
390. Jeesus selittää:  
Kuinka vastaanottaa Minun Voiteluni Elämäänne varten joka Päivä  

KUINKA VASTAANOTTAA MINUN VOITELUNI JOKA PÄIVÄ  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 17. Syyskuuta, 2016.  

( Clare ) Olkoon kanssamme Herran läsnäolon suloinen siunaus elämissämme joka päivä, 
Sydänasukkaat.  

No niin, aloitin tuolla siunauksella, perheen paineiden vuoksi, haastattelun tekeminen Ezekeilin 
kanssa ja muut asiat vain ovat kasaantuneet minulle – en saanut mahdollisuutta todella kuunnella 
Herraa tämänhetkistä viestiä varten joka päivä, viimeiseen kolmeen päivään. Vau, olenpa tuntenut 
tyhjön sydämessäni! Todellista tyhjyyttä ja epävarmuutta, tavallaan kuin… leijuisin jossakin, ei lieassa 
Herraan, sen minä tavallisesti tunnen voimakkaasti.  

Siispä, tänä aamuna, kun nousin ylös, kerroin Herralle… ’Tämä on minun tärkeysjärjestyksessäni 
ensimmäinen – olla Sinun kanssasi, Jeesus.’  

Tulin rukoilemaan välittömästi ja pyysin, että Hän puhuisi minun kanssani, koska minun tarvitsi 
asettua sydämeeni.  

Ja ensimmäinen asia, mitä Jeesus sanoi… ”No niin, sinä halusit pienen tauon.”  

( Clare ) No niin, se on totta. Minulla on nippu asioita, joita minun piti tehdä. Niistä vähäisimpänä ei 
ollut perhe, joka ilmaantui. Minä todella tunsin tyhjiön, kun en ollut puhunut Hänelle joka päivä.  

Siispä, vastasin Hänelle… ’Se oli KAUHEAA, Herra!’  

Hän vastasi minulle… ”Sinun täytyi saada se selville itse. Clare, sinä et tule koskaan löytämään rauhaa 
mistään tai kenestäkään paitsi Minusta, et edes Minun järjestämistäni asioista.”  

 ”Minä olen totinen Viinipuu ja Minun Isäni on viinitarhuri. Jokaisen oksan Minussa, joka ei kanna 
hedelmää, Hän karsii pois; ja jokaisen, joka kantaa hedelmää, Hän puhdistaa, että se kantaisi 
runsaamman hedelmän. Te olette jo puhtaat sen sanan tähden, jonka Minä olen teille puhunut. 
Pysykää Minussa, niin Minä pysyn teissä. Niin kuin oksa ei voi kantaa hedelmää itsestään, ellei se pysy 
Viinipuussa, niin ette tekään, ellette pysy Minussa. Minä olen Viinipuu, te olette oksat. Joka pysyy 
Minussa ja jossa Minä pysyn, se kantaa paljon hedelmää; sillä ilman Minua te ette voi mitään tehdä.” 
Johanneksen Evankeliumi 15:1-5.  

( Clare ) Herra, haluatko Sinä käyttää tätä Sinun aiheenasi tänään?  

( Jeesus ) ”Sinä tiedät, että Minä saan parasta aikaan jokaisesta tilanteesta, miksi tämä olisi yhtään sen 
erilaisempaa? Katsokaahan, Minun rakkaat, on olemassa taipumusta lykätä aikaa Minun kanssani, 
että saataisiin jotakin muuta saavutettua… enemmän aikaa muihin asioihin, joita olette halunneet 
tehdä. Ja kun te keskeytätte Minun kanssani, te itse asiassa irrottaudutte elämän lähteen yhteydestä.”  

”Minä olen elämä, joka tuo hedelmää elämäänne. Sen ajatteleminen, että te voitte käydä eilisen 
inspiraatioilla – vanhalla mannalla – ja silti tuntea toiveenne täytetyiksi, on illuusiota. Joka päivä 
Minun täytyy täyttää teidät tuoreella inspiraatiolla, koska joka päivä te tulette kohtaamaan uusia 
koettelemuksia ja isoja valintoja edessänne. Kun voitelu on elävänä voimana teissä, tuoreena joka 
päivä, silloin te kohtaatte nämä haasteet ja ilon – Minun Hengessäni, ei lihassa.”  



”Maapallo on tullut hyvin vanhaksi, todella. Synti on käärinyt se kuin saastainen höyry ja aivan kuten 
ilmanpaine vaikuttaa fyysiseen elämään, niin myös hengellinen saastaisuus tuo painetta henkenne 
kannettavaksi. Siksi niin monet uudesta sukupolvesta näyttävät olevan paremmin varusteltuja 
hengellisesti, heidän täytyy olla kykeneviä luovimaan moninkertaisen synnin myrskyisinä aikoina.”  

