
361. Rhema-Viestin saaminen Herralta & Kuinka käydä edetä sen kanssa 

RHEMA-VIESTIN SAAMINEN HERRALTA & KUINKA EDETÄ SEN KANSSA  

Opetus Sisar Clarelta, 28. Heinäkuuta, 2016.   

Tämä opetus on tiivistelmä useista Sisar Claren Opetuksista, kuinka saada henkilökohtainen Sana 
Herralta (Rhema-viesti) ja minä (Jackie) olen lisännyt myös muutamia asioita.  

Tämä on opetus oman sanan saamiseksi Herralta. Se on kuinka oppia kuulemaan Jumalaa omillanne. 
Suunnilleen joka toinen sähköpostiviesti tai yksityinen viesti, joka tulee meille, koskee oman sanan 
saamista Herralta. Mutta Hän on pyytänyt meitä pitämään keskittymisemme opetuksessa teille, 
saadaksenne omat sananne.  

Siinä ei ole mitään salaperäistä… ”Anokaa, niin teille annetaan; etsikää, niin te löydätte; kolkuttakaa, 
niin teille avataan.” Matteuksen Evankeliumi 7:7 – Ja Herra todella haluaa tehdä tämän, minun 
rakkaat. Hänellä on Hänen Armonsa valmiina annettavaksi teille, jos te vain harjoitatte uskoanne ja 
käytätte sitä.  

On olemassa erilaisia harjaantumisen tasoja ja kun te kypsytte, Herra tulee viemään teidät syvempiin 
vesiin tämän käytännön myötä. Mutta toistaiseksi, pitäkäämme tämä yksinkertaisena ja 
aloittakaamme perusasioista.  

On kaksi kreikankielistä sanaa, jotka kuvaavat Pyhiä Kirjoituksia, jotka ovat käännettyjä sanoja 
Uudessa Testamentissa. Ensimmäinen, logos, viittaa innoittuneeseen Jumalan Sanaan ja Jeesukseen, 
joka on elävä Logos.   

”Alussa oli Sana ja Sana oli Jumalan tykönä ja Sana oli Jumala.” Johanneksen Evankeliumi 1:1.   

”Sillä Jumalan sana on elävä ja voimallinen ja terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka.” Kirje 
Hebrealaisille 4:12.  

Kreikkalainen sana, joka kuvaa Pyhiä Kirjoituksia on ”rhema”, mikä viittaa sanaan, joka on puhuttu ja 
tarkoittaa: mielipide, lausuma, ilmaisu, puhekyky, äännähdys. Rhema on lause, osa Pyhiä Kirjoituksia 
tai kappale, lause tai sana yhdessä Herran viesteissä, jotka Pyhä Henki tuo meidän huomioomme, 
osoittamaan tarvetta viisauteen tai ohjeeksi. Siispä, kun me luemme Raamattuamme tai Opetusta tai 
Viestiä Herraltamme, yhtäkkiä jokin saa huomiomme ja Pyhä Henki väräyttää sen nykyiseen elämän 
tilanteeseen. Jos me kuuntelemme hyvin huolellisesti, me kuulemme Herran viisauden meille. Se on 
kuin lukisi rivien välistä. Ja se viisaus on oikea siihen hetkeen. Vaatii vain vähän harjoitusta päästä 
jyvälle siitä.  

”Ei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka Jumalan suusta lähtee”.” 
Matteuksen Evankeliumi 4:4.   

Jeesus sanoi… ”Henki on se, joka eläväksi tekee; ei liha mitään hyödytä. Ne sanat, jotka Minä olen 
teille puhunut, ovat henki ja ovat elämä.” Johanneksen Evankeliumi 6:63.  

Kun Jumala antaa meille Rhema-viestin, jonka pohjalta toimia, Hän usein varmistaa sen toisella tai 
kolmannella, että… ”kahden tai kolmen todistajan sanalla (rhema) on jokainen asia vahvistettava.” 
Paavalin Toinen Kirje Korinttolaisille 13:1.   

”Usko tulee siis kuulemisesta, mutta kuuleminen Kristuksen sanan (rhema) kautta.” Paavalin Kirje 
Roomalaisille 10:17.   



