
843. Jeesus sanoo… Hengellisiä Lihaksiavoidaan harjoittaa,  

kyllä, te voitte elää voitokasta Elämää 

HENGELLISIÄ LIHAKSIA VOIDAAN HARJOITTAA, KYLLÄ, TE VOITTE ELÄÄ VOITOKASTA ELÄMÄÄ 

Jeesuksen sanoja Claren Turvapaikassaolevan Sisaren kautta, 19. Helmikuuta, 2021 

( Elisabeth ) Iloa ja rauhaa teille, rakkaat Sydänasukkaat. Minä haluaisin jakaa kanssanne näyn ja 

viestin, jonka Herra antoi minulle aikaisemmin tällä viikolla…  

Näin näyn ennen kuin olin täysin hereillä maanantai aamuna. Jeesus ja minä kävelimme käsi 

kädessä kaunista, valkohiekkaista rantaa pitkin, vieressä oli kirkas, sininen valtameri, hellästi 

liplattaen jaloissamme. Kaikkein vaikuttavimmat ja värikkäät perhoset ja kiinanruusun kukat olivat 

ympärillämme. Meidän täytyy olla Taivaassa, koska en ole koskaan nähnyt sellaisia kauniita kukkia 

ja perhosia, tämän värisiä, kuin nämä olivat. Ne olivat loistavien jalokivien värisiä, safiirin sinisiä, 

smaragdin vihreitä, kultatopaasin värisiä, hohtavan timanttisia ja niin monia muita.  

Yhtäkkiä, varoittamatta, useita pitkiä, valkeita ohjuksia lensi alhaalla, päittemme yläpuolella 

täydellisen tarkasti. Ne ohittivat meidät yläpuolelta, kulkien Idästä Länteen, sekunnin murto-

osassa. Sydämeni pamppaillessa rinnassani ja ajatellessani, että nämä ohjukset olivat menossa 

kohti Yhdysvaltoja, käännyin Jeesuksen puoleen ja Hän sanoi tyynesti… ”Tämä on väistämätöntä”. 

Ja näky loppui ja ajattelin… ’Herra ei, älä anna sen olla niin.’ Tunsin Hänen lohduttavan 

läsnäolonsaja kuulin Hänen sanovan…  

( Jeesus ) ”Näiden tapahtumien täytyy tapahtua, herättääkseen kansakuntanne ja poistaakseen 

hengelliset silmälaput, joita useimmat teistä ovat käyttäneet.”  

”Minun kallisarvoiseni, Minä olen ovella ja Minä tarvitsen teidän kaikkien alkavan venyttelemään 

hengellisiä lihaksianne, mikä tarkoittaa, että teidän täytyy nähdä ihmiset, olosuhteet ja tilanteet 

Minun Silmieni, Minun Sydämeni ja Minun Rakkauteni kautta.”  

( Elisabeth ) Jeesus, kuinka me voimme saavuttaa tämän ja kuinka me todella voimme ymmärtää 

Sinun sydäntäsi? 

( Jeesus ) ”Kuten mikä tahansa itsekuria vaativa, se vaatii harjoittelua, vaatien päivittäistä 

harjoitusta olla vuorovaikutuksessa Minun kanssani ja viettää aikaa Minun kanssani. Tämä on 

hyvin käytettyä aikaa, te saatte hengellistä polttoainetta päivää varten Minun Sanassani ja 

keskittämällä ajatuksenne Minuun.”  

( Elisabeth ) Kun Hän sanoi tämän, se muistutti minua Efesolaiskirjeestä 6:10, missä todetaan… 

’Vahvistukaa Herrassa ja Hänen väkevyytensä voimassa.’ Tämä säe myös rohkaisee meitä, 

ettemmevaivu epätoivoon. 

