
243. Jeesus sanoo: Tukekaa toisianne heikkouksissanne 

TUKEKAA TOISIANNE HEIKKOUKSISSANNE  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 1. Helmikuuta, 2016.   

( Clare ) Herra on johdattamassa meitä, Sydänasukkaat. Jumala siunatkoon teitä kaikkia.  Tänään oli 
mielenkiintoinen päivä, minulla ehdottomasti oli joitakin haasteita. Ja minun täytyy sanoa… en usko, 
että läpäisin testin. Joka tapauksessa, haluan mennä eteenpäin ja aloittaa – Herra aloitti minun 
kanssani – Hän sanoi, ”Paljon sieluja pidättää nyt henkeään, kahdesta viime viestistä alkaen. Minä 
haluan ilmaista toisin, että sinun mandaattisi on valmistella heidät hengellisesti. Anna heidän mennä 
varautujien sivuille, jos he haluavat lisää. Mutta Minun huoleni on heidän valmiutensa 
Taivaaseennostoon.” 

Jeesus, miksi minusta tuntuu niin pahalta, sen seikan lisäksi, että menetin tänään malttini.  

( Jeesus ) ”Se johtuu maailman ajankohdasta, ajankohdasta, kun tuhoa on tuhon päälle. Katso 
tapahtumien paljastuvan ja rukoile uhrien puolesta. Se on hyvää harjoitusta huomauttaa… miksi me 
kinastelemme, kun haavoittuneet sielut huutavat apua, kuten perheen uhrit, jotka menehtyivät 
tulipalossa?”  

( Clare ) Kyllä, minä pyytäisin teitä rukoilemaan heidän puolestaan. Äiti ja isä ja yksi lapsista kuoli 
tulipalossa ja neljä lasta jäi henkiin. Ja heidän isovanhempansa eivät ole sellaisessa tilanteessa, että 
voisivat huolehtia heistä. Siispä, pyydän, rukoilkaa perheen puolesta.  

Herra jatkoi… ”Katsohan, mitä enemmän hyvää teet, sen enemmän vihollinen yrittää estää sinua 
tekemästä sitä. Hän haluaa lopettaa sinut ja kanavasi. Mutta sinun armeliaisuutesi ja sitoutumisesi 
oppimaan nöyryyttä, tulee pitämään heidät lahdella. Minä en tule antamaan lupaa, niin kauan kuin 
seuraat Minun toiveitani.”  

”Sinä voit odottaa asenteita ja väärinkäsityksiä maailmalta, koska se on harjaannutettu ihmisiin.Mutta 
niiltä, jotka ovat kypsyneet Minussa ja syvästi ymmärtävät Minun tapani, sinä et tule saamaan niitä. 
Pikemminkin tulet näkemään heidän tanssimassa ympärilläsi, kohottamassa sinua, niin että voit jatkaa 
työsi tekemistä ja he eivät vahingoita sinua. He tekevät myös turvalliseksi sinulle pyytää anteeksi, 
eivätkä menetä malttiaan tai vähättele sinua.”  

”Sinulla on monia sellaisia tilaajia, jotka ymmärtävät, mitä on vastaanottaa maailman iskuja. He ovat 
kokeneet monia loukkaantumisia, jotka Minä olen parantanut. He ovat oppineet Minun rakkauteni 
tiet, koska he viettävät niin paljon aikaa Minun kanssani, etsien Minun Sydäntäni ja Minun Mieltäni ja 
laittavat sen käytäntöön. Tässä suhteessa sinä olet todella siunattu.”  

”Siispä, kun kohtaat maailman karskiutta, sinulla on koko komppania esirukoilijoita, jotka nostavat 
sinua Minun luokseni, niin että voit jatkaa menoa. Te kaikki olette vakavasti vahingoittuneita sotilaita. 
Ero niiden välillä, jotka todella tuntevat Minut, on se, että he ovat saaneet valtavan määrän 
parannusta ja taisteluhaavojen merkit, katkeruus ja pelko, eivät enää ole läsnä. He myös tuntevat 
itsensä kovin hyvin.”  

”Itsensä tunteminen on nöyränä olemista. Erittäin nöyränä ja nopeana löytämään vikaa itsestään, 
pikemmin kuin muista. Kun Minä näen Minun Ihmisteni keksivän tekosyitä muiden puutteille, Minä 
ilahdun heidän läsnäolossaan. Se on todella harvinainen ja tuoksuva itsen uhri, muiden rakkauden 
vuoksi.”  



”Tämä elämä on pitkä matka, pitkää tietä pitkin useimmille. Ja niin harvalle on opetettu Minun 
tapojani lapsena. Tästä tulee vaadittu taito ajan myötä, pikemminkin kuin että se opetettaisiin 
lapsuudesta saakka. Siispä, kun aikuisuus on saavutettu, se on vasta oppimisen alku. Siksi sinun 
maassasi on niin monia kypsymättömiä aikuisia ja niin paljon avioeroja. Niin kuin itsekin, sinä aloit 
oppia kypsyyttä kolmissa kymmenissä. Ennen sitä sinä ajattelit ja käyttäydyit kuin lapsi.”  