”Te, Minun Rakkaat, olette suunnattoman likaisuuden pilven alla, joka saa aikaan, ei vain, että 
erottelunne ja ajattelu-henki-sielu yhteys murtuu ja ohentuu, mutta se vaikuttaa myös ruumiiseenne 
ja ikääntymiseen myöskin. Aivan kuten Minun olemuksessani, Minulla on kolme osaa… Isä, Poika ja 
Pyhä Henki – teillä myös on kolme osaa… henki, sielu ja ruumis. Nämä täytyy olla sovussa, linjassa, 
ykseydessä. Hengellisen ilmapiirinne paineet ovat niin paksuja ja saastuneita, että nämä helposti 
menevät pois linjasta toisiinsa nähden.”  

”Taivaassa ei ole puutetta linjassa olemisesta tai paineita. Siksi Minun Lapseni Taivaassa ovat niin 
loistavia ja täynnä tuoretta elämää. He ovat uponneita pyhään ilmapiiriin, missä mikään paha ei voi 
lähestyä tai vaikuttaa elämään siellä. Mikään ei tule rappeuttavien voimien vaikutuksen alaiseksi ja 
kaikki elävät ikuisesti täydellisessä terveydessä, sekä hengellisesti että fyysisesti, ylösnousseissa 
ruumiissaan.”  

”Jos te tajuatte tämän käsitteen syvällisesti, tulette ymmärtämään, kuinka oleellista aikamme yhdessä 
on ja että te vastaanotatte ohjeita Minulta päivittäin. Jos te tunnette, että te ette kuule Minua 
selvästi, käyttäkää Pyhiä Kirjoituksia yhtymäkohtana, kunnes tunnette itsenne varmemmaksi 
yhteydessämme.”  

”Minä en ole kaukainen Jumala! Minä elän aivan sisällänne, missä omatuntonne asuu. Minä elän ja 
hengitän ja välitän viisautta, tietoa ja uutta elämää juuri siellä sisällänne. Kyllä, te voitte matkustaa 
Taivaaseen ja kokea Minun Taivaallisen Asuinsijani. Mutta muistakaa, että koko Taivas ja Luomakunta 
asuu sydämessänne, niin kuin toisessa ulottuvuudessa, koska Minä elän siellä ja Minun rakkaudellani 
Taivasta ja koko luomakuntaa pidetään yhdessä. Tämän vuoksi te saatatte saapua Taivaaseen 
sydämenne kautta, tulemalla Valtaistuin huoneeseen, missä Minä asun. Kun te tulette lähemmäs ja 
lähemmäs Minua ja jopa tulette sisään Minun Sydämeni ulottuvuuteen, missä Taivas on olemassa, 
portaali Taivaaseen on avoin teille.”  

”Sillä Hänessä me elämme ja liikumme ja olemme.” Apostolien Teot 17:28.  

Hän jatkoi… ”Se, minne Minä olen viemässä teitä, Minun Rakkaat, on juomaan elävien vesien 
lähteeltä, joka päivä, poikkeuksetta. Monet teistä ovat yhä hämmentyneitä siitä, miten Minä puhun 
teille. Todella, se on yhä pieni ääni, joka tulee sydämistänne. Virittäytyminen on oleellista 
vastaanottaaksenne, aivan kuin radion taajuus.”  

”Kuitenkin, jos teillä ei vielä ole mukava sen kanssa, te voitte saapua Minun viisauteeni ja ohjaukseeni 
Pyhien Kirjoitusten kautta. Minä tulen todella valaisemaan neuvon ja ymmärryksen sanat, kun luette 
Elävää Sanaa. Kuinka, Te kysytte? Lukemalla rivien väleistä. Toisin sanoen, kun luette, te huomaatte 
sanoja ja laitatte niiden merkitykset yhteen, muodostaaksenne lauseita. Samaan aikaan te huomaatte 
niiden lauseiden merkityksen, niin kuin ne on kirjoitettu.”  

”Kuitenkin on toinen ulottuvuus – aikomuksen lukeminen, hienovaraisempi viesti – rivien välinen 
merkitys. Tässä prosessissa, te sovellatte sitä, mikä on kirjoitettu, nykyisen ajan elämäänne ja 
olosuhteisiinne. Ja nämä ovat vastauksia teille, suoraan Minulta.”  

”Kun Minä voitelen teille jotakin, kun te rukoilette ohjausta Minun Pyhältä Hengeltäni ja alatte lukea, 
joku saa teidän huomionne, ollen erittäin oleellinen nykyiseen tilanteeseenne.”  



”Te tulette tuntemaan sen sydämessänne. Se on valaistu Sana teille, sovellettavaksi tämänhetkisiin 
elämän tilanteisiin. Kun te kerran alatte hahmottamaan sen, te tulette lähemmäs virittäytymistä, joka 
on tarpeellista kuullaksenne Minun Ääntäni suoraan sydämestänne.”  

