
193. Jeesukselta: Rakkaudella 

JEESUKSELTA… RAKKAUDELLA 

Jeesuksen Sanoja Sisar Clarelle, 23. Marraskuuta, 2015.  

( Clare ) Olkoon Herran siunaukset teidän kanssanne, Sydänasukkaat. Hän todella on meidän 

kanssamme. Ja tänään Hän antoi meille ohjeen armeliaisuudesta. Minä kysyin Häneltä… Herra, 

mistä Sinä haluat puhua tänään?  

( Jeesus ) ”Minä tulen puolustamaan leskeä ja orpoa. Minä tulen aukaisemaan Minun kassalippaani 

ja vuodattamaan heille Minun siunausteni runsautta. Tämä on vuodenaika, jolloin monet ovat 

puutteessa, kun muut paistattelevat luksuksessa.” 

( Clare ) Minua muistutettiin Pyhästä Kirjoituksesta, Jaakobin Kirje 1:27… ”Puhdas ja tahraton 

jumalanpalvelus Jumalan ja Isän silmissä on käydä katsomassa orpoja ja leskiä heidän 

ahdistuksessaan ja varjella itsensä niin, ettei maailma saastuta.”  

( Jeesus ) ”Minun Morsiameni, katsokaa huolellisesti niitä, jotka tällä viikolla ja tänä vuodenaikana 

tarvitsevat jotakin. Köyhillä ja yksinäisillä on suuri masennus tänä vuodenaikana. Minä toivon 

koskettavani heitä Minun Rakkaudellani teidän kauttanne. Kaikkialla ympärillänne on niitä, joilla ei 

ole varaa päivällisiin, joita muut valmistelevat kaiken viikkoa. Yksinkertaisesti, älkää salliko 

sokaistuko naapurinne ahdingolle. Älkää salliko itsenne kritisoivan heidän elämäänsä tai 

vastustavan heidän tilannettaan.”  

( Clare ) Minä haluaisin lisätä siihen myös. Meillä kaikilla on naapureita ja erilaisia ihmisiä, joita 

tunnemme, jotka ovat yksinäisiä tai eronneita ja he ovat yksinään. Jos te olette suunnittelemassa 

päivällistä, saattaisi olla hyvä asia kutsua myös heidät. 

( Jeesus ) ”Monia heistä on käytetty hyväksi ja laiminlyöty lapsuudessa ja heidän ainut 

kanssakäymisensä maailman kanssa, oli saada se, mitä he tarvitsivat kaikilla petollisilla keinoilla. 

He eivät ymmärrä perhettä tai rakkautta ja suojelua; heidän on täytynyt pitää huolta itsestään – 

taistellen nälkää, yksinäisyyttä, kylmää ja ympärillään olevien vihamielisyyttä vastaan. Se on 

todella surullista ja särkee Minun Sydämeni nähdä, kuinka lapsia kohdellaan – mutta ongelmat 

menevät monta sukupolvea taaksepäin, juomista, rikoksia ja huumeita. Nämä, joita niin 

väheksytään, heitä on hyljeksitty syntymästä lähtien ja heillä ei ole tavallisia yhteiskunnallisia 

taitoja, kuin teillä, jotka olette hyvien vanhempien kasvattamia.”  

”Jos Minä näyttäisin teille, millainen heidän lapsuutensa on ollut, te kauhistuisitte. Monia näistä 

lapsista ovat hoitaneet vain Minun enkelini. He kulkivat roskalaatikolta roskalaatikolle, etsien 

vaatetusta ja ruokaa, kun heidän vanhempansa lukitsivat heidät pois talosta tai olivat jatkuvasti 

poissa, joko aineiden vaikutuksen alaisina tai kulkien kaduilla etsien seuraavaa huumeannosta.”  

”Minä olen laittanut nämä köyhät teidän eteenne armon harjoituksena. Monet, mutta eivät kaikki, 

jotka tulivat keskiluokasta ja toimivasta alemman luokan perheistä, eivät ymmärrä armon 

periaatteita ja henkilökohtaisella tasolla vähemmän onnekkaiden auttamista.”  

