154. Jeesus selittää: Minun Armoni & Millenniumi
MINUN ARMONI & MILLENNIUMI
Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 9. Lokakuuta, 2015.
( Clare ) No niin, Sydänasukkaat, Herra on vaihtanut aihetta, ihastuttavasti ja jakaa Hänen armon
Sydäntään kanssamme tänä iltana – että me kaikki tuntisimme Hänen rakkautensa korkeudet ja
syvyydet meitä kohtaan.
Istuin alas tietokoneeni ääreen ylistyksen jälkeen ja Jeesus sanoi, ”Minä haluan puhua sinulle
Armosta. Armo on Minun ylivoimainen luonteenpiirteeni. Ilman armoa, ei olisi Maapalloa, ei olisi
ihmisväestöä, ei olisi eläimiä tai kasveja tai mitään kestävää kauneutta.”
”Vihollinen on tullut tappamaan, varastamaan ja tuhoamaan ja Minä olen sietänyt häntä Minun
Armossani, teidän tähtenne. Kuinka Minä rakastan Minun luomakuntaani, kuinka Minä suren sitä,
miten ihminen on syyllistynyt sen väärinkäyttöön.”
”Minun Armoni syrjäyttää oikeudenmukaisuuden. Armo kärsii kamppailevan sielun kanssa, armo
kärsii syntisen kanssa, aavistellen hänen paluutaan Minun luokseni. Te kaikki tarvitsette armoa, aivan
kuten te tarvitsette ilmaa hengittääksenne. Jos Minä en ulottaisi teille armoa, teitä ei olisi. Mutta
Minä näen teidän heikkoutenne ja Minulla on paljon myötätuntoa teitä kohtaan, jopa teidän
synnillisten päätöstenne keskellä.”
”Minä olen tulossa hakemaan Minun Morsiameni ja hän tulee olemaan puhdas ja Minun Armoni
viimeistelle työn.”
( Clare ) Minä ihmettelin sitä! Ajattelin, ”Me emme koskaan tulisi olemaan täydellisiä. Kuinka Herra
aikoo käsitellä sen?” Sinä juuri kerroit meille: ”Minä olen tulossa hakemaan Minun Morsiameni ja hän
tulee olemaan puhdas ja Minun Armoni tulee viimeistelemään työn.”
( Jeesus ) ”Ei sillä, että teidän tulisi laskeutua makuulle tai istumaan, tietäen, kuinka armollinen Minä
olen. Ei, mitä enemmän te päätätte katua ja elää oikeamielisesti, mitä päättäväisemmin te päätätte
hoitaa ympärillänne olevien tarpeita, sen mukaisesti te tulette vastaanottamaan armoa.”
”Ja kuitenkaan Minä en voi jättää mitään tekemättä, siispä täydellistyminen tulee, kun kaikki, mitä
teillä on täytettävänä, on loppuun saatettu. Ja sitä on NIIN paljon, että se tulee viemään ikuisuuden.
Te tulette aina oppimaan, kasvamaan, löytämään uutta, hallitsemaan kaiken sen, mikä on
sydämessänne, kaiken sen, mitä te olette kaivanneet ja jopa kaikki ne asiat, joita ette koskaan
uneksineet tekevänne. Tämä on yksi suurimmista Taivaan iloista: löytäminen. Ja loputtomat
löytämiset, mitä te tulette tekemään Taivaassa, tulevat lisäämään tietoanne Minusta ja seurauksena
on loputon kiittäminen ja ylistys.”
”Kun Minä tarjoan teille armoa, heikkouksienne ja puutteittenne vuoksi, Minä odotan teidän
pidentävän armoa muille. Älkää olko niin kuin se poloinen, jolle annettiin suuri velka anteeksi, mutta
hän kääntyi ja kuristi veljeään, joka oli hänelle velkaa. (Matteuksen Evankeliumi 18:28). Älkää
olettako, että te olette etuoikeutettuja ja Minä tulen pidentämään armoa, kun oppiläksyä ei ole opittu
tavanomaisin keinoin. Koska Minä rakastan teitä, on aikoja, jolloin teidän täytyy kokea vain hyvin pieni
tuomion murunen, koska te olette epäonnistuneet oppimaan menneestä käytöksestä.”
”Älkää erehtykö asiasta, Minä kärsin teidän kanssanne, kun oppiläksystä tulee ankara. Minä suren
kanssanne menetyksiänne, mutta Minä olen myös paljon edellänne siinä, kuinka Minä aion käyttää

tätä oppiläksyä Minun kunniakseni ja kuinka Minä aion siunata teitä, kun te menette eteenpäin. Te
tiedätte, että Minä käännän jopa pahimmat tapahtumat hyväksi, jollakin tavalla.”
Paavalin Kirje Roomalaisille 8:28… ”Mutta me tiedämme, että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden
parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat, niiden, jotka Hänen aivoituksensa mukaan ovat kutsutut.”