( Clare ) Minä tiedän, että se on totta, Herra!    

( Jeesus ) ”Paljon siitä on kulttuurin syytä. Yksinkertaisesti sanottuna, amerikkalaiset ovat yleisesti 
ottaen hemmoteltuja lapsuudesta saakka. Todellinen kypsyys tulee maksamaan melkoisesti. Toisissa 
maissa löydät tällaista kypsyyttä 11 tai 12 vuotiailta. He ovat jo oppineet monia elämän tosi kovia 
läksyjä ja he ovat kokeneita uskossa, tuntien Minun luonteeni syvemmin, koska heidän täytyy luottaa 
Minuun selvitäkseen hengissä päivästä päivään. Jopa väkivaltaisten maiden uhrit ovat kypsempiä. Sinä 
näkisit tämän, jos matkustaisit maailmassa.”  

”Mutta sinä tiedät, että Minä saatan loppuun työn, jonka Minä olen aloittanut sinussa. Minä tuon 
kypsyyteen kaikki heidät, jotka kutsuvat Minun Nimeäni ja valitsevat olla pyhiä. Yksikään ei menehdy 
Minun Kädestäni, kaikki, jotka tulevat Minun luokseni vilpittömällä sydämellä, heitä Minä vaalin ja 
kasvatan heidät kypsyyteen, nöyryyteen ja epätavalliseen ystävällisyyteen.”  

”Mikä on sanojen hinta? Niin paljon hyvää tai niin paljon pahaa voidaan tehdä sanoilla. Sanoilla te 
voitte tuoda rauhaa ja parantaa sydämiä. Sanoilla te voitte paloitella ja silputa sielun, niin että mitään 
ei jää jäljelle. Ja harvat ymmärtävät, että teitä tullaan pitämään vastuullisina jokaisesta turhasta 
sanasta. Kielellänne te voitte nostaa ja välittää elämää; kielellänne te voitte myös vahingoittaa ja 
tuhota.”  

”Minun Morsiameni, Minun vaalittuni, pyydän, valitkaa aina elämän sanoja. Tukahduttakaa aina 
halunne vastata vastaiskulla. Ettekö tiedä, että tänään veljenne voi tarvita rohkaisuanne ja huomenna 
te voitte tarvita hänen? Mitä hyötyä on muiden syyttämisestä ja halventamisesta, kun te itse saatatte 
huomenna tarvita heidän tukeaan ja karskien sanojen ja asenteiden vuoksi he eivät enää ole siellä 
teitä varten?” 

”Ettekö näe Saatanan suunnitelmaa sellaisissa asioissa? Ettekö näe, että te olette uhri, jota käytetään 
vahingoittamaan muita, päätyen omaan tuhoonne? Kyllä, tässä maailmassa ihmiset kohtelevat 
toisiaan, kuin kulutustavaroita. Taivaassa ei tehdä niin. Taivaassa te olette mitä kallisarvoisimpia 
hyödykkeitä, tehty aivan Minun kuvakseni, ikuiseksi ja tyrmäävän kauniiksi. Kunnioitettavaksi ja 
rakastettavaksi. Mutta tässä maailmassa te olette vain ovimatto muiden menestykselle. Teitä 
käytetään hyväksi ja heitetään sivuun, kun te olette läpikotaisin halveksineet iloista elämää, jota Minä 
välitin teille. Mitä Minä olen sanomassa tässä? Rakastakaa toisianne, kuten Minä olen teitä 
rakastanut. Vaalikaa ja tukekaa toinen toisianne. Älkää koskaan puhuko karskeja sanoja, kun se 
voidaan välttää. Aina varoittakaa ja nostakaa toinen toisianne, jopa ja erityisesti selkkauksessa. Hyvin 
usein teitä provosoidaan valheilla, tuomitsemaan muita, kun he ovat alhaisimmassa pisteessä, eivätkä 
voi käsitellä enää yhtään lisäiskua. Kuinka monta kertaa tämä on tapahtunut sinulle, Clare?”  

( Clare ) Kyllä, Herra, olen kokenut sen ja totisesti olen nähnyt, kuinka olen tehnyt sitä muille. 
Rukoilen, että Sinä tuot minulle rakkautesi täyteyden, mitä Sinulla on Sinun Sydämessäsi Herra… niin 
paljon kuin on mahdollista heikolle ja hauraalle kuolevaiselle. Anna minulle anteeksi, Herra, minun 
lapselliset asenteeni.  

( Jeesus ) ”Tähän rukoukseen Minä vastaan. Menkää nyt ja rakastakaa toisianne, kuten Minä olen teitä 
rakastanut.” 