( Clare ) Minun täytyy tunnustaa tässä, että se on niin totta meidän kanssamme. Kun kasvoin äitini 

kanssa, hän oli todella kauhean karski kaduilla eläviä ihmisiä kohtaan tai jotka kerjäsivät, olivat 

köyhiä. Hyvin, hyvin kriittinen heitä kohtaan ja sanoi, ”Mikseivät he vain mene ja hanki 

työpaikkaa!” Ja MONELLA työtätekevän luokan jäsenellä on se asenne. 



( Jeesus ) ”Heidän oma kilvoittelunsa maailmassa on kovettanut heidät niitä kohtaan, jotka 

näyttävät heistä laiskoilta ja epäonnistuneilta, eivät huolehdi itsestään ja lapsistaan. Monet heistä 

ovat vakavasti henkisesti vaurioituneet lapsuuden vammoista, eivätkä voi kuvitella itseään 

paineisiin tilanteisiin, siispä he menevät työstä työhön, tai rikoksesta rikokseen, saaden sen mitä 

tarvitsevat säilyäkseen hengissä.”  

”Te, jotka olette syntyneet onnekkaisiin olosuhteisiin, teidän on määrä kantaa köyhien taakkaa 

ylimäärällänne… ei täyttää kassalippaitanne tulevaisuutta varten, jota te ette ehkä näe, jos ette elä 

niin kauan. Vaan toimia Minun sijassani ja varustaa heidän tarpeitaan. Tekemällä tämän, teistä 

tulee oikeamielisyyden poikia ja tyttäriä. Köyhät ovat Minun lahjani teille, auttaakseen teitä 

kehittämään hyvettä.”  

”Alkuaikojen Kirkko aina tarjosi köyhille keskuudessaan, aina. Tämä heille opetettiin aivan alussa. 

Köyhät keskellänne ovat todella Minun lahjani, millä te todistatte uskollisuutenne ja rakkautenne 

Minulle.”  

Toinen Korinttolaiskirje8:13-15… ”Sillä ei ole tarkoitus, että muilla olisi huojennus, teillä rasitus, 

vaan tasauksen vuoksi tulkoon tätä nykyä teidän yltäkylläisyytenne heidän puutteensa hyväksi, 

että heidänkin yltäkylläisyytensä tulisi teidän puutteenne hyväksi, niin että syntyisi tasaus, niin 

kuin kirjoitettu on: ”JOKA OLI PALJON koonnut, SILLE EI JÄÄNYT LIIKAA JA JOKA OLI koonnut 

VÄHÄN, SILTÄ EI MITÄÄN PUUTTUNUT.” 

( Jeesus ) ”Kun ohittaa yhden näistä tarvitsevista kadulla, ilman, että sydämenne ja taskussanne 

oleva dollari värähtää, se on oire haaleasta kirkosta. Kiireisenä liiketoimissaan, köyhät ovat vastus 

ja haitta hänen varallisuuden hankinnalleen.”  

”Mutta te, joita Minun Rakkauteni on koskettanut, teidät on harjoitettu olemaan tuomitsematta, 

että te ette vastaisi niin kuin muut tästä itsekkäästä maailmasta vastaavat, vaan te menette 

itsestänne ja luokkarajojen yli ja osoitatte Minun armoani. Kaiken hyvän vihollinen on ponnistellut 

poistaakseen teiltä tämän velvollisuuden, tietäen täysin hyvin, kuinka armot virtaavat 

armeliaisuuden mukana. He ovat kovettaneet teidän sydämenne köyhiä kohtaan ja kovettaneet 

köyhien sydämet teitä kohtaan.”  

”Minä en koskaan tarkoittanut tätä. Minä tarkoitin, että teidän ylimääränne varustaisi heidän 

tarpeensa ja jonakin päivänä heidän ylimääränsä varustaisi toisten tarpeita. Tämä on 

harjoittamista pyhyydessä ja Saatana on tahallaan poistanut tämän mahdollisuuden teiltä, samaan 

aikaan, kun linkoaa syytöksiä näitä haavoittuneita sieluja kohtaan, aiheuttaen vihanpitoa ja 

erillisyyttä yhteiskunnassanne, lietsoen tyytymättömyyttä ja vihaa.”  