”Kun te istutte ja kirjoitatte tai näppäilette kirjettä Minulle, Minä kuuntelen ja ymmärrän hyvin 
selvästi, mitä te olette sanomassa. Tämä on saapumista Minun Valtaistuin huoneeni eteiseen. Kun te 
viimeistelette lauseenne ja odotatte Minun vastaavan, jopa kysyen uskossa… ”Herra, mitä Sinulla on 
sanottavaa tästä?” Minä vastaan sitten ja te saatatte alkaa näppäilemään, kun Minä puhun.”  

”Älkää salliko pelon ja tarkastelun tulla tiellenne. Vain kirjoittakaa, mitä tunnette Minun sanovan 
teille. Jos te olette katkeria, vihan tai koston vallassa ja sanat, joita te kirjoitatte, joita te luulette, että 
Minä olen sanomassa – jos ne myös ovat vihaisia tai kostonhimoisia, te kuulette itseänne tai demonia. 
Mutta jos sanat tuovat rauhaa ja päättäväisyyttä… silloin te mitä todennäköisemmin kuulette 
Minulta.”  

”Kun olette lopettaneet näppäilemisen, menkää takaisin ja lukekaa, mitä olette kirjoittaneet ja 
soveltakaa erottelun sääntöjä, joita olette oppineet tällä kanavalla. Minä en ole koskaan ylimielinen 
tai halventava ketään kohtaan. Minä olen aina hellä, nöyrä ja lempeä, ellei Minun tarvitse antaa 
vakavaa varoitusta jollekin kääntyä pois synnistä. Mutta jopa silloin, Minä en ole koskaan ylimielinen 
ja halventava, vaan vain peräänantamaton ja luja, jättäen tien vapaaksi niille, joille se on kohdistettu.”  

”Nämä ovat eläviä vesiä, joista teidän TÄYTYY ravita itsenne joka päivä. Jopa vaikka se olisi 
yksinkertainen ’Olen Tässä.’ Silti se saa sielunne asettumaan aloilleen ja tuo teille rauhaa.”   

”Jotkut Minun palvelijoistani ja Morsiamistani ovat tarjonneet Minulle Minun ääneni kuulemisen 
lahjan päivittäin, jonkun toisen ylennykseksi, joka ei tavallisesti kuulisi Minun ääntäni – vain 
saadakseen heidät alkuun ja vakiintumaan Minulta kuulemisessa.”  

”Mutta teille, jotka olette vasta alkamassa tätä matkaa, Minä olen tässä teitä varten ja Minä kaipaan 
vaihtaa sanoja Minun sydämestäni teille päivittäin, jos te vain otatte ajan suunnata Minun 
taajuudelleni ja säilyttää sen. Loppujen lopuksi, minkä kallisarvoisemman lahjan te voisitte saada, kuin 
Minun sydämeni rakkauden, jota seuraavat rakastavat sanat ja neuvot.”  

”Mutta antakaa tämän ohikiitävän ajan, jolloin ette saa tuoretta mannaa, olla oppitunti kaikille, että 
te ette elä yksin leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka tulee Minun suustani.”  

( Clare ) Sitten kaksi Pyhää Kirjoitusta, jotka tulivat mieleen:  

”Hän nöyryytti sinua ja antoi sinun nähdä nälkää ja Hän antoi sinulle mannaa syödä, jota et ennen 
tuntenut ja jota eivät isäsikään tunteneet, opettaaksensa sinut ymmärtämään, että ihminen ei elä 
ainoastaan leivästä, vaan että hän elää jokaisesta sanasta, joka Herran suusta lähtee.” Viides 
Mooseksen Kirja 8:3.  

”Kirjoitettu on: ’Ei ihminen elä ainoastaan leivästä’.” Luukkaan Evankeliumi 4:4 

Jeesus jatkoi… ”Etsikää Minua päivittäin, ilman epäonnistumista ja te tulette elämään runsasta 
elämää, jota Minä lupasin kaikille niille, jotka rakastavat Minua. Hengellistä elämää, täynnä viisautta ja 
iloa. Seuratkaa Minua. Kuunnelkaa Minua päivittäin ja ottakaa Minun sanani sydämeen. Eläkää 
tottelevaisena niille sanoille. Ja todella elämänne tulee kantamaan paljon hedelmää. Minä rakastan 
teitä, Minun suloiset Morsiameni. Minä olen tulossa hakemaan teitä. Älkää antako sen näyn lipua 
pois. Peitelkää se sydämiinne ja mietiskelkää sitä usein. Te olette todella Minun Morsiamiani ja Minun 
Rakkaitani ja Minä tulen hakemaan teitä. Sillä aikaa, etsikää Minua päivittäin ja johdattakaa elämänne 
Minun voiteluuni.” 


