
659. TEILLE ON ANNETTU VÄHÄN LISÄÄ AIKAA…  

KÄYTTÄKÄÄ SE MINUN VALTAKUNTAANI  

Jeesus sanoo… Te olette saaneet hieman lisää Aikaa, käyttäkää se Minun Valtakuntaani 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 25. Lokakuuta, 2018. 

( Clare ) Herra, Sinun Armosi, Armollisuutesi ja Anteliaisuutesi ovat käsityskyvyn ulkopuolella. 

Pyydän, auta meitä vastaamaan tähän mahdollisuuteen, että Sinun Valtakuntasi Maapallolla 

kasvaisi… Amen. 

Rakkaat Sydänasukkaat, minä haluan antaa teille päivityksen siitä, missä uskon meidän olevan 

juuri nyt. Ensiksikin, Herra on kuullut meidän rukoilu uurastuksemme ja jopa ottanut vastaan 

meidän Simonin ristimme. Herra on poistanut Ezekielin ristin toistaiseksi ja hän on jalkeilla ja 

työskentelee musiikin ja kirjoittamisen parissa. Ja vaikka Hän ei ole keskustellut vielä minun 

kanssani, minun vakaa tuntemukseni on, että meille on annettu lisää aikaa… Mutta en usko, että 

se on helppoa aikaa. Pikemminkin, minä uskon, että meidät kutsutaan rukoilemaan ja olemaan 

varuillamme. Ja minä ajattelin… ” Tiedätkö? Minä haluaisin kuulla sinusta juuri nyt, Herra. ” Siispä 

minä kysyin Häneltä, ” Jeesus, pyydän, voisitko Sinä puhua meille? ”  

Jeesus aloitti… ” Sinä olet käyttänyt erottelukykyä oikein; teille on annettu lisää aikaa. Mutta tämä 

ei ole ajan peitto, kuten teillä oli aikaisemmin. Pikemminkin, tämä on erittäin ehdollista aikaa, joka 

vaatii jatkuvaa valppautta ja tottelevaisia vastauksia rukouspyyntöihin. Minä tulen laittamaan 

taakan ja surun sydämeenne, kun Minä kutsun teitä rukoukseen. Pyydän, olkaa ripeitä vastaamaan 

– se tulee olemaan erittäin tärkeää. Ja ne teistä, jotka jäävät jälkeen, tämä tulee olemaan hyvää 

harjoitusta teille. ” 

” Teille on annettu tämä aika täyttääksenne tehtävänne, Minun Morsiameni. Minä pyydän, älkää 

tuhlatko sitä maailmaan ja itsekkäisiin haluihin. Pikemminkin pitäkää mielessä pelastamattomat ja 

Minun agendani kaikkina aikoina. Minä tiedän, että monet teistä ovat hyvin ujoja ja teillä on 

vaikeaa jakaa asioita julkisesti. Mutta teillä on lukuisia mahdollisuuksia jakaa niitä Internetissä 

turvallisen välimatkan päästä teidän ja toisen sielun välillä. Minä pyydän teitä kaikkia olemaan 

tarkkailuasemissa kärsivien sielujen varalta niillä maallisilla sivustoilla, joilla käytte. ”  

” Tämä on hyvin tärkeää minulle, koska hyvin usein te olette se pelastusnaru, jonka he tarvitsevat 

ennen kuin he tekevät itsemurhan. Teidän rohkaisunne ja aika, jonka käytätte heidän kanssaan, 

voi merkitä heille ikuisuuden mittaista merkitystä. Minun sydämeni on teidän kanssanne. Minä 

suren näiden puolesta, koska he etsivät lohtua kaikista vääristä paikoista… Kuitenkin, jos te satutte 

olemaan siinä väärässä paikassa, Minä olen sen tarkoituksella järjestänyt heidän pelastuksekseen. 