( Clare ) Tässä vaiheessa tunsin tarvetta katsoa Jesaja 58. Niin monia lupauksia on sidottu tähän 

Pyhien Kirjoitusten kappaleeseen: vain päätöksiä, suojelusta, ohjausta – että me tulemme 

nostamaan ikivanhat perustukset ja korjaamaan rikkoutuneet muurit. Kauniita lupauksia.  

Kiinnostavaa kyllä, tämä annettiin minulle, elvytykseksi minulle kääntymyksessäni. Ja tiedättekö, 

minä luulen, että tiedän miksi. Minulla oli todellinen taipumus Uskonnollista henkeä vastaan: 

paastoaminen ja rukous ja kaikkien näiden erinomaisten paastojen tekeminen ja kaikki muut asiat, 

jotka vaikuttivat tekevän muista ihmisistä pyhiä. Ainakin, mitä minä olin oppimassa alkuaikoina. 

Eikä minulla ollut paljonkaan huolta köyhistä. Minä olin huolestuneempi omasta matkastani 

pyhyydessä – minä olin vielä hyvin materialistinen kääntymyksessäni.  

Nyt kun katson taaksepäin sitä, muistan, että olin enemmän huolissani paastoamisesta ja tiedon 

saamisesta, näystä – lahjoihin etenemisestä ja parantamisesta. Ja itsekeskeisestä 



katsantokannasta, ei rakkaudesta Herraan niinkään paljon, vaan todistaakseni olevani hyvä 

kristitty, joka toimii Lahjoilla.  

Ja minä muistan, että kirkossa oli seminaari, jonne menin, ja meidän kaikkien piti täyttää 

kyselykaavakkeet ja lopussa he selittivät, mitkä jokaisen henkilön lahjat olivat. Pisteitä sai eri 

asioista – pisteitä viisaudesta, ymmärtämisestä, armosta, armeliaisuudesta – voi, kaikenlaisista 

aiheista. Ja minä sain niin alhaiset pisteet armosta, että se löi minut ällikällä. Minä ajattelin, ”Vau! 

Minä sain alhaiset pisteet armosta – se ei ole hyvä!” ja nuori nainen, joka oli minun hyvä ystäväni, 

joka palveli kuulovammaista merkkien lukijana – hän sai TODELLA korkeat pisteet armosta ja minä 

ajattelin, ”Minulta todella puuttuu armoa!”  

Minulla ei vain ollut sen harkintaa, koska siihen aikaan, minä yritin todistaa itseäni ja pukeuduin 

hyvin ja näytin hyvältä ja puhuin hyvin – en tehnyt niitä asioita, jotka olivat todella tärkeitä 

Herralle. Siispä tämä oli maamerkki Pyhä Kirjoitus minulle, saada minut pois uskonnollisesta 

mielialasta ja auttaa minua vakiintumaan enemmän Herran sydämeen. Ja kaikille meille, jotka 

janoamme kuulla ja nähdä Herran, myös, on luvattu… 

Jesaja 58:2-12…  

”2. Minua he muka etsivät joka päivä ja haluavat tietoa minun teistäni niinkuin kansa, joka tekee 

vanhurskautta (=oikeamielisyyttä) eikä hylkää Jumalansa oikeutta. He vaativat minulta 

vanhurskaita tuomioita, haluavat, että Jumala heitä lähestyisi:  

”3.Miksi me paastoamme, kun et sinä sitä näe, kuritamme itseämme, kun et sinä sitä huomaa?” 

Katso paastopäivänänne te ajatte omia asioitanne ja ahdistatte työhön kaiken työväkenne.  

4. Katso, riidaksi ja toraksi te paastoatte, lyödäksenne jumalattomalla nyrkillä. Te ette nyt paastoa 

niin, että teidän äänenne kuultaisiin korkeudessa.  

