
558. Jeesus puhuu lisäajasta… ”Minulle 5 Vuotta on kuin 5 Minuuttia” 

JEESUS PUHUU LISÄAJASTA & ITSENSÄ KIELTÄMINEN 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 20. Lokakuuta, 2017. 

Jeesus aloitti, ” Minä tiedän, että sinä olet innokas tapahtumien ajoituksesta; siksi Minä kerron 

sinulle, meillä on vielä matkaa.”  

( Clare ) Vau. Minä tiedän, mitä se tarkoittaa. Mutta minä kysyin… ”Viisi vuotta?”  

” Mahdollisesti. Paljon voitaisiin tehdä sinä aikana, kuten te sitä Maapallolla laskette. Samaan 

aikaan, paljon voitaisiin estää. Paljon pahuutta voitaisiin tehdä ja tulla pintaan. Siksi Minä tarvitsen 

esirukoilijoitten ryhmän eturintamaan hiljentämään vihollinen, rukoilemaan pois ilkeys ja pahuus, 

jotka leviävät kuin Egyptin rutot. Clare, sinä tiedät sydämessäsi, että on lisää aikaa. Sinä tiedät 

tämän, etkö tiedäkin?”  

( Clare ) Kyllä, Herra. Mutta Sinä olet sanonut, että aika on loppumassa.   

” Ja Minulle 5 vuotta on niin kuin 5 minuuttia. Todella se on.”  

” Tulee olemaan vertaansa vailla oleva Jumalan liike ja juuri nyt Minun uskolliseni ovat pääsemässä 

siihen. Katsohan, monet ovat olleet valmiita jo vuosia ja ovat synnyttäneet hedelmää, kun he ovat 

pysyneet Minussa. Mutta nyt, Minulla on uusi sukupolvi, uusi sato sotilaita ja Morsiamia, uuden 

näyn kera – levittämässä Minun Rakkauttani Maapallon pimeimpiin nurkkiin ja he ovat tekemässä 

sitä.”  

” Minä aion aiheuttaa uskon räjähdyksen ympäri maailman. Se on jo alkanut tiettyjen palvelijoiden 

toimesta tietyissä maissa, mutta Minä aion nopeuttaa sitä. Minä annan polttoaineeksi tälle 

räjähdykselle Minun Pyhän Henkeni. Paljon siitä, mitä on profetoitu, tulee tapahtumaan ja 

Amerikka tulee näyttämään tietä herätykselle. Minun Isäni ja Minä olemme valinneet, ”Enemmän 

aikaa, enemmän armonaikaa, enemmän armoa.”  

” Mutta Minä en kutsu Minun Morsiamiani laskemaan käsiään alas, vaan vartioimaan sitä, mitä 

Minä olen tuomassa Maapallolle. Ja syy, miksi Minä en halua, että sinä tai sinun Sydänasukkaasi 

vähättelevän paastojanne ja pidättymisiänne, on että Minä haluan teidän kaikkien olevan 

varustettuja suurimmilla lahjoilla kutsuaksenne Minun Armoani alas Maapallolle.”  

” Teistä ei tulla pitämään tämän asennoitumisenne vuoksi; te tulette saamaan enemmän buuausta 

ja herjauksia ja jotkut tulevat jättämään Kanavan. Mutta Minun sydämeni mukaista on, että te 

kaikki jatkatte itsensä kieltämisen elämää; yksinkertaista elämää, missä teidän lihanne pidetään 

salassa, kunnes se kuolee vanhuuteen tai nälkiintymiseen. Mutta sillä aikaa te tulette kasvamaan 

vahvemmiksi ja vahvemmiksi Minun voitelussani.”  

” On aika paastota ja surra; on aika laittaa säkki levolle ja ottaa esille ylistyksen puku. Kuitenkin, 

Minä kutsun teitä jatkamaan lihanne kurissa pitämistä. Miltä se näyttää? Älkää viettäkö 

tuntikausia keittiössä gurmee aterioita tehden. Älkää käyttäkö omaisuuksia kalliiseen ruokaan. 

Tehkää joka päivästä kolmannen maailman päivä, siinä mielessä, että te syötte järkevämmin, 

yksinkertaisemmin, ja hyvää ravintoa, mutta vältätte herkkuja.” 

 ( Clare ) Kuten Tiramisua, Herra? 

 ” Täsmälleen. Nämä asiat, jotka maistuvat niin ihanalle, odottavat teitä Taivaassa. Teillä on 

herkkujen ikuisuus, vaikka te tulette huomaamaan, että hengen rikkaudet ovat paljon suuremmat 



kuin halunne mihinkään, millä on tekemistä lihan kanssa. Kuitenkin siellä tulee olemaan runsaasti 

täyteläisiä ruokia, erityisesti Taivaallisina juhlapäivinä.” 

( Clare ) Juhlapäivinä?  

” Kyllä, suurten voittojen ja historiallisten merkkipaalujen muistotilaisuuksia, sillä kun Minä päästin 

Minun Kansani ja kylvetin heidät Minun Hengelläni ja päästin heidät pahasta yhtenä joukkona. 

Kyllä, todella, siellä tulee olemaan juhlia, joiden veroisia sinä et ole koskaan nähnyt Maapallolla.”    