Kun enkeli kertoi Marialle, että hän saisi lapsen… ”Silloin Maria sanoi: Katso, minä olen Herran 
palvelijatar; tapahtukoon minulle sinun sanasi (rhema) mukaan”. Ja enkeli lähti hänen tyköänsä.” 
Luukkaan Evankeliumi 1:38.  

Jeesus kertoi Pietarille, että hän kieltäisi Hänet. ”Niin Pietari muisti Jeesuksen sanat (rhema), jotka 
Hän oli sanonut: ”Ennen kuin kukko laulaa, sinä kolmesti Minut kiellät”. Ja hän meni ulos ja itki 
katkerasti.” Matteuksen Evankeliumi 26:75.   

Näin me saamme varmistukset Herralta. Meidän mielipiteellämme asioista ei ole merkitystä, Jumalan 
mielipiteellä on merkitystä ja kun me haluamme itsemme ulkopuolisen vahvistuksen, me rukoilemme 
ja aukaisemme Raamatun tai ”My Rhema Page”-sivun nettisivulla www.jesus-comes.com, joka sisältää 
nyt monia Herran viestejä, Opetuksia ja Ohjeita tällä sukupolvelle. Raamatun Lupaukset-kirjassa on 
monia Pyhiä Kirjoituksia, lajiteltuina eri aiheiden mukaan, siispä, kun avaatte sen, olette välittömästi 
Pyhien Kirjoitusten keskellä, aiheissa kuten Veljellinen Rakkaus, Apu Huolissa, Avioliitto, Vanhempien 
Velvollisuudet, jne. (Nämä Pyhät Kirjoitukset ja Aiheet on myös lisätty Rhema-viesteinä ”My Rhema 
Page” tietokantaan)   

Kun me alamme lukea saatua Rhema-viestiä, jotkut rivit alkavat saada vastakaikua syvällä 
hengessämme. Siinä vaiheessa, me lopetamme ja viipyilemme, imeyttäen voideltuja sanoja ja sallien 
niiden palvella meitä. Kun me luemme, Herra voitelee tietyt asiat. Ja kun te luette sen hitaasti, kuten 
sanoin – kuin ”Lukien rivien välistä” kirjeessä. Te tulette tuntemaan voitelun niissä sanoissa, juuri teitä 
varten, siinä tilanteessa.  

Siispä, tapa, jolla saamme ohjausta Herralta, on yksinkertaisesti rukoilla ohjausta: ”Mutta jos joltakin 
teistä puuttuu viisautta, anokoon sitä Jumalalta, joka antaa kaikille alttiisti ja soimaamatta, niin se 
hänelle annetaan. Mutta anokoon uskossa, ollenkaan epäilemättä: sillä, joka epäilee, on meren aallon 
kaltainen, jota tuuli ajaa ja heittelee.” Jaakobin Kirje 1:5-6 & ”Minun lampaani kuulevat Minun ääntäni 
ja Minä tunnen ne ja ne seuraavat Minua.” Johanneksen Evankeliumi 10:27.  

Ja te voitte todella kuulla Herran äänen rivien väleissä. Se vaatii vähän harjoitusta, mutta se todella 
toimii. Sillä Äänellä ov vastakaikua sydämissämme, ja sitä ei voi mikään muu ääni kopioida.  

Me lähestymme tätä kuin viaton pieni lapsi… ”Totisesti Minä sanon teille: ellette käänny ja tule lasten 
kaltaisiksi, ette pääse Taivasten Valtakuntaan.” Matteuksen Evankeliumi 18:3-4. Me todella teemme 
niin – me tulemme Herran luo pieninä lapsina. Se on turvallisin tapa lähestyä Häntä. Niin tekemällä 
siinä ei ole vain suurin viisaus, koska se on Hänen viisautensa. Vaan suurin suojelus, koska Herra 
suojelee pikku lapsia. ”Isot ihmiset” ovat niitä, jotka ajattelevat, että he tietävät kaikki ja he voivat 
suojella itseään, jotka ovat todella vaikeuksissa. Jos tulette Hänen luokseen viattomina kuin pieni 
lapsi, ilman ylpeyttä, nöyränä, etsien viisautta, Hän tulee antamaan sen teille.  

