
344. Jeesus selittää… Yhteenkuuluvuus Minun kanssani,  
Pyytäkää Minun Apuani aina & kaikissa Asioissa  

YHTEENKUULUVUUS MINUN KANSSANI… PYYTÄKÄÄ MINULTA APUA, AINA & KAIKISSA ASIOISSA  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 1. Heinäkuuta, 2016.  

( Clare ) Olkoon Herran Ilo meidän kanssamme tänään, Sydänasukkaat. Herra on niin täynnä yllätyksiä 
ja Hänen kaipaamisensa olla osallisena meidän elämissämme, on käsittämätöntä.  

Herra, tämä on ollut hullu päivä. Niin paljon toimintaa. Ja nyt toivon, että olisi vasta päivän alku, eikä 
loppu. Mutta ainakin me olemme yhdessä.  

Jeesus aloitti… ”Minä haluan puhua sinulle yhteenkuuluvuudesta Minun kanssani. Sitä Minä kaipaan 
sinulta, Clare ja kaikilta Minun lapsiltani, Minun Morsiamiltani, Minun uskoviltani, uusilta 
käännynnäisiltä, KAIKILTA – joka ikiseltä. Minä haluan olla yhdessä heidän kanssaan, läheinen osa 
heidän elämiään. Kun he menevät kauppaan, Minä haluan heidän pyytävän Minun apuani, pitävän 
heille seuraa. Kun he ovat kassajonossa, Minä haluan heidän pyytävän Minua suojelemaan heidän 
silmiään turhuudelta ja epäsiveellisyyksiltä. Kun he tulevat kotiin, Minä haluan heidän pyytävän apua 
asioiden pois panemiseen. Kun he tulevat lukemaan Raamattujaan, Minä haluan heidän jälleen 
pyytävän, ”Herra, voitele minut ymmärtämään ja lukemaan oikeita Pyhiä Kirjoituksia”.”  

”Monet teistä ovat saaneet ajatuksia Minun Pyhältä Hengeltäni mitä noloimpiin aikoihin… suihkussa 
käydessään, tiskejä pois pannessaan, koiraa ulkoiluttaessaan, töihin ajaessaan – silloin, kun ette täytä 
korvianne radiolla – parkkipaikan läpi kävellessä, jalat ylhäällä taukoa pitäessään. Nämä ovat 
mahdollisuuksia kuulla Minulta. Aikoja jakaa Minun kanssani, kuten jakaisitte vieressänne istuvan 
puolison kanssa. Uskokaa Minulle tunteenne ja pyytäkää Minua tasoittamaan niitä.”  

”Oi, Minun Ihmiseni, te luotatte Minuun aivan liian vähän; aivan, aivan liian vähän. Tietoisuutenne 
Minun läsnäolostani on melkein nolla, verrattuna siihen, kuinka läsnä Minä olen teille.”  

( Clare ) Jeesus, minä yritän, mutta se livahtaa mielestäni. Minä vain oletan, että Sinä olet siellä ja 
tavallaan ajelehdin pois. Mutta minä toimin niin kuin olisin yksin. Kuinka minä muutan sen?  

( Jeesus ) ”Minun Clare Kultaseni, miksi sinä luulet, että Minä annan sinulle tämän nuhteen? Eikö se 
ole sen vuoksi, että sinä sivuutat Minun läsnäoloni ja olet jatkuvasti tekemässä asioita omillasi?? 
Hmm?”  

( Clare ) Ok, ymmärrän. Siispä, pyydän, opeta meitä, kuinka tukeutua Sinuun, Herra.  

( Jeesus ) ”Sinä juuri sanoin taikasanan… ”tukeutua”. Sinun päiväsi ovat pitkiä, turhauttavia ja 
tuottamattomia, koska sinä et pyydä Minun apuani. Ja kun pyydät, mikä on tuloksena, pyydän?”  

( Clare ) Oi kyllä! Eilen illalla sanoin… ”Herra, pyydän, auta minua.” Etsin mielessäni, kun olin 
istumassa, yrittäen muistaa, mihin minä pyysin apua, enkä vain voinut.  

( Jeesus ) ”Näetkö, sinä et pyytänyt Minua auttamaan sinua muistamaan.”  

( Clare ) Herra, mikä se oli, mitä olin tekemässä, kun pyysin Sinun apuasi eilen illalla?  

( Jeesus ) ”Yritit selvittää, kuinka laittaa lauluja iPodiiisi ylistystä varten. Ja sanoit… ”Oi, Herra, pyydän, 
auta minua. Minä en halua tuhlata aikaa ja minun täytyy tehdä tämä.” Ja mitä tapahtui seuraavaksi?”  



( Clare ) Minä googlasin kysymyksen ja klikkasin oikeaa vastausta välittömästi, enkä joutunut 
sivuraiteille, kuten yleensä joudun. Koska, kun pääsee googleen, tiedättehän – mitä tahansa voi 
tapahtua.  

