
175. Jeesus sanoo: Hyvittäkää 

HYVITTÄKÄÄ… IHMISSUHTEIDEN PARANTUMISIA   

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 3. Marraskuuta, 2015.  

( Clare ) Herra on kanssamme tänä iltana, kallisarvoiset Sydänasukkaat. Jälleen kerran, Hän on 
tuomassa meille viisautta ja pyytää meitä kasvamaan pyhyydessä.  

Tänä iltana menin ylistykseen pitkästä aikaa. En vain pystynyt yhdistymään Herran kanssa. Ezekiel 
rukoili kanssani ja antoi minulle voitelun öljyllä - minä en vain antanut periksi. Istuin hiljaisesti Herran 
kanssa. Minä tiedän, että Hän on uskollinen, Minä tiedän, että Hän sanoi, että Hän voisi puhua 
minulle joka ilta, kunnes on Taivaaseennosto. Minä vain istuin siinä hiljaisesti odottaen Häntä. Se, 
mitä tapahtui, oli todella hienoa, täsmälleen – Hän tuli tavallaan oikealta, näin Hänet hengessä – Hän 
tuli minun oikealta puoleltani ja suuteli minua otsaan ja sanoi, ”Minä haluan puhua kanssasi.”   

Ja sanoin, Oi tämä on ihanaa! Olen kamppaillut koko illan ja odottanut Sinua, Herra. Herra, en vain 
voinut antaa periksi. Sinä lupasit. Minun täytyi sinnitellä.  

( Jeesus ) ”Minä lupasin. Mutta myös, Minä rakastan sinua. Ei ole kyse vain velvollisuudesta, 
tiedäthän.”  

( Clare ) Oi Jeesus, onko mikään tästä minun syytäni?  

( Jeesus ) ”Ei Clare, sinä olet saamassa vastustusta, vastustusseinän. Mutta teit oikean asian 
odottamalla Minua ja Minä en tuota pettymystä hyville tahdoille. He eivät tule koskaan pitämään 
Minua poissa sinun luotasi, Minun Rakkaani. Eivät koskaan.”  

( Clare ) Se sai minulle kyyneleet silmiin, kun Hän sanoi sen… se oli hyvin liikuttavaa.  

( Jeesus ) Minä haluan puhua sinulle tapojesi parantamisesta. Se, mitä Minä tarkoitan, on että hyvität 
niille, joiden kanssa sinulla on väkinäiset välit ihmissuhteissa. Ei ole Minun tahtoni, että kuilut sielujen 
välillä kasvaisivat syvemmiksi. Ei, pikemminkin Minun Sydämeni mukaista on, että sinun tulisi kiirehtiä 
hyvittämään ja saamaan välit hyviksi, vaikka he olisivat olleet niitä, jotka olivat väärässä.” 

”Koska Ruumiissa on Erillisyyden henki irrallaan ja jopa edellisten hyökkäysten arvet erottamassa. 
Minä haluan, että tämä vuodenaika jatkuen Jouluun, on rauhan tekemisen ja hyvittämisen 
vuodenaika niiden kanssa, jotka ovat loukanneet sinua.”   

( Clare ) Ajattelin heti tiettyä pastoria, joka laittoi märän pyyhkeen päälleni… me päädyimme 
lähtemään siitä kirkosta.  

( Jeesus ) ”Kyllä, esimerkiksi se pastori.”  

( Clare ) Oi, Jeesus, itse ajatuskin siitä saa minun sydämeni vajoamaan.  

( Jeesus ) ”Minä tiedän, mutta se täytyy tehdä. Minä haluan päätöksen niiden kanssa, jotka ovat 
vähätelleet sinua ja ketä sinä olet vähätellyt. Minä haluan parantumista ryhmittymien ja osastojen 
välille. Minä en halua mitään roikkumassa pääsi yläpuolella ja pidättelemässä.”  

( Clare ) Ihmettelin siinä vaiheessa, juku – mitä Hän tarkoittaa ”pidättelemisellä”? Onko 
Taivaaseennosto tapahtumassa? Katsoin Raamatun Lupauksista ja otin viestin, enkä saanut 
vahvistusta sille.  



”Kuinka asiat menneisyydestämme pidättelevät meitä?” Näin hengessä ankkurin syvässä, tummassa 
valtameressä, missä se oli ilmeisesti pidättelemässä laivaa vedenpinnan yläpuolella.  

( Jeesus ) ”Kuvitelkaa ankkuria syvälle. Laiva haluaa mennä eteenpäin ilman hidastetta, mutta jokin, 
syvällä alhaalla, näkymättömissä, on hidastamassa eteenpäin menevää liikettä. Ne ovat 
parantumattomien haavojen hidasteita ja ratkaisemattomia ihmissuhteita. Vaikka se olisi vain 
yksisuuntaista, silti Minä voin saada päätökseen vapauden Minun Hengessäni, niin kauan kunhan 
mikään ei ole juuttunut sinuun. Monilla on useita ankkureita syviin, pimeisiin ongelmiin, jotka 
pidättelevät heitä menemästä eteenpäin. Ei ole yleisesti tiedettyä, kuinka paljon nämä asiat 
vaikuttavat elämänne suuntaan, joko vetäen teitä takaisin tai vetäen teitä raiteiltanne, edes hiukankin 
oikealle tai vasemmalle.”  