Hyvin yksinkertaisesti, me hartaasti rukoilemme vastausta ja avaamme Raamatun, Raamatun 
Lupaukset-kirjan tai ”My Rhema Page” sivun ja alamme lukea. Kun me luemme, joku Sanoista tai 
Lauseista alkaa erottumaan ja tulemaan esiin. Ja tiedättehän, olen nähnyt, että pitää lukea kaksi tai 
kolme kertaa, ennen kuin JOKU tietty Viesti todella sai minun huomioni. Pyhä Henki saa sen sanan 
elämään sydämissämme ja mielissämme, tai Rhema-viesti – nykyajan Pyhän Hengen huudahdus, joka 
johtaa meitä meidän tarpeittemme mukaan.   

Me pidämme parempana saada kolme Rhema-viestiä peräjälkeen, selventääksemme ja 
vakiinnuttaaksemme Herran ajatuksen suunnan. Siispä me otamme hiukan enemmän aikaa siihen. Me 
olemme myös oppineet, että meidän täytyy rukoilla sen puolesta, mitä varten me haluamme käyttää 
Rhema-viestiä, ennen kuin me avaamme tai klikkaamme painiketta saadaksemme sanan Pyhältä 

www.jesus-comes.com


Hengeltä. Myös vihollinen voi – ja älkää kysykö minulta, kuinka, koska en tiedä, kuinka hän tekee sen 
– voi manipuloida sivuja tuodakseen viestin, joka on vastakkainen sille, mitä Jumalalla on meille. Siispä 
me yksinkertaisesti sanomme… ”Jeesuksen Nimessä, me sidomme Valehtelevan Hengen pois tästä 
kirjasta tai tältä sivulta.” Uskokaa tai älkää, me olemme monta kertaa saaneet vihollisen kiinni 
soluttautumassa viesteihimme! Siispä nyt, turvallisuuden vuoksi, me aina rukoilemme sen rukouksen 
seuraavan kanssa… ”Pyhä Henki, pyydän, ohjaa minua tämän kirjan tai sivun kautta.”  

Jotkut voisivat syyttää meitä ennustamisesta, mutta pelkäänpä, ettei heille ole tuttua arpojen heitto, 
niin kuin sitä käyttävät vanhan ajan profeetat, kuin myös Apostolit, jotka heittivät arpaa, valitakseen 
Juudaksen seuraajan, Apostolien Tekojen ensimmäisessä luvussa. Siinä nimenomaisessa rukouksessa, 
Pietari sanoi, ”Herra, Sinä, joka kaikkien sydämet tunnet, osoita kummanko näistä kahdesta Sinä olet 
valinnut ottamaan sen paikan tässä palveluksessa ja apostolinvirassa.”… ja he heittivät arpaa ja arpa 
lankesi Mattiaalle ja hänet luettiin niiden yhdentoista kanssa apostolien joukkoon.” Apostolien Teot 
1:24-26.  

Siispä, kun te heitätte arpaa, sen arvan valinnan tekee täysin Pyhä Henki. Ja kun te avaatte Raamatun 
tai Nettisivun, sitä johdattaa Pyhä Henki. Me olemme kysymässä Herralta (joka tuntee kaikkien 
sydämet) paljastamaan sen, mikä on tarpeellista tehdäksemme oikeat päätökset.  

”Turvaa Herraan kaikesta sydämestäsi, äläkä nojaudu omaan ymmärrykseesi. Tunne Hänet kaikilla 
teilläsi, niin Hän sinun polkusi tasoittaa” Sananlaskut 3:5-6.  

Me olemme kulkeneet joitakin HYVIN kieroja polkuja omassa viisaudessamme ja olemme oppineet, 
että oma viisautemme on ehdottomasti haitta. Aina etsikää Herran viisautta, ennen kuin teette 
mitään.   

On NIIN paljon helpompaa tehdä se oikein ensimmäisellä kerralla, kuin syöksyä päätä pahkaa omassa 
viisaudessamme ja tehdä valinta, joka ei miellytä Jumalaa – ja lopulta, maksaa kaikille suuresti. Minä 
käyttäytyisin paljon ennemmin kuin viisivuotias lapsi, heittäytyen Jumalan armon ja viisauden varaan, 
kuin vastaanottaisin ihmisen valmisteleman raportin – jolla parhaimmillaan on rajoitettu tieto.  