5. Tällainenko on se paasto, johon minä mielistyn, se päivä, jona ihminen kurittaa itseänsä? Jos 

kallistaa päänsä kuin kaisla ja makaa säkissä ja tuhassa (=tuhkassa), sitäkö sinä sanot paastoksija 

päiväksi, joka on Herralle otollinen?  

( Clare ) Ja tässä minua muistutetaan, kun hän sanoo, ”lyödäksenne jumalattomalla nyrkillä”… 

juoruilu, mustasukkaisuus, tappeleminen puolella ja toisella, selkkaus perheessä. Tiedättehän, 

minä voin katsoa taaksepäin niitä kertoja, jolloin paastosin ja näiden kovien paastojen 

läpikäyminen – kun olin karski tai lyhytpinnainen lasteni kanssa. 

Ja Pyhä Kirjoitus soi minun päässäni ja minä oivallan, ”Tämä paasto ei voi olla Herraa miellyttävää, 

koska minä olen kärsimätön ja menetän malttini.”Siispä, se on todella tasapainopiste paastossa: 

jos te paastoatte Herraa varten ja teidän luonteenne ei ole ihana, rakastava ja ystävällinen, luulen, 

että on parempi, kun ETTE paastoa ja pidätte hyvän luonteenne, kuin että yritätte todistaa jotakin 

pidemmällä paastolla ja loukkaatte ihmisiä. 

6. Eikö tämä ole paasto, johon minä mielistyn: että avaatte vääryyden siteet, irroitatte (=irrotatte) 

ikeen nuorat ja päästätte sorretut vapaiksi, että särjette kaikki ikeet?  

7. Eikö tämä: että taitat leipäsi isoavalle (=tarvitsevalle) ja viet kurjat kulkijat huoneeseesi, kun 

näet alastoman, vaatetat hänet etkä kätkeydy siltä, joka on omaa lihaasi?  

8. Silloin sinun valkeutesi puhkeaa esiin niinkuin aamurusko, ja haavasi kasvavat nopeasti umpeen; 

sinun vanhurskautesi käy sinun edelläsi, ja Jumalan kunnia seuraa suojanasi.  



9. Silloin sinä rukoilet, ja Herra vastaa, sinä huudat ja hän sanoo: ”Katso tässä minä olen”. Jos sinä 

keskuudestasi poistat ikeen, sormella-osoittelun ja vääryyden puhumisen, 

10. jos taritset (=tarjoat) elannostasi isoavalle ja ravitset vaivatun sielun, niin valkeus koittaa 

sinulle pimeydessä, ja sinun pilkkopimeäsi on oleva niinkuin keskipäivä. 

11. Ja Herra johdattaa sinua alati (=aina) ja ravitsee sinun sielusi kuivissa erämaissa; hän vahvistaa 

sinun luusi, ja sinä olet oleva niinkuin runsaasti kasteltu puutarha, niinkuin lähde, josta vesi ei 

koskaan puutu. 

12. Sinun jälkeläisesi rakentavat jälleen ikivanhat rauniot, sinä kohotat perusmuurit, muinaisten 

polvien laskemat; ja sinun nimesi on oleva: ”halkeamain umpeenmuuraaja” ja ”teitten korjaaja 

maan asuttamiseksi”. 

( Clare ) Tämä on kaunista ja niin monet teistä tekevät niin paljon auttaakseen ympärillään olevia. 

Pyydän, älkää alkako paheksumaan. Tätä muistutettiin minulle, ja se oli vain muistutus, että mitä 

kaikkia siunauksia tulee köyhien huolehtimisesta. Se ei ole mitään, mistä meidän pitäisi lähteä pois 

häntä koipien välissä tai että tuntisimme itsemme huonoiksi! 

Menkäämme eteenpäin, ei paheksumisen ikeen alla, vaan rakkaudesta Herraan… halussamme 

ruokkia ja pukea Hänet ja varustaa Hänet, joka asuu köyhien kanssa. Tehkäämme tästä 

vuodenajasta epätavallisen huolenpidon aikaa ja huolehtikaamme ympärillämme olevista 

tarvitsevista ja tehkäämme se Herran nimessä, antaen kykyjemme mukaan näillä sanoilla: 

Jeesukselta, rakkaudella. 