( Clare ) Kun Hän sanoi sen, muistin jonkun kerran sanoneen, että laiva, joka on yhden asteen verran 
poissa kurssista, kun purjehtii yli valtameren, ei tulisi oikeaan määränpäähän, koska he olivat 
aloittamassa vain ollen sen yhden asteen poissa kurssista – ja ei vaadita sen enempää niin suurella 
etäisyydellä, estämään teitä saapumasta määränpäähäsi.   

( Jeesus ) ”Tämä on eteenpäin menon aikaa Minun Ruumiilleni ja Minä haluan Hänen olevan vapaa 
hidasteista. Vapaa palvelemaan, vapaa etsimään Minua ilman kyselemättä itseltänne syyllisyydestä tai 
kätketyistä tuomitsemisista, ilman polttoainetta tuomitsemisen tulille. Varmistumista, että 
ihmissuhteet on suoristettu tai ainakin yritystä saada sovinto, on hyvin tärkeää tälle prosessille.”  

”Katsohan, kun yksi ongelma on vielä vaanimassa elämässäsi, se raahaa ja tarjoaa polttoainetta 
viholliselle syytää ilmoille syytöksiä, olivatpa ne tosia tai valheellisia. Mutta, kun te olette tehneet 
kaiken voitavissa olevan hyvittääksenne sen reitin, josta voisi tulla jatkuva tuomitsemisen perustana 
oleva lähde, ja se tulee heikentämään päättäväisyyttänne, kun menette rukoilemaan ihmisten 
puolesta.”  

( Clare ) Kyllä, Herra, olen usein kuullut jotakin, mikä on heitetty vasten kasvojani, kertoen minulle, 
että en ollut pätevä rukoilemaan, sen ja sen vuoksi tai että ”teit tätä ja teit tuota”, siispä Jumala ei 
tule kuulemaan sinun rukouksiasi.  

( Jeesus ) ”Siksi Minä pyydän sinua, Minun Morsiameni etsimään rauhaa. Yksinkertaisia, pieniä eleitä: 
kortti, sovinnon sana, kiitos, ehkä jopa lahja. Nämä sulattavat sydämet ja tasoittavat tietä 
parantumiselle ja sydämesi kokonaisuudelle.”  

( Clare ) Kuten inspiraatio, jonka sain - tuoda pariskunta päivälliselle, Herra?  

( Jeesus ) ”Kyllä, Minä jätän pieniä vihjeitä sydämiinne, pieniä asioita, eleitä ja jopa tavoittaa hieman 
enemmän ja hyvittää. Oi, kuinka vapauttavaa tämä tulee olemaan. Vihollinen on käyttänyt näitä 
näennäisesti merkityksettömiä asioita, revittyjä ja repaleisia ihmissuhteita, aiheuttaakseen pimeyttä 
sydämissänne, joko saamistanne haavoista tai omista pahoista asenteistanne.”  

”Minä en pyydä teiltä paljon tässä, Minun Morsiameni. Minä pyydän anteeksiantoa yhdessä 
armeliaisuuden kanssa ja toimintaa tuoda parannusta vanhoihin haavoihin. Se tulee olemaan 
nöyryysharjoitus teille kaikille, mutta nöyryyttä kyllä tarvitaan paljon. Te ette koskaan voi olla liian 
nöyriä.”  

”Minä tulen olemaan kanssanne tässä ponnistuksessa. Minä tulen tuomaan sulouden tuoksua näihin 
ihmissuhteisiin, kun te tavoitatte lohtua ja korjausta menneille tavoille. Älkää pelätkö. Minä olen 
kanssanne tässä. Ja muistakaa rukoilla ensin ja pyytää, kuinka lähestyä jokaista tilannetta. Minä tulen 
johdattamaan teitä.”  



( Clare ) ”Ei sillä, että vaihtaisin puheenaihetta, Herra. Mutta minulla on kysymys. Anna anteeksi 
minulle, Herra. Mutta viestit ovat olleet lyhyempiä viime aikoina…   

( Jeesus ) ”Minun Rakkaani, Minä en ole täällä viihdyttääkseni tai täyttääkseni ilmaa sanoilla tai 
herättääkseni päähänpistoja, kuten Taivaaseennosto kuvauksia. Minä olen täällä ohjeistaakseni 
pyhyydessä. Ja sinun tottelevaisuutesi näitä lyhyitä ohjeistuksia kohtaan merkitsee Minulle kaikkea. 
Katsohan, tottelevaisuuden myötä tulee lisääntyneet siunaukset, armoa rakentuu armon päälle. Te 
olette kaikki kasvamassa pyhyyden kauneudessa. Vaalikaa näitä sanoja ja toimikaa niiden mukaan. Ne 
ovat erityisiä ja ajankohtaisia teille kaikille.”  

”Minä siunaan teidät nyt vakaalla päättäväisyydellä ja nöyryydellä mennä tekemään rauha niiden 
kanssa, jotka ovat loukanneet teitä menneisyydessä tai joita te olette loukanneet.” 