Menneisyydessä, Jumalan luo tulemista viisautta etsimään, kutsuttiin ”oraakkeliksi”(=jumalallinen 
ennustus) Vanhassa Testamentissa. Raamatun tutkijat kutsuvat oraakkeleita ”Kommunikaatioksi 
Jumalalta”. Termi viittaa sekä jumalallisiin vastauksiin, Jumalalle esitettyihin kysymyksiin, että 
ilmoituksiin, joita Jumala tekee, ilman että Häneltä on kysytty. Tietyssä mielessä oraakkelit olivat 
profetioita, koska ne usein viittasivat tulevaisuuteen; mutta oraakkelit joskus käsittelivät nykyhetkessä 
tehtäviä päätöksiä. Raamatussa, kommunikaatio oli Yahweh’lta, Israelin Jumalalta.  

Kuitenkin, epäjumalan palvonnan aikoina, israelilaiset etsivät toista sanaa vääriltä jumalilta (Hoosea 
4:12). Monet Israelin naapurit etsivät oraakkeleita omilta jumaliltaan. TÄTÄ te voisitte kutsua 
ennustamiseksi.  

Miksi oraakkeleita, jumalallisia ennustuksia, annettiin? Auttamaan Jumalan ihmisiä tekemään oikeita 
valintoja. Oli olemassa ”päätöksenteko oraakkeleita” ja ”tiedonanto oraakkeleita”. Päätöksenteko 
oraakkelit tulivat, kun ihmiset kysyivät Jumalalta kysymyksen tai he etsivät Hänen neuvoaan. 
Esimerkiksi, Daavidin piti tietää oikea aika, milloin hyökätä Filistealaisia vastaan – siispä hän kysyi 
Jumalalta. Vastaukset, jotka hän sai, olivat oraakkeleita (Toinen Samuelin Kirja 5:19, Toinen Samuelin 
Kirja 5:23-24).  

Saul, Israelin ensimmäinen kuningas, valittiin oraakkelilla, jumalallisella tiedonannolla (Ensimmäinen 
Samuelin Kirja 10:20-24). Siinä tapauksessa, kommunikaatio Jumalalta tapahtui arpojen heittämisellä. 
Arpojen laskeutumista pidettiin oraakkelina Jumalalta. Siispä, tämä on hyvin vakiintunut käytäntö 



Pyhien Kirjoitusten profeetoilta ja patriarkoilta. Tämä ei ole mitään ”new age”- juttua tai 
ennustamista, ei ollenkaan. Tämä on vakava asia, tämä oraakkelin etsiminen Jumalalta.   

Kun tulemme Herran luo, rukoillen tulla ohjeistetuksi Hänen Sanallaan, meidän täytyy muistaa, että 
Hän on Jumala, eikä peliautomaatti. Hän saattaa valita ottaa esille jotakin täysin erilaista, kuin mitä 
kysyitte Häneltä. Elämässänne saattaa olla asioita, joita Hän on odottanut osoittavansa pitkän aikaa ja 
kun kysytte yhtä asiaa… te saatatte aivan hyvin saada vastauksen, joka vetää mielenkiintonne toiseen 
asiaan. En voi kertoa teille, kuinka monta kertaa se on tapahtunut minulle! Erityisesti, kun Hän vetää 
minun huomioni vikaan tai puutteeseen. On kuin, että haluan kysyä Häneltä jotakin ja Hän vetää 
minun huomioni minun vikaani.  

Ja minä sanon, ”Kyllä, Herra – minä tiedän, minä tiedän, että minulla on se vika… mutta voitko Sinä 
vain sanoa sen, mitä minun tarvitsee tietää?” Ja jälleen Hän tulee vetämään minun huomioni vikaan.  

On aivan kuin Hän olisi sanomassa, ”Minä en tule kertomaan sinulle, mitä sinun pitää tietää, ennen 
kuin sinä todella, vakavasti käsittelet sen, mistä Minä olen puhumassa sinulle!”  

Kuten voitte nähdä, se voi mennä aika keskustelunomaiseksi myöskin, Hänen kanssaan!  