( Jeesus ) ”Te ette ehkä näe sitä nyt, mutta ikuisuudessa kaikki tulee olemaan kristallinkirkkaita ja
kaikki ne asiat, joita te ette koskaan ymmärtäneet, tulevat läpikotaisin paljastetuiksi teille. Oi, mikä ilo
se tulee olemaankaan mennä takaisin ajassa ja ymmärtää, kuinka Minä olin läsnä teille ja johdatin
teitä jopa silloin, kun te ette havainneet sitä.”
”Jokaisen tapahtuman alla on armoa tällä Maapallolla. Minä en pystyisi varustamaan luomakuntaa
ilman sitä. Minun sydämeni särkyisi, jos Minä en saisi Hyvää aikaiseksi tuhosta. Monet teistä katsovat
lähestyvää suurta Koettelemusten Aikaa pelolla ja vavistuksella. Ja niin teidän tulisikin, se tulee
olemaan sellaisen surun aikaa, jota ei voi verrata mihinkään.”
Markuksen Evankeliumi 13:19… ”Sillä niinä päivinä on oleva ahdistus, jonka kaltaista ei ole ollut
hamasta luomakunnan alusta, jonka Jumala on luonut, tähän asti, eikä milloinkaan tule.”
( Jeesus ) ”Mutta sen täytyy tapahtua puhdistaakseen tietä Minun Valtakuntani manifestoitua tällä
Maapallolle. Paha täytyy valjastaa ja pitää jäädytettynä, että te saattaisitte kasvaa tahrattomiksi
olennoiksi, joiksi Minä teidät tein olemaan. Maapallo täytyy puhdistaa ahneuden saastasta, tuhoavista
kemikaaleista, pahojen ihmisten kehittämistä sairauksista, Minun kauniiksi tekemieni maiden
autiudesta, roskista ja teollisuuden jätteiden poisto, ne ovat niin tärvelleet koskemattoman
Luomakunnan, jonka Minä tein teidän nautinnoksenne. Tietä täytyy puhdistaa, Minun lapseni ja se ei
tule olemaan kaunista katsottavaa.”
”Minun Hallintoni perustaminen saa kaiken syntymään, kasvamaan, laajenemaan, luomaan, iloisesti
tuomaan täyttymykseensä lahjat, jotka lahjoitin ihmisille. Mikä ihme se tulee olemaan nähdä
maatalouden, teollisuuden, koulutuksen edistyvän ilman, että tuhotaan Maapallo tai koskematon
kauneus, jotka Minä tulen ennallistamaan.”
”Kaikille tullaan antamaan tehtäviä loppuun saatettaviksi, käsityöläisille, politiikoille, maanviljelijöille,
kouluttajille. Kaikki, mikä teillä nyt on, tulee syntymään ilman korruptiota ja kaikkien suurin
keskittyminen tulee olemaan Minun ylistämisessäni. Keskittyminen ei tule olemaan tietoon,
varallisuuteen, kauneuteen tai kykyyn; se tulee olemaan rakkauteen veljeänne ja Minua kohtaan. Oi,
kuinka tämä tulee muuttamaan kaiken. Se tulee muuttamaan katkerat, katkerat asiat suloisiksi ja
ravitseviksi.”
”Teitä ei tulla vaimentamaan tai ymmärtämään väärin, pikemminkin kaikki tulevat taipumaan teidän
tarpeisiinne ja toiveisiinne, aivan kuten teillä on palvelijan sydän ja taivutte heille. Suurta
tyytyväisyyttä tullaan löytämään palvelemisesta ja pahamaineisuutta tullaan pilkkaamaan ja
suosimaan yhdenvertaisuutta. Kuitenkin jokainen tulee loistamaan omalla yksilöllisellä ja loistavalla
tavallaan. Ei huomiota herättämällä, vaan valaisemaan Minun elämäni kunniaa heidän sisällään ja sen
hedelmiä.”
”Ne, jotka pyrkivät hyötymään, varastavat, valehtelevat ja huijaavat muita, tullaan tarkistamaan ja
käsittelemään niin, että he tulevat oppimaan kulkemaan armeliaisuudessa ja rehellisyydessä.
Kenenkään ei tulla sallimaan nujertaa tai loukata toista. Oikeus ja Armo tulevat hallitsemaan, kuin ei
mikään, mitä koskaan kuvittelitte.”

”Minun enkelini tulevat auttamaan hallinnossa, jonka tulevat tekemään ne, jotka otettiin
Taivaaseennostossa, Tempauksessa.”
Pyhä Kirjoitus, Ilmestyskirja (Johanneksen Ilmestys) 20:6… ”Autuas ja pyhä on se, jolla on osa
ensimmäisessä ylösnousemuksessa, heihin ei toisella kuolemalla ole valtaa, vaan he tulevat olemaan
Jumalan ja Kristuksen pappeja ja hallitsevat Hänen kanssaan ne tuhannen (tuhat) vuotta.”