( Jeesus ) ”Ja…”  

( Clare ) Oi, pyysin Sinua auttamaan minua selvittämään, kuinka käyttää palettiani Sinun 
maalauksessasi.  

( Jeesus ) ”Ja…”  

( Clare ) Löysin kuvan, joka vastasi minun kysymykseeni välittömästi, enkä joutunut sivuraiteille.  

( Jeesus ) ”Siispä katsohan, kun toimit yhteistyössä Minun kanssani, ratkaisusi ovat sukkelia ja ilman 
ajatusten harhautumista, jos kiinnität tarkkaa huomiota Minuun. Sitä Minä tarkoitan 
yhteenkuuluvuudella Minun kanssani ja tukeutumisella Minuun. Todella, tässä maailmassa sinä 
tarvitset kolme jalkaa, millä seisoa. Sinä tarvitset Minua, koska päiväsi ovat huolentäyteisiä, kun 
demonit harhauttavat ajatuksesi oppimaan jonkun kiinnostavan uutisen uuden makupalan.”  

”Jos et ole tietoisesti tietoinen Minun läsnäolostani ja kiinnostunut siitä, mitä olet tekemässä ja kuinka 
käyttää aikaasi – ei tuomitsevalla tavalla, vaan ohjeistavalla, ojentavalla tavalla – jos et ole tietoinen 
Minun läsnäolostani, sinä etenet omillasi, omalla viisaudella, monesti. Toisinaan toimit Minun 
Hengessäni ja teet oikean asian, mutta Minä haluan lisätä sinun loppuun saattamisesi tunnetta, niin 
että päivän lopussa olet onnellinen, et pettynyt ja sano… ”No niin, huomenna on toinen päivä. Ehkä 
huomenna saan sen tehtyä”.”  

”Tämä on tappiomielialan asenne. Kyllä, on aikoja, jolloin Minä pilaan suunnitelmasi ja yllätän sinut 
erilaisella suunnalla päivää varten. Muuta Minä haluan sinun ottavan Minut päivään mukaasi pitkin 
päivää ja jatkuvasti tukeutuvan Minuun, aivan kuin tarvitsisit kolmannen jalan seisoaksesi. Koska 
todellisuudessa – sinä tarvitset!”  

”On enkeleitä, jotka suojelevat sinua. Sinun tietoinen päämäärään pyrkimisesi, joka on asetettu 
eteesi, tulee auttamaan sinua pitämään huomiosi ja pyytämään Minun apuani. Liian usein sinä oletat, 
että voit tehdä omillasi, vain koska se on niin yksinkertainen asia. Kuitenkin on olemassa sata erilaista 
tapaa, joilla voisit joutua pois raiteiltasi ja ajatuksesi harhautuisivat, päätyen turhautumiseen, kun 
marssit tekemään sen omillasi.”  

”Ja joka päivä teidän molempien ajatukset harhautuvat. Harhautuvat vakavasti. Etkö haluaisi olla 
tuottavampi, Clare ja tuntea enemmän olevasi täsmällinen?”  

( Clare ) Oi, minä kaipaan sitä, Jeesus. 

( Jeesus ) ”No niin, Minä vastaan sinun rukoukseesi ja monien tällä Kanavalla olevien rukoukseen. 
Pimeät voimat, demonit, tuntevat sinut hyvin. Heillä on sinusta kansio, joka on mailin korkuinen ja he 
tietävät tarkalleen, mikä toimi mitä todennäköisemmin saa sinut muuttamaan suuntaasi, sinne mihin 
he haluavat sinun liikkuvan. Mikä on AINA pois raiteilta. Mutta, kun minä olen vierelläsi ja sinä otat 
huomioon Minun läsnäoloni ja apuni, Minä suojelen sinua kulkemasta väärää tietä.”  

”Minä olen erityisen syvästi tietoinen tästä teidän elämissänne nyt, Minun Lapseni, koska Minä olen 
pyytänyt teitä työskentelemään Minua ja sieluja varten. Mikä hyvä työnantaja ei ohjaisi ja opettaisi 
työntekijöitä parhaalla tavalla etenemään? Hän on ollut siinä vuosia ja on oppinut kokemuksesta, 
mikä toimii ja mikä ei. Hän näkee, kun te olette häkeltyneitä ja astuu kehiin neuvomaan teitä.”  



”Minä olen se ”hyvä työnantaja”, sanottaisiinko. Minä haluan teidän viimeistelevän päivänne kiittäen 
Minua, sanoen, ”Kiitos Sinulle, Herra, ei vain kaikista lahjoista, joita Sinä olet antanut minulle, vaan 
avusta, jota annoit minulle tänään. Minä todella tunnen, että olen täyttänyt toiveen. Kiitos Sinulle.” 
Siihen Minä haluan vastata, ”Ole hyvä. On Minun iloni olla kanssasi. Kiitos siitä, että pyysit Minun 
apuani ja otit huomioon Minun neuvonpitoni.”  