Herran äänen kuulemisessa Pyhien Kirjoitusten kautta, on oppimistehtävä. Meidän täytyy hidastaa 
ajatuksiamme ja levollisesti lukea Pyhiä Kirjoituksia. Aluksi te saatatte sanoa… ”Mitä ihmettä sillä on 
tekemistä minun kysymykseni kanssa?”  

No niin, minä en tiedä. Se täytyy TEIDÄN mietiskellä, kunnes Pyhä Henki valaisee sen teille. Ei ole 
olemassa mitään oikopolkuja. Meidän kaikkien täytyy kärsiä taaperovaihe. Se on kivuliasta – mutta 
NIIN sen arvoista!  

Esimerkiksi, jos sairastun vakavasti ja se on jotakin epätavallista, eikä se ole taipunut voideltuun 
rukoukseen, saatan kysyä Herralta, ”Miksi tunnen oloni niin huonoksi? Teinkö jotain väärin, oliko 
sinun suojeluksesi poistettu, koska harhailin aitauksen ulkopuolelle?” Jos Hän antaa minulle viestiksi 
kappaleen ”Pelastus” tai ”Vanhempien Velvollisuudet” tai ”Ikuinen Elämä” Raamatun Lupaukset-
kirjasta ja luen ne Pyhistä Kirjoituksista, on turvallista olettaa, että juuri tällä hetkellä, jonkun pelastus 
on vaakalaudalla ja minun paastouhraukseni tulee kääntämään vaakakupit. Siinä tapauksessa, olen 
iloinen ja vastaanotan sen kuin Simonin ristin.  

Kuitenkin, jos Hän antaa minulle viestejä, kuten ”Syyllisyys” kappale tai ”Maailma” – tiedän 
välittömästi, että paholaisten on sallittu seuloa minua harkitsemattomuuden vuoksi.  

Sanokaamme, että minut on kutsuttu konferenssiin, jossa on puhuja, josta todella pidän. Tulen Herran 
luo ja kysyn Häneltä, pitäisikö minun mennä ja Hän antaa minulle kappaleen ”Ilo” ja ”Rakastava 
Jumala”. Minä otan ne varmistuksena sille, että Hän tulee siunaamaan minut, jos menen. Kuitenkin, 
jos saan ”Himon” tai ”Maailman” tai ”Valehtelemisen”, sitten en mene. Olen tosissani tässä – tämä 
todella ohjaa meidän elämiämme. Ja me olemme huomanneet, että sillä vältetään NIIN monia 
sudenkuoppia. 

Sanokaamme, että olin utelias internetissä ja löysin jotakin, joka pelästytti minut – kuten uutisten 
lukeminen. Se oli sellaista, että se mahdollisesti voisi loukata meitä ja annoin periksi pelolle. Jos 
rukoillen pyydän Pyhää Henkeä kertomaan minulle – onko tämä jotakin, josta minun pitäisi huolestua, 
saatan saada ”Apu Huolissa” kappaleen tai ”Ohjaus” – jonka minä aina otan kuten, ”Minä puhun 
sinulle tästä…” Sitten sanoisin, että se on jotakin, mikä meidän pitäisi olla valmistautuneina 
käsittelemään, että ongelma on tulossa.  



Kuitenkin, jos saan ”Valehtelu” tai ”Pelko” tai ”Jumalan Uskollisuus”, voisin rentoutua ja olla 
huolehtimatta siitä. Koska, katsokaahan, kappaleessa ”Pelko”, ne kaikki ovat ”Älkää olko peloissanne” 
Pyhiä Kirjoituksia – Minä tulen päästämään teidät pahasta, Minä olen teidän kanssanne,” Minä käytän 
näitä Pyhiä Kirjoituksia vetäytyäkseni peloistani. Jos pelko nousisi esiin, käyttäisin Pyhiä Kirjoituksia, 
Hengen Miekkaa, irrottaakseni sen pois, niin että en sotkeentuisi pelon verkkoon. Siispä, näistä tulee 
työkaluja. Kun Pyhä Kirjoitus on eristetty, joka todella puhuu tilanteelle, te voitte vaatia sen Pyhän 
Kirjoituksen itsellenne ja seisoa uskossa. Ja se tulee tuomaan teidät myrskyn läpi yhtenä kappaleena.  

