
367. Jeesus antaa meille kolme lisävuotta... Ehdollisesti 

 

07.08.2016 Jeesus Kristuksen sanoja sisar Clarelle 

 

No, rakkaat sydänasukasperheeni, Herra on jälleen kerran liikauttanut armollista kättään. Me 

olemme uskollisesti rukoilleet, paastonneet ja katuneet. Ja Hän on päättänyt viivästyttää 

ydinsodan kauhuja. 

 

Olin aloittanut aiemmin tänä iltana ylistämään ja Hän kutsui minua kirjoittamaan ylös 

henkilökohtaisen viestin ja minä aloin käydä uneliaaksi viestin loppua kohden... Siihen aikaan 

illasta ja aterian jälkeen. Niinpä Hän pyysi minua ottamaan torkut. 

 

Kun asettauduin makuulle, näin Hänet oikealla puolellani ja Hän sanoi, ”Kolme vuotta” toistaen 

itsekseen kaksi kertaa. Herätessäni päätin hakea vahvistusta näille sanoille. 

 

Samalla kun istuuduin alas ollakseni Hänen kanssaan, Hän aloitti puhuen minulle... ”Minä olen 

kanssasi ja olen puhunut kanssasi. Kiitos, kun luotit Minuun ja kuuntelit.” 

 

Siis, meillä on kolme vuotta? 

 

”Aivan oikein – Olettaen, että rukoukset, katuminen ja paastoamisuhraukset jatkuvat. Minä 

todella haluan nähdä muutoksen. Muutoksia sydämissä ja asenteissa. Ja sitä myös tapahtuu.” 

 

Herra, Sinähän tiedät, että tulen kivitetyksi tämän vuoksi? 

 

”Ja mitä se tarkoittaa sinulle? Tulet olemaan Minun kanssani aikaisemmin.” 

 

Voi, kiitos! Millainen tapa lähteä!! Oletko asettamassa päiväystä kristittyjen pelastukselle, Herra? 

 

”En, Minä kerron sinulle, että jos rukoukset ja uhraukset katumisen ohella jatkuvat, tulen Minä 

lykkäämään pahinta kolmannesta maailmansodasta. Ja sinulla tulee olemaan aikaa luoda ja tehdä 

sitä, mitä sydämesi halajaa valtakunnan hyväksi. Minä olen avaamassa ikkunaa, jota kukaan ei voi 

sulkea. Mutta se tulee olemaan riippuvainen Minun ihmisten uskollisuudesta. Ei vain Amerikassa, 

vaan koko maailmassa.” 

 

”Venäjä on mahtava rukousvoima, Clare. Todellakin, he eivät halua sotaa. Niin monien niukkien ja 

sorron vuosien jälkeen he ovat alkaneet nauttia elämistään. He ovat kyllästyneitä sotaan.” 

 

Se tarkoittaa, että ei tule EMP iskua, Herra? 

 



”Clare, nyt ei ole aika olla utelias, rakkaani. Nyt on aika olla kiitollinen.” 

 

Oi, Jeesus! Minä olen kiitollinen! 

 

”Anna kun selitän tämän sinun tavallasi. Joukossamme on heitä, jotka ovat tuhlanneet aikaa 

pelastusta odotellessa, eivätkä ole palvelleet Minua koko sydämellään. Minä olen antamassa heille 

toisen mahdollisuuden. Heillä on kolme vuotta aikaa näyttää teoilla, eikä vain sanoilla, että he 

todella rakastavat Minua.” 

 

”Joukossamme on heitä, jotka ovat jo tehneet suunnitelmia ja Minä siunaan heitä sekä avaan ovia, 

jotka koskaan aikaisemmin eivät ole heille auenneet. Tämä viesti tulee antamaan heille rauhan 

siitä, että heillä todellakin on aikaa päättää se, jonka he ovat aloittaneet. On asioita, joita haluan 

tehdä heidän kanssaan valtakunnan hyväksi.” 

 

”Kolmannen vuoden lopussa katsomme uudemman kerran, millainen ilmapiiri on. Kuinka paljon 

osoitetaan katumista. Kuinka monia lakeja on mitätöity – Abortti esimerkiksi – Ja ovatko ihmiset 

kääntäneet sydämensä takaisin Minun puoleeni.” 

 

”Joka tapauksessa, tämä ON ehdollista rukouksille. Mutta Minä kerron, että on tapahtunut 

merkittäviä muutoksia sydämissä ja asenteissa ympäri maailmaa. Ihmiset ovat heräämässä tähän 

piilotettuun jättiläiseen, joka on asemoinut itsensä nielaisemaan kansakunnat ja hallitsemaan 

maailmaa. Tuhoten kansojen vapauden, niiden kulttuurit ja pakottaen ne lihamyllyyn. Ja silti tulee 

olemaan tuuppimista kommunististen valtioiden välillä ja jatkuvaa terrorismia.” 

 

”Tällä hetkellä eliitti on tekemässä vaihtoehtoisia suunnitelmia. Samalla kun ruohonjuuritason 

liikehdintä on lähtenyt käsistä. Pyydän, ettet väärin ymmärtäisi Minua: Tämä mahdollisuus tulee 

tapahtumaan vain. jos jatkatte rukoilua, katumista ja uhrauksia.” 

 

Herra, entä ne suuret katastrofit, joista on profetioita? Ja entä se komeetta, josta Sinä kerroit 

minulle? (Hän on maininnut aikaisemmin, että Hän on puuttunut peliin tietyn komeetan suhteen – 

Että se ei osuisi kohtisuoraan maan kanssa, vaan kimpoaisi ohi. Ja että Hän on myös puuttunut 

ajankohtaan.) 

 

”Aion kieltäytyä vastaamasta sinulle siitä juuri nyt, kultaseni. On asioita, joita on laitettu liikkeelle 

ja on myös viivytyksiä. Ymmärrä vain, että kaikki on Minun hallinnassani. Se, mitä oli tapahtumassa 

kaksi vuotta sitten, voidaan helposti viivyttää tai muuttaa täysin Minun armon käsissäni.” 

 

”Vielä on Amerikalla monia vaikeuksia ylitettävänään ja ihmiset ovat tehneet tahtonsa tunnetuksi: 

He haluavat muutua. Ja sen vuoksi, eikö ole perusteltua antaa heille aikaa tehdä nämä muutokset 

ilman maailmaa mullistavaa katasrofia?” 



Hän katsoi minuun hyvin hellästi. Hänen silmänsä olivat täynnä myötätuntoa. Ja Hän harvoin 

katsoo minua niin selkeästi, että todella näen Hänet. Minä ymmärrän sen. Mutta tällä kertaa Hän 

katsoi. 

 

Ja sitten Hän sanoi... ” Minä en tee mitään lupauksia sinulle, mutta sanon tämän: sinä tiedät 

Minun armoni, sinä tiedät Minun rakkauteni sieluja kohtaan. Voit tehdä johtopäätöksesi tältä 

pohjalta. Sinä tunnet Minut, Clare.” 

 

Todellakin, Hän on armollinen ja kärsivällinen. Paljon enemmän, mitä voimme käsittää. Eikö olekin 

ihmeellistä? Laitetaan nyt sydämemme ja aikomuksemme peliin tänä aikana, joka meille on 

annettu. 

 

 


