutkainen mielenlaatusi ei salli sinun päästä tässä 
elämässä.” 

”Vain koska sinä et voi kuulla niiden ajatuksia, ei tarkoita, että ne ovat typeriä! Entä kukat, jotka 
kääntyvät ja seuraavat meitä Taivaassa. Ne eivät ole edes eläimiä, mutta ne ovat tietoisia Minusta ja 
meistä. Kuinka voi koko Luomakunta pystyy huokaamaan, jos ei ole tietoisuutta Minusta?” (muuten, 
se Pyhä Kirjoitus löytyy, Paavalin Kirje Roomalaisille 8:22, Koko Luomakunta huokaa) Ne eivät ole 
tiheitä ja pettäviä – sinä olet.”  

( Clare ) Vau. Me olemme Luomakunnan Kruunu ja me olemme ”tiheitä ja pettäviä”?   

( Jeesus ) ”Aivan oikein. Teidän lisääntyneen tietoisuutenne vuoksi ja älykkyytenne vuoksi siitä, kuinka 
asiat toimivat, sinulla on taipumusta harhautua ajatuksissasi elämän hienoihin yksityiskohtiin. Mutta 
ne ovat yksinkertaisia, kuin lapset. Ja niiden on paljon helpompi tulla vedetyiksi Minun luokseni, niillä 
on hyvin vähän ajateltavaa ja kyseenalaistettavaa. Ja ihminen, tiedon ja voiman etsinnässään, on 
saastuttanut mielensä siinä määrin, että hän on kulkenut miljoonan mailin päähän Minusta 
päivittäisessä toimessa.”  

”Siksi alkukantaisemmat kulttuurit ovat lähempänä hengellistä maailmaa kuin niin kutsutut 
teollistuneet kansakunnat. Kuitenkin heidän älykkyytensä on vain kangastus… koska se, mikä on 
kaikkein tärkeintä heidän elämissään, on jätetty huomiotta. Siispä, viimeisessä arvioinnissa, ihminen, 
joka näkee itsensä ylivoimaisen älykkäänä, on ylivoimaisen tietämätön niistä asioista, joilla on 
merkitystä hänelle eniten, nimittäin hänen asuinsijansa ikuisuutta varten.”  

Sillä mitä se hyödyttää ihmistä, vaikka hän voittaisi omaksensa koko maailman, mutta saisi vahingon 
sielullensa? Markuksen Evankeliumi 8:36.  

( Clare ) Vau, Herra. Tämä on syvällistä. 

( Jeesus ) ”Kyllä, Minun Rakkaani, se on. Siksi, ihmiset, jotka ovat kaikkein pilkatuimpia maailmassa, 
ovat niitä, jotka ovat kaikkein kiinnostuneimpia Minusta. Tähän kategoriaan kuuluvat kodittomat, 
alkuperäiskansat, maailman hyljänneet ja alkeellisempaa elämää elävät – jos he ovat hylänneet 
maailman Minun vuokseni, ei koska he eivät enää halua osallistua tai he ovat laiskoja. Tässä on kahta 
tyyppiä: ne, jotka hylkäävät maailman kivusta tai kyvyttömyydestä toimia siinä ja ne, jotka toimivat 
aika hyvin, mutta ovat valinneet paremman osan.”  

( Clare ) Mutta entä toisten jättäminen jälkeen ja se, että ei kanna korttaan yhteiskunnan kekoon?  

( Jeesus ) ”Se on kutsumus, Minun Rakkaani. Se ei ole mitään sellaista, joka otetaan itselle; se on 
jotakin, johon Minä kutsun sinut. Ja sen mukana tulee vakava vastuu rakastaa ja rukoilla ihmiskunnan 
puolesta.”  

”Me tulemme puhumaan tästä enemmän. Minä vain halusin istuttaa nämä ajatukset sinun sydämeesi. 
Minä tunnen sinun sydämesi, Clare, Minä loin sen. Minä tiedän elämäsi ajat. Minä tiedän mitkä sinun 
syvimmät kaipuusi ovat. Toistaiseksi, pidä huolta laumasta, joka on uskottu sinulle ja pohdiskele 
Minun Kunniaani. Kun tyhjennät itseäsi enemmän ja enemmän kiintymyksistäsi tähän luotuun 
maailmaan, Minä tulen aukaisemaan sinulle enemmän ja enemmän Kunnian ulottuvuuksia.”  