Kuten sanoin, vaatii aikaa tulkita, mitä Pyhät Kirjoitukset tarkoittavat. Kaikki ei tule helposti. Itse 
asiassa, monta kertaa, me emme vain tiedä, mitä ajatella ja meidän täytyy laittaa se hyllylle ja rukoilla 
parempaa erottelua. Tämä on oppimisprosessi ja Pyhä Henki on opettajanne. Joka päivä te tulette 
oppimaan enemmän ja enemmän ja enemmän siitä, kuinka Jumala ajattelee hetkestä hetkeen ja 
erilaisissa tilanteissa, koska te jatkuvasti menette Hänen luokseen saadaksenne neuvoa.  

On olemassa ihmisiä, jotka ovat liian ”aikuisia” tämän kaltaiselle erottelulle… heidän täytyy löytää 
oma tapansa. Mutta me olemme käyttäneet tätä 35 vuotta ja me voimme todistaa – se toimii.  

Yksi asia, josta tulee olla tietoinen, kaikissa erottelutilanteissa… jos te olette kiinnittyneitä tiettyyn 
lopputulokseen tai te haluatte asioiden menevän omalla tavallanne, teillä tulee olemaan erittäin kova 
työ ymmärtää vastaukset. Teidän täytyy olla halukkaita täysin taipua Jumalan viisauteen kaikessa. 
Auts! On aikoja, jolloin voisitte aivan hyvin olla kysymättä, koska tiedätte, ettette tule tottelemaan 
Häntä kuitenkaan. Olkaamme tosi rehellisiä tässä: kun me haluamme omalla tavallamme, emme ole 
halukkaita taipumaan Jumalan tapaan. Ja pikemminkin kuin, että teeskentelisimme, että viestit olivat 
hämmentäviä, ettekä olleet varmoja, mitä Hän oli sanomassa… no niin, parempi olla kysymättä, koska 
olette niin kiinnittyneitä lopputulokseen ja niin määrätietoisia saavuttamaan lopputuloksen, että te 
ette voi kuulla mitään muuta. Siinä tapauksessa, hyvä rukous on… ”Herra, olen halukas tulla TEHDYKSI 
halukkaaksi olla tottelevainen.”  

Siispä, nämä ovat alkeet – jotakin, millä pääsette alkuun. Luulen, että tulette huomaamaan, että Pyhä 
Henki tulee työskentelemään kanssanne hyvin, hyvin läheisesti ja te tulette kasvamaan hyvin 
nopeasti.  

Tässä on jotakin lisäinformaatiota Jackieltä… Me olemme lisäämässä yksittäisiä aiheita, siihen 
kuuluvine Raamatun jakeineen ”Raamatun Lupaukset”-kirjasta myös ”My Rhema” Sivun tietokantaan, 
jesus-comes.com sivulle. Tietokanta sisältää jo yli 1000 Rhema-viestiä ja me lisäämme uusia päivittäin. 
Kaikkein tärkein asia on, että te ensin rukoilette vilpittömästi Sanaa tai Vastausta ja sitten luotatte 
Häneen kuin pieni lapsi, että Hän antaa teille sen, mikä on tärkeää HÄNELLE. Kun me vastaanotamme 
sen täydessä uskossa, kuten lapsi vastaanottaa sanan isältään, silloin se tulee siunaamaan meidät… Te 
löydätte linkin ”My Rhema” Sivulle videon alta. Minä toivoisin, että te kaikki voisitte kokea Hänet 
hyvin henkilökohtaisella tavalla ja kasvaa syvemmälle suhteessanne Hänen kanssaan… Se on matka, 
joka tulee olemaan jokaisen ponnistuksen arvoinen…  

Kuten Hän on neuvonut meitä Hänen Viisauden Sanansa kautta, Timothylle puhutun… Tämän Minä 
sanon teille… Luottakaa irti päästäen… Totelkaa odottamatta mitään ja rakastakaa ehdoitta… Sillä 
tässä te todella tulette tuntemaan Minut, uskonne edistyessä nopeasti täydellisyyttä kohti… 


