
166. Jeesus selittää Sovinnon Voimaa 

SOVINNON VOIMA  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 21. Lokakuuta, 2015.  

( Clare ) Olkoon Herran rauha ja voima kanssanne, Sydänasukkaat.  

No niin, sain korjauksen tänä iltana ja olin todella onnellinen, että Herra toi jotakin mieleen. Minä 
haluan jakaa sen teidän kanssanne. Sillä on tekemistä sovinnonteon kanssa. Pystyin näkemään, että 
Herra halusi minun jakavan sen, niin että te voisitte ymmärtää nämä asioiden väliset 
vuorovaikutussuhteet.  

Tänä iltana minulle kävi ilmeiseksi, kun odotin viestiä Herralta, että olin anteeksipyynnön velkaa talon 
omistajille siitä, että en ollut pyytänyt lupaa, että Rae saisi olla etutalossa ja kuistin aitaamisesta. Syvä 
synnintunto kosketti sydäntäni, kun ajattelin heidän järkytystään, nähdessään sen, mitä Rae oli tehnyt 
sille etuhuoneelle. No niin, ei vain etuhuoneelle, keittiölle ja keskihuoneelle myös – se vain löyhkäsi.  

Siispä kirjoitin anteeksipyyntökirjeen ja lupasin tukemme heille. Etuhuone, missä hän oleskeli ja 
jokainen huone, missä hän oli koirineen, niiden kaikkien lattiat on hiottu, petsattu ja tiivistetty. Seinät 
on myös vastamaalatut, eikä pahasta hajusta ole jälkeäkään siellä enää. Siispä minä pyysin heidän 
anteeksiantoaan. Me voimme vain rukoilla nyt, että olemme tehneet sen, mitä on tarpeellista. Mutta 
sain suuren helpotuksen tunteen, kun olin kirjoittanut heille kirjeen, pyytäen heitä antamaan minulle 
anteeksi.  

Herra aloitti… ”Onko Jumalalle mikään liian vaikeaa? Minä sanon, että ei ole. Enkö Minä ole 
kohtaloitten mestari ja sydänten muovaaja? Enkö Minä tunne ihmisten sydänten tiet ja kuinka 
muovata niitä? Minun lapseni, ihminen suunnittelee tiensä.”  

( Clare ) Ja välittömästi nämä Pyhät Kirjoitukset palautettiin mieliin minulle…  

Monet ovat miehen mielessä aivoitukset, mutta HERRAN neuvo on pysyväinen. Sananlaskut 19:21. 

Ihmisen sydän aivoittelee hänen tiensä, mutta HERRA ohjaa hänen askeleensa. Sananlaskut 16:9.  

( Jeesus ) ”Jopa nyt Minä olen toimimassa heidän sydämissään. Tyynnyttämässä vaikeassa 
elämäntilanteessa, tuoden rauhaa ja näkemystä. Viha varjostaa ajattelua. Anteeksipyyntö oli 
paikallaan. Nyt Minä voin todella työstää Minun tarkoitusperiäni heidän elämissään.”  

”Että oikeudenmukaisuus vallitsisi, sydänten täytyy olla puhtaita Minun edessäni. Tehkää rauha 
kaikkien ihmisten kanssa, Minun ihmiseni. Aina pyrkikää rehellisyyteen ja tinkimättömyyteen. Siinä, 
missä olette epäonnistuneet, tunnustakaa ja pyytäkää anteeksiantoa. Joskus vaatii vain sanan 
tyynnyttää vaikea elämäntilanne. Tilanteen tunnistaminen ja syntien tunnustaminen selventää tietä 
parantumiselle. Nyt Minä voin edetä Minun suunnitelmieni kanssa ja kaikki tulevat seuraamaan, kun 
Minä johdatan.”  

”Minun Lapseni, älkää koskaan aliarvioiko tunnustuksen puhdistavaa voimaa omalta osaltanne, kun 
olette tehneet väärin. Monet kaunat pystytään tai olisi pystytty täysin välttämään, jos viat ja virheet 
olisi selvästi myönnetty. Nykyään on taipumusta peitellä heikkouksia ja edetä kuin mitään ei olisi 
mennyt väärin. Se ei puhdista ihmisten sydämiä, se jättää piikin ja paheksunnan. Katkeruus asettuu ja 
elämä kääntyy pahempaan suuntaan. Minun Sydämessäni ja Mielessäni, veljellinen rakkaus ja sovinto 
ovat äärimmäisen tärkeitä. Kun ihmiset pitävät kiinni kivuistaan, se vääristää heidän elämiään ja 
lähettää heidät väärään suuntaan.”  