”Oi, Minun Ihmiseni, niin harvat ymmärtävät, kuinka hellästi Minä rakastan heitä ja kuinka liittynyt 
Minä olen heidän jokapäiväisiin toimiinsa. Vihollinen käyttää paljon aikaa kasaamalla kaikenlaisia 
tuomitsemisia teille. Hän valitsee yhden asian ja takoo teitä sillä. Ja vaikka te tekisitte sen yhden asian, 
hän kääntyisi ympäri ja kertoisi teille, että teidän olisi pitänyt tehdä sitä, mitä te teitte, kun hän väärin 
perustein syytti teitä!”  

”Katsokaahan, tämän tyyppinen manipulointi on taidemuoto, jonka he ovat saaneet hallintaansa. 
Mutta he eivät koskaan ole saaneet Minua hallintaansa. Ja jos te luotatte Minuun tietoisesti, te 
tulette näkemään heidän taktiikkojensa läpi ja kukistamaan heidät siihen paikkaan. He haluavat, että 
te olette hämmentyneitä. No niin, jos he nauttivat hämmennyksestä niin paljon, miksette te 
hämmentäisi heitä!”  

( Clare ) Ja kuulin tämän ajatuksen… ”Sinä tulet olemaan suurissa vaikeuksissa, koska minä en 
kuuntele ehdotuksiasi ja haaskaat arvokasta aikaa tässä. Sitä paitsi sinä olet harjoittamassa minua 
keskittymisessä. Kiitos paljon!” En tiedä oliko se minun ajatukseni vai Herran, mutta se tuli minulle 
siinä vaiheessa.  

Herra, voinko pyytää pyhiä enkeleitä aiheuttamaan hämmennystä ja sisäistä valtataistelua joukoissa?  

( Jeesus ) ”Sinä voit. Sinulla on kaikki oikeudet puolustaa itseäsi ja heikentää vihollista. Älä vain 
intoudu tai täyty turhamaisuudella. Jos pysyt nöyränä ja Minuun luottavaisena, Clare, sinulle tulee 
hyvin vähän tarvetta tehdä sellaisia asioita, sillä Minä tulen navigoimaan sinut läpi hämmennyksen 
matalikkojen ja karikkojen. Se itsessään tulee olemaan hämmentävä ja turhauttava lopputulos heille.”  

”Oi, he ajattelevat olevansa niin ovelia – he tuntevat sinut hyvin. Mutta he eivät tunne Minua hyvin. 
Seuraa Minua ja sinä tulet luonnostaan lyömään heidät viisaudessa ja olemaan välttelevä kohde. 
Mutta todella, se, mihin Minä haluan sinun keskittyvän, on ”yhteenkuuluvaisuus Minun kanssani”. 
Sinä tunnet lahjasi, sinä tunnet työsi, sinä tunnet itsesi tiettyyn pisteeseen asti. Kun heräät, tule 
linnuntietä Minun tahtooni ja kieltäydy tulemasta ohjatuksi sivuraiteelle. Ja ennen kaikkea, pyydä 
Minun apuani.”  

”Kyllä, he suunnittelevat esteen, tuomitsemisen reitin, keskeytyksiä ja hämmennystä sinulle joka 
aamu. Jos vain etenet oikeaan suuntaan alusta asti, pyytäen Minua ohjaamaan ja suojelemaan aikaasi 
ja energiaasi, sitten kuuntelemaan hyvin huolellisesti, tulet hämmästymään, kuinka paljon olet saanut 
aikaan päivässä. Katsoen taaksepäin, tulet oivaltamaan, että olet haaskannut suuren määrän aikaa, 
yrittäen tehdä asiat omillasi.”  

”Minä en halua jankuttaa tästä. Minä haluan vain sinun harjoittavan yhteenkuuluvaisuutta Minun 
kanssani ja olla tietoisesti tietoinen siitä, että Minä työskentelen sinun kauttasi; Minä olen sinun 
kanssasi, Minä olen sinun puolellasi. Älä kuuntele niitä tuomitsevia valehtelijoita! Heidät on tuomittu, 
ei sinua. Minä siunaan teidät nyt, Minun Rakkaat, innokkaalla tietoisuudella, että Minä olen 
vieressänne, neuvoen teitä päivän joka minuutti. Herättäkää tämä tietoisuus kutsumalla Minut. 
”Jeesus, auta minua tekemään tämä, laita oikeat sanat minun suuhuni, näytä minulle oikeat teot” 

”Tehkää tämä uskossa ja nähkää minun lisäävän iloanne kaikessa, missä Minä autan teitä.” 