”Ja kaikki te, Minun Morsiameni, olkaa varmoja, että elämä, joka on eletty eristyneisyydessä ja 
yksinkertaisuudessa, on hyvin erityinen kutsumus. Jos Minä en ole kutsunut teitä siihen, se on 



katastrofi! Siispä, älkää tehkö sitä virhettä, että haluatte jotakin, koska ajattelette, että se on niin 
pyhä. Ei, ainoa pyhä elämä teille on se, joka on eletty tottelevaisuudessa Minun tiedetylle tahdolleni 
ja teidän asemallenne elämässä.”  

”Kuitenkin, me tulemme puhumaan lisää tästä elämästä toisella kertaa. Sillä aikaa, Minun siunaukseni 
on päällänne, kun opitte enemmän ja enemmän tapoja hylätä lihanne ja taivuttaa elämänne ja 
aikanne Minulle.”     

( Clare ) Ja, haluan vain lisätä tähän vakavan varoituksen: Olen melkein 70 vuotta vanha nyt ja tiedän, 
millaista elämä erämaassa on, tiedän, miltä tuntuu kaivata mietiskelevää elämää, missä Jumala 
yksinkertainen, mutkaton olemassaolo on kaikki. Me elimme sitä elämää – me elimme sitä viisi vuotta. 
Mutta, kun teimme sen, me emme olleet täysin vapaita sotkeutumisista maailmaan. Ja se ON 
kutsumus. 

Ja minun täytyy sanoa se, että joskus näemme jotakin, jonka me ajattelemme olevan pyhää. Ja me 
ajattelemme, että jos me teemme sen, me tulemme pyhemmiksi tai että miellytämme Herraa 
enemmän. Mutta mikään ei voisi olla kauempana totuudesta. Me emme voi valita omaa pyhyyden 
tietämme – meidän täytyy totella Herraa. Meidän täytyy olla Pyhän Hengen ohjaamia.  

Kun me teemme valinnan – paastota, esimerkiksi. Meidän täytyy tietää, että se on Herran tahto meille 
paastota. Koska, jotkut voivat paastota itsensä suoraan hulluuteen. Monet ihmiset, joita olen 
tuntenut, ovat paastonneet 40 päivän paastoja tai joitakin muita tiukkoja paastoja, jotka ovat 
laittaneet heidät vaaraan – ja he lopettivat paaston hieman paasaamalla, sen sijaan, että olisivat 
olleet pyhiä. Koska se oli jotakin, jota HE valitsivat tehdä, perustuen enemmän ylpeyteen ja heidän 
omaan mielipiteeseensä, kuin tottelevaisuuteen Herralle.  

Kun te aloitatte paaston tottelevaisena Jumalalle, Hän kohtuullistaa sitä niin, että se on terveellinen 
teille: hengellisesti, mielellisesti, fyysisesti ja tunteen tasolla. Mutta teistä voi tulla niin hengellisesti 
suuntautunut ja te voitte olla niin innostuneita, että te menetätte tuntuman todellisuuteen – eikä 
sekään ole hyvä. Herra haluaa meidän olevan maadoitettuja, Hän ei halua, että me menetämme 
mielemme.  

Siispä, se on vain varoitus asioiden etsimisestä, jotka näyttävät tai kuulostavat pyhiltä – mutta niitä ei 
ole tarkoitettu meille. Ei ole niiden ajankohta elämissämme, eikä se ole Herran valinta meille. Meidän 
tulisi aina taipua Hänen viisauteensa eikä omaamme. Kun me taivumme omaamme, siitä voi tulla 
epäjumala – ja te tiedätte, mitä Herra sanoo epäjumalan palvonnasta.  

Herra siunaa teidät kaikki ja minä toivon, että tämä opetus on ollut siunaus teille. Se varmasti aukaisi 
MINUN mieleni ja olen kiinnostunut näkemään, mitä Herralla on sanottavaa tulevina päivinä ja 
viikkoina, jos Hän ottaa asian puheeksi silloin.  

Jumala siunaa teidät, Sydänasukkaat. Kiitos teille kuuntelemisesta. Rukoilkaa meidän puolestamme, 
kuten me rukoilemme teidän puolestanne myöskin. 