”  

” Olkaa aina herkkiä heidän menneisyydelleen. Jos heillä on ollut huonoja kokemuksia kirkossa, 

tuokaa Minut heidän luokseen heidän parhaana ystävänään, joka ymmärtää ja välittää ja jolla on 

vastaukset. Ja jolla on valta tehdä asialle jotakin! ”  

” Se on suhde, ei kirkko. Ei uskonto, jolla on merkitystä. Jos he käyvät kirkossa, ja heillä ei silti ole 

suhdetta Minun kanssani, pyydän, esitelkää se heille ja kertokaa heille Minusta: Minä odotan, että 

tulette Minun luokseni, eikä teillä ole mitään pelättävää. Kaikki maailman synnitkään eivät estäisi 

Minua haluamasta olla teidän kanssanne, sillä Minä olen anteeksiannon ja Armon Jumala. ” 

 



” Joillakin on ollut erittäin vaikeita elämän kokemuksia. Heille kerro Minun samansuuntaisesta 

elämästä, jossa Minut laitettiin käymään läpi pettämistä, kiduttamista ja kärsimystä ennen kuin 

Minä kuolin. Kertokaa heille, että menevät makuulle ristin päälle, ja antavat Minun ottaa kipu ja 

kärsimys heiltä pois, mitä he ovat kantaneet liian kauan aikaa. ” 

” Kertokaa heille myös, että heillä on hyvin todellinen vihollinen, joka haluaa heidän uskovan, että 

he ovat syypäitä. Se on mitä varmimmin valhe, ja Minä voin selkiyttää sen heille, jos he tulevat 

Minun luokseni sydämet särkyneinä. Ymmärrättekö, Sydänasukkaat? ”  

” Minä kutsun teitä menemään ulos maailmaan keräämään Minulle kadotetut ja särkyneet tälle 

kanavalle. Täällä he tulevat kokemaan Minun ehdotonta Rakkauttani ja anteeksiantoani, kuten 

myös sitä helppoutta, jolla Minä kaipaan kommunikoida heidän kanssaan. Heidän täytyy myös 

tietää, että Minä annan heille anteeksi ja annan heille upouuden elämänalun. Että Minä odotan 

heitä, ja heillä ei ole mitään pelättävää Minussa ja kaikki mistä riemuita. He tulevat kotiin ja saavat 

tuoreen, uuden alun. ”  

” Minä haluan heidän myös unelmoivan siitä, mitä he ovat aina halunneet, ja tietävän, että Minä 

toteutan toiveita. Että Minä annan unelmia ja autan niitä toteutumaan. Heidän täytyy myös tietää, 

että Minä loin heidät unelmien kanssa ja kykyjen, joilla toteuttaa ne. Ja kun he antavat elämänsä 

minulle, Minä ryhdyn johtamaan heitä tavoilla, joita he tarvitsevat löytääkseen täyttymyksen. ” 

” Minä toteutan täydellisen jumalallisen suunnitelman ihmisten epätäydellisten tekojen kautta, 

jokaiselle henkilölle yksilönä. Erilaisen. Yksilöllisen muihin verrattuna. Ja siksi, ei ole mitään ennalta 

valmistettua määräystä. En tee lainkaan samasta muotista valettuja kristittyjä! Jokaikinen teistä on 

NIIN ainutlaatuinen, ja tehtävät, joita annan, täyttävät heidän syvimmät tarpeet ja halut. ”  

” Jälleen, Minun Morsiameni, älkää tuhlatko tätä aikaa itseenne tai henkilökohtaisiin perhe 

askareisiin, vaan toteuttakaa kaikki, mitä Minä kutsun teitä tekemään muiden eteen. Jotkut teistä, 

joita ei olisi otettu Taivaaseennostossa, ovat juuri saaneet toisen mahdollisuuden. Käyttäkää se 

hyvin, ja teidän kohtalonne on katettu. ”  

( Clare ) Herra, voitko antaa meille minkäänlaista aikataulua, kuinka paljon aikaa meillä on 

investoida tähän? 

( Jeesus ) ” Jopa kaksi vuotta, riippuen hyvin paljon siitä, miten käytätte aikanne, mikä on 

sitoutumisenne Minuun ja mikä on rukouselämänne intohimo ja säännöllisyys. Jopa, mutta 

mahdollisesti ei yli sen. En pysty sanomaan yhtään sen täsmällisempää. Niin paljon on teistä kiinni, 

Minun Morsiameni, kuin myös maailman vastauksesta tähän uuteen evankeliointiin, jonka Minä 

olen vapauttamassa. Niin paljon riippuu vastauksesta – sekä teidän että heidän. Minä en tule 

kiistelemään ihmisten kanssa ikuisesti. ” 