”Ehkä 20 vuoden päästä tämä tullaan tunnistamaan, mutta silloin se on liian myöhäistä. Minä olen 
nykyisten hetkien ja täydellisten suunnitelmien Jumala. Se, mitä Minulla on varattuna jokaiselle teistä, 
sitä te ette tule vastaanottamaan ilman yhteistyötä, saada puhtaat sydämet ja kädet.”  

”Lapset syyttävät; aikuiset myöntävät syyllisyytensä. Katsokaa taaksepäin elämiänne, oletteko 
jättäneet ketään katkeralle mielelle kytemään toimienne vuoksi, joita olette oikeuttaneet itsellenne? 
Jos katsotte syvemmälle, löydättekö yhtään omaa vikaanne? Onko tämä ollut peittelyä vai oletteko 
tunnustamassa kaikessa nöyryydessä ja pyytämässä anteeksiantoa?”  

”Anteeksianto parantaa ja ennallistaa tasapainon kaikkien osapuolien välillä. Aina, aina olkaa 
hälytysvalmiudessa katsomassa ja etsimässä veljenne etua. Asettakaa itsenne sivuun ja etsikää toisen 
hyvää. Enkö Minä tule korvaamaan sitä teille? Kyllä, Minä kerron teille, kun Minä näen, että elätte 
muiden mielenylennykseksi, jopa silloin, kun se maksaa teille, te avaatte kaitselmuksen ikkunat ja se, 
mitä Minulla on varattuna teille, putoaa suoraan syliinne.”  

”Tämä on salaisuus, jota harvat ovat oivaltaneet. Minä en millään tavalla suvaitse saamisen vuoksi 
antamista. Se on tyhjä hyve. Periaate voi toimia teille, mutta palkinto tulee vain Maapallolla, ei 
Taivaassa. Kuitenkin, kun te uhrautuvasti annatte, veljellisen rakkauden hyvästä sydämestä, silloin te 
tulette saavuttamaan palkkion sekä Maapallolla että Taivaassa.”  

”Tässä maailmassa, missä ottaminen ja hankkiminen ovat päivän sana, ihmiset jättävät huomiotta 
hyveiden kestävät vaikutukset elämissään. Kun hyve asetetaan mammonaan ja maailmalliseen 
hyötyyn, se tulee niellyksi moitteeseen ja olemattomuuteen kuolemassa. Mitään ei oteta mukaan 
Taivaaseen, paitsi rehellinen hyve, veljellinen rakkaus ja uhrautuminen muiden puolesta. Kuitenkin, 
silloinkaan te ette saa laskea sen varaan.”  

”Jos tämä käsite on vieras teille, pyytäkää Minua iskostamaan se sydämeenne. Pyytäkää Minua 
muuttamaan sydämenne ja tekemään teistä Minun todellinen opetuslapseni ja rakkauden 
suurlähettiläs. Toimet puuttuvat, kun rakkautta puuttuu. Tämän vuoksi aikanne Minun kanssani on 
tärkeämpää, kuin mikään muu toiminta päivässänne. Eläkää maailmassa, antakaa maailmalle etusija 
ja te tulette kantamaan vain maailmallista hedelmää.”  

”Eläkää Hengessä, antakaa Minulle etusija ja te ette tule tyydyttämään lihan himoja, vaan kantamaan 
pyhää hedelmää ikuiseen elämään, ei vain itseänne varten, vaan ympärillänne olevia varten myös. 
Tämä on kristittynä olemisen merkitys, tämä on Minun läsnäolossani olemisen merkitys maailmassa. 
Tätä eivät saavuta heikkotahtoiset ja pelkurit. Siihen on hyvä syy, miksi Minä sanoin, että pelkurit 
eivät tule saapumaan Taivaaseen. Kun heitä painostetaan tekemään päätös, se tulee olemaan aina 
heidän edukseen ja turvallisuudekseen. Vaatii rohkean sielun tunnustaa Minut ja elää hyveen 
mukaan, tehdä sitä, mikä on oikein.”  

”Kaikki te, jotka olette heikkosydämisiä… tulkaa Minun tyköni, Minä tulen tekemään teidät vahvoiksi, 
päättäväisiksi ja sitoutuneiksi oikealle tielle, jopa silloin kun se maksaa teille. Minun rakkauteni teidän 
sydämissänne saa aikaan sen, että te uhraudutte muiden puolesta. Ja Minun rakkauteni ei tule 
olemaan läsnä, ellette te omistaudu Minulle ajallanne ja suhteellemme. Siispä, tulkaa Minun luokseni. 
Älkää pelätkö tunnustaa heikkouttanne. Tulkaa ja pyytäkää voimaa – enkö Minä ole myös luvannut 
teille viisautta? Minä tulen antamaan avokätisesti ja ilman moitetta.” Jaakobin Kirje 1:5.  

”Tulkaa Minun luokseni.” 