( Jeesus ) ”Hengellisiä lihaksia voidaan harjoittaa ja kehittää hyvin. Te kaikki voitte elää voitokasta 

elämää muuntuneina Minun Kuvakseni, asuen Minun Henkeni sisällä, jos te opitte kuuntelemaan 

Minun ääntäni, viettämällä aikaa Minun läsnäolossani, kuin myös rukouksessa ja mietiskelemällä 

Minun Sanaani.”  

”Kun te heräätte aamulla ja vihollinen alkaa pommittamaan teitä toivottomuuden, epätoivon, 

hengellisen saamattomuuden ja laiskuuden tunteilla, tulkaa välittömästi Minun luokseni ja Minä 

tulen ennallistamaan teidän sielunne.”  

( Elisabeth ) Minä ajattelin, kuinka epäsopivaksi tunsin itseni ja ajoittain hengellisesti vararikossa 

olevaksija tunteista tyhjäksi olevaksi, kun Herra tuli minun ajatuksiini ja sanoi…  



( Jeesus ) ”Monet Minun kaikkein uskollisimmista palvelijoistani, kuten Elia, Daavid, Mooses, 

Joosua, Joona ja Jeremia, kärsivät hengellisestä heikkoudesta ajoittain. Minun rakkaat, olkaa 

päättäväisiä tuntemaan Minut läheisemmin, paneutumalla Pyhiin Kirjoituksiin, ymmärtämällä 

Minun Luonnettani. Kehittäkää tietoisuus Minusta, Minun Isästäni ja Minun Hengestäni päivän 

mittaan, jopa tavallisten toimien aikana. Harjoittakaa Minun läsnäoloni kokemista, puhukaa 

Jumalallenne ääneen, tiskatessanne tai etsiessänne parkkipaikkaa. Päivittäisellä käytöllä, tästä 

tulee teille tapa.”  

”Kerätkää innostavia Pyhiä Kirjoituksia, Pyhiä Kirjoja ja musiikkia, joka keskittää mielenne ja 

huomionne Minun Hyvyyteeni ja suureen rakkauteeni teitä kohtaan ja se pitää teidän sydämenne 

Minussa ja Taivaallisissa ajatuksissa. Pyhien Kirjoitusten kappaleita voidaan asettaa kaikkialle 

taloonne, lähelle etuoveanne, kun tulette ja menette. Rukoilkaa ensin, ennen mitään toimea, mitä 

teette ja Minä tulen auttamaan kohentamaan oloanne. Teidän luottamuksenne Minuun koskettaa 

Minun Sydäntäni ja Minä haluan vuodattaa Minun Armojani teille.”  

”Kun te tavoitatte muita rukoillaksenne, rukoilkaa tarkoituksellisesti, esirukoilkaa heidän 

puolestaan ja auttakaa ohjaamaan heitä hengellisesti. Minä välitän suuremmassa määrässä teille 

Minun Viisauttani, kun teette tämän. Menkää syvemmälle rukouksessa, pitäkää rukouspäiväkirjaa 

erityisistä rukoustarpeista ja kun Minä vastaan teidän rukouksiinne, tarjotkaa Minulle ylistystänne 

ja kiitoksen antoanne.”  

”Minun kovin kallisarvoiseni, teillä ei ole aavistustakaan, kuinka Minua miellyttävää tämä on, 

näiden päivittäisten käytäntöjenne kautta te alatte muistuttamaan Minun Luonnettani enemmän 

ja enemmän. Mikään ei tule voimaannuttamaan teitä enemmän kuin se, kun katsotte Pyhän 

Hengen työskentelevän kauttanne, tuodakseen toisen sielun henkilökohtaiseen suhteeseen Minun 

kanssani. Jakakaa muiden kanssa kertomuksenne siitä, kuinka Me tapasimme ja tehkää tästä osa 

elämää muuttavaa tapaanne. Jatkuvasti tarjotkaa rukoilla toisten puolesta ja he tulevat 

hakeutumaan Minun luokseni kertomuksenne ja pelastuksen rukouksienne kautta.” 