( Jeesus ) ”Jokaiselle sielulle tullaan antamaan osansa Uudessa Maassa, kukaan ei tule olemaan
joutilas tai ei-toivottu. Kaikki tulevat olemaan tyytyväisiä annettuihin tehtäviin. Oi, on niin paljon
innolla odotettavaa.”
”Mutta ennen kuin mitään tästä voidaan perustaa, Minun täytyy ensin päästää valloilleen Minun
Oikeuteni ja vihani tuhotakseni pahan ja ennallistaakseni planeetan tasapainon. Ihmisten täytyy
nähdä ahneutensa seuraukset, heidän täytyy oppia kaikkia aikoja varten, että synti on kuolemaksi ja
ne, jotka ottavat osaa syntiin, ovat kuolemasta.”
”Sillä synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Kristuksessa
Jeesuksessa, meidän Herrassamme.” Paavalin Kirje Roomalaisille 6:23.
( Jeesus ) ”Mitä pahaa ikinä syntyykään, se tulee olemaan vapaasta tahdosta, sillä Saatana ja hänen
käskyläisensä tullaan sitomaan ja erottamaan tästä kunniakkaasta yhteiskunnasta. Kuitenkin tulee
olemaan heitä, jotka itsepäisesti tulevat ajamaan omaa etuaan, muiden kustannuksella. Nämä tullaan
viemään kouluihin, missä elämän syvät oppiläksyt täytyy oppia, ennen kuin he ovat sopivia
osallistumaan tähän Valtakuntaan. Te tulette näkemään oikeudenmukaisuutta keskellänne – mutta
aina ensiksi Minun Armoni.”
”Minä kerron teille tämän, koska edessä olevat ajat näyttävät pimeiltä ja levottomilta. Kyllä, todella ne
ovat, mutta myrskyn lopussa näkyy sateenkaari ja Minun hyvyyteni täyttymys koko ihmiskuntaa
kohtaan Maapallolla. Kuinka Minä kaipaan tätä aikaa ja kuinka minä suren sitä, minkä täytyy tulla sen
edellä.”
”Tietäkää Minun Lapseni, että Minun Armoni on toiminnassa jopa myrskyssä. Minä olen hellä,
rakastava ja armollinen niille, jotka rakastavat Minua ja elävät Minun käskyjeni mukaan. Minä olen
lähestyttävä viattomia ja lapsenmielisiä kohtaan joukossanne. Sillä niille, jotka ovat valinneet olla
lapsia: viattomia, yksinkertaisia ja puhtaita, Minä olen heidän Isänsä. Niille, jotka ovat valinneet olla
älykkäitä aikuisia, Minä olen heidän älykäs Luojansa ja Jumala. Sillä ne, jotka ovat voimakkaita, ja
kulkevat voimassa, Minä olen heidän Kaikkivoipa Jumalansa, pukeutunut lähestymättömään
kunniaan.”
”Minä olen notkistanut polveni Minun Luomakunnalleni, että kaikki tuntisivat Minut, jopa kuten te
olette tunnettuja Minulle.”
Sillä nyt me näemme kuin kuvastimessa, arvoituksen tavoin, mutta silloin kasvoista kasvoihin; nyt
minä tunnen vajavaisesti, mutta silloin minä olen tunteva täydellisesti, niin kuin minut itsenikin
täydellisesti tunnetaan. Paavalin Ensimmäinen Kirje Korinttolaisille 13:12.
( Jeesus ) ”Siksi kaikissa asioissa jäljitelkää Minua ja ulottakaa Armo poikkeuksetta lähellänne oleville.
Sielu, joka antaa Armoa, tulee saamaan suurta Armoa Tuomiolla. Siksi, kohdelkaa toisia, niin kuin
toivoisitte itseänne kohdeltavan ja teillä tulee menemään hyvin.”
( Clare ) Ja mieleen tuli Pyhä Kirjoitus, joka tuli mieleen tämän viestin aikana, on Psalmi 85:10-14…
”Totisesti Hänen apunsa on lähellä niitä, jotka Häntä pelkäävät ja niin meidän maassamme kunnia
asuu. Armo ja totuus tapaavat toisensa täällä, vanhurskaus (=oikeamielisyys) ja rauha antavat suuta

toisillensa, uskollisuus versoo maasta ja vanhurskaus katsoo taivaasta. Herra antaa meille kaikkea
hyvää ja meidän maamme antaa satonsa. Vanhurskaus käy hänen edellänsä ja seuraa hänen
askeltensa jälkiä.”
Jumala siunatkoon teitä, Sydänasukkaat. Kiitos, kun suuntasitte kanavallemme.

