
414. Jeesus puhuu nykyisestä Sekasorrosta, tulevasta Maailmasta &  
Hänen Hallinnostaan & Oikeudenmukaisuudesta 

NYKYINEN SEKASORTO, TULEVA MAAILMA, MINUN HALLINTONI & OIKEUDENMUKAISUUS  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 11. Kesäkuuta, 2015.   

Jeesus aloitti… ”Minä olen sallimassa sinun joustoasi; Minä tarvitsen sinun rukouksiasi ja 
paastouhrauksiasi. Niin paljon on vaakalaudalla. Kaikki Minun Morsiameni joustavat juuri nyt ja tämä 
saa aikaan enemmän yrittämistä, enemmän vaatimista ja enemmän teidän menemistänne yli 
mukavuusalueenne, kun me lähestymme sitä hetkeä, jolloin Minä poistan teidät.”  

”Päivät ovat pitenemässä ja niin on pahuus enemmän ja enemmän hallitsevaa maassanne. Joka 
päivän myötä silmukka tiukkenee, kunnes viimein se tulee murtautumaan näkösälle. Te tulette 
näkemään sen, mutta se ei tule vaikuttamaan teihin, jos te tottelette Minua. Rukoilkaa jatkuvasti 
viattomien uhrien puolesta, niiden, jotka jäävät murenevan järjestelmän ja Uuden Maailman 
Järjestyksen rautaleukojen väliin loukkuun. Monia ei ole tiedotettu, he tulevat olemaan täysin ällikällä 
lyötyjä siitä, mikä ympäröi heidät.”  

”Jopa nyt Minä olen lähettämässä enemmän ja enemmän enkeleitä ylläpitämään rauhaa kodeissanne. 
Paljon kärsimyksestä, ota te tulette kokemaan ja olette kokemassa, on sisäistä, kun te rukoilette ja 
mietiskelette toiminnassa olevien asioiden välisiä vuorovaikutussuhteita ja sitä, kuinka maailma tulee 
muuttumaan ikuisiksi ajoiksi.”  

”Kuitenkaan Minä en soisi teidän viipyilevän niissä asioissa. Teille on parempi pakopaikka. Hyvin 
yksinkertaisesti… Minun Sydämessäni. Tulkaa, Minun Morsiameni ja laittakaa päänne Minun 
Sydämeeni, missä aallot ovat aina tyyniä, missä Minun Rakkauteni aurinko on aina paistamassa teille, 
missä sävelmä on aina kaunis ja suloinen… levon paikka sekasorron aikoina, koskaan pettämätön 
turvapaikka myrskyn keskellä. Minä olen antanut teille avaimen Minun Sydämeeni, oveen, joka on 
aina avoinna ja odottamassa teidän suloista läsnäoloanne. Oi, kuinka Minä rakastan meidän yhteisten 
aikojemme suloista seuraa. Tämä todella on Minun päiväni kohokohta, kun Minun Morsiameni tulee 
koputtamaan ja etsimään Minun Läsnäoloni lämpöä.”  

”Niinä aikoina uskollisuutenne, tottelevaisuutenne ja kiintymyksenne ovat parantava balsami, joka 
tuo lohtua Minun sydämeeni, joka on jatkuvasti alttiina niin paljolle vihalle. Kaaos, joka versoo 
vihasta, on repinyt koko maailman palasiksi. Kun Minä loin Maapallon, halusin, että olisi tietty määrä 
kumppanuutta kaikkien rotujen, heimojen ja kielien välillä. Kyllä, oli tarpeellista erottaa, mutta nyt 
Minun Sydämeni mukaista on yhdistää ihmiskunta yhden lipun alle – Minun Rakkauteni lipun, Minun 
Valtakunnassani, todella yksi maailma Jumalan alapuolella.”  

”Mutta ilman Minun hallintoani tätä ei voida tehdä. Ihmiskunnan itsekkyys aina löytää tiensä 
hyötymään ja tukahduttamaan toisten oikeuksia, lisätäkseen omiaan. Tämä aloittaa koskaan 
päättymättömän rappeutumisen kierteen, jota Saatana tarkoittaa koko Minun Luomakunnalleni. Jos 
Aatami ja Eeva eivät olisi tehneet tekoa, ennemmin tai myöhemmin joku toinen olisi. Siispä te näette, 
Minun Hallintoni välttämättömyys on ehdottomasti ainoa tapa saavuttaa tämä.”  

”Minä tulen vahvistamaan oikeudenmukaisuuden hellästi, mutta niin lujasti kuin on tarpeellista 
säilyttää yksilölliset oikeudet. Kuten Minä olen sanonut aikaisemmin, mistään ei tule olemaan 
puutetta enää kenelläkään. Köyhyys tulee kuolemaan sukupuuttoon, koska Minun maailmassani, 
kukaan ei tule kulkemaan ilman.”   



( Clare ) Ja kysyin Häneltä siinä vaiheessa… ’Herra, eikö se tule luomaan ympäristön, joka johtaa uskon 
haaleuteen?’  

( Jeesus ) ”Se on oikein hyvä kysymys. Se on niille, joilla ei ole viisautta. Mutta osa teidän työtänne 
tulee olemaan opettaa viisautta ja itsekontrollia, että sielut, joita Minä luotan Minun Morsiamilleni, 
tulevat kasvamaan täyteen potentiaaliinsa. Kuten olet itse kokenut, runsaus on jonkinlainen haaste – 
keskittyminen helposti menetetään, kun on liian paljon. Mutta Minä olen varmasti tarjoamassa 
mahdollisuuksia ja voimavaroja, jotka eivät ole niinkään paljon oireylirunsaudesta, kuin mitä ne ovat 
hyödyllisyydestä, varustaen jatkuvalle sielun laajenemiselle.”  

”Se, mitä Minä olen sanomassa, on että Minä vain haluan teidän kaikkien tietävän: Uusi Maailma on 
tulossa… eikä se ole mitään sellaista, millä vihollinen on suunnitellut tuhoavansa teidät. Kyllä, uusi 
maailma on tulossa, missä tieto Minun Rakkaudestani tulee täyttämään meret ja laajenemaan jopa 
kaikkein syrjäisimmille ja eristetyimmille paikoille. Kuinka kaunista tulee olemaan nähdä ihmiskunta 
Eedenissään, elämässä Taivaan oikeudenmukaisuudessa.”  

”Ottakaa sydämeenne, Minun Rakkaat, ottakaa sydämeenne. Valmistelkaa paikka sisällänne, joka 
kaipaa Minua ja Minun Valtakuntani tulevan ja Minun tahtoni tapahtuvan. Valmistelkaa sydämenne ja 
mielenne mukautumaan rikkauksiin, Minun Valtakuntani tuloon ja Minun Tahtoni tapahtumaan. Kyllä, 
se on tulossa… kuitenkin vielä pieni hetki ja te ette enää tule asumaan pimeydessä. Te tulette 
nousemaan Minun kanssani paikkaan, jonka Minä olen ahkerasti valmistellut joka ikistä teitä varten ja 
siellä me tulemme elämään aina ja ikuisesti ja ikuisesti. Olkaa voimaantuneita päättäväisyydessä, 
näiden sanojen kera ja kätkekää ne sydämiinne. Kuinka Minä kaipaan upottaa teidät Minun maailmani 
iloon! Pitäkää sydämenne ja mielenne tässä paikassa – se tulee tuomaan vakautta kaaoksen aikoina.” 