” Mutta toistaiseksi, Minä haluan heidän, jotka julistavat, olevan Minun. Minä haluan heidän 

elävän ympärileikattua elämää, vapaina maallisista kiinnostuksen kohteista, vapaina närästyksestä, 

vapaina syyllisyydestä, vapaina ylistämään Minua puhtaalla omallatunnolla tietäen, että he ovat 

Minun suosiossani. Aivan kuten Minä tulin sinun luoksesi tänä iltana kertoakseni sinulle, kuinka 

hyvin mielissäni Minä olen sinusta. Tämä on ehdoton edellytys lahjoille, joita Minä olen 

vapauttamassa Maapallolle tänä hetkenä. Älä tee mitään, mikä vaarantaisi Minun ystävyyteni… Älä 

koettele Minun armoani, äläkä Minun kärsivällisyyttäni. Pikemminkin, ole uskollinen 

pienimmissäkin asioissa.” 

” Minä toivon heidän pinnistelevän kohti suurempia lahjoja… profetoimista, parantamista, ihmeitä 

ja Minun voimani ja rakkauteni todistamista. Jotta nämä lahjat olisivat toiminnassa, Minä 

tarvitsen, että he pidättäytyvät maallisista nautinnoista. Eivät tee syntiä, se on itsestään selvää. 

Vaan pidättäytyvät niistä asioista, jotka ruokkivat ruokahalua enempään ja parempaan – hienoa 

ruokaa, vaatetusta, luksusta, köyhälle tuntemattomia mukavuuksia. Kaikki nämä ovat myrkkyä 

sisällä elävälle Hengelle; ne ovat alaspäin suuntautuvan riippuvaisuuden spiraalin syy. Lihan ja 

itsekkyyden ruokkimisen spiraalin.”  

” Ei, Minä haluan heidän ponnistelevan parempia lahjoja kohden, mitkä tulevat vapauttamaan 

vangittujen kahleet. Tämä on työtä, suurta Hengen työtä, jonka avulla te menetätte enemmän ja 

enemmän kiinnostuksen kohteita ja suositte enemmän ja enemmän lähellänne olevien 

huolehtimisesta. Minä kutsun teidät kaikki rakkauden elämään veljiänne ja sisarianne varten. Ja 

kun te irrottaudutte maailmasta, Minä tulen lisäämään sitä rakkautta, kunnes te palatte 

armeliaisuudesta, minne ikinä menettekin.” 

( Clare ) Herra, minä tunsin itseni niin tuomituksi, kun minä katsoin, kuinka Todd meni kauppaan ja 

hän ei muuta tehnytkään, kun levitti sanomaa. Minun koko asenteeni on, kun minun täytyy mennä 

kauppaan, on mennä sisään ja tulla ulos! Minä en välitä asettua samalle aaltopituudelle ympärillä 

olevien kanssa, ketkä saattaisivat tarvita sanomaa. Minä vain haluan mennä ULOS sieltä! Onko se 

huono asia? 

” Miltä sinusta tuntuu, kun sinä viet sanomaa sielulle?”  

( Clare ) Ihanalta. 

” Ja näin sen kuuluu ollakin. Kun sinä kiellät lihasi, sinä menetät kiinnostuksesi siihen, mitä 

kaupoilla on tarjottavana, ja suosit mahdollisuutta koskettaa kärsivää sielua Minun rakkaudellani 

ja kohottavalla sanalla heille. Kun te kiellätte itsenne, te tyhjennätte itsekkäät, lihalliset halut ja 

teette tilaa Minun rakastavan läsnäoloni ottaa teidät valtaansa.”  

” Sinä olet kokenut tämän; eikö se ollut ihanaa ja jokaisen vaivan arvoista?” 

( Clare ) Kyllä, Herra, minun tyytyväisyyteni oli yli odotusten. 



” Sitä Minä tarkoitan, kun Minä sanoin, että ”Minä olen tullut tuomaan yltäkylläistä elämää.” Se on 

yltäkylläistä elämää, koska te olette ELOSSA ja palvelemassa eloisuutta muille. Te todella olette 

Minun lähettiläitäni ja välitätte vähän hupsuista asioista, joilla oli tapana motivoida teitä.” 

” Ja mitä tulee sinun kuntoosi ja Ezekielin kuntoon, Minun palvelijoilleni tulee olemaan 

räjähdysmäistä paranemista, niin että he voivat palvella korkeammilla tasoilla. Mutta muistakaa: 

aina tulee olemaan uhrauksia, Simonin ristin uhrauksia. Aina. Mutta ne tulevat olemaan 

vähemmän ja vähemmän kivuliaita heille, jotka ovat ottaneet tavakseen irrottautua lihan 

nautinnoista.” 

” Minä tiedän, että nämä sanat eivät ole helppoja useimmille, mutta Minä en ole kutsunut 

useimpia. Minä olen kutsunut Minun Morsiamiani ylemmäs – ja Minä en ole vielä päässyt loppuun. 

Me tulemme jatkamaan kiipeämistä… se on siis, jos te haluatte.”  

” Itsekieltäymyksen elämä ei ole kaikille, mutta hedelmät ovat kaikkien koettavissa. Ja jotkut, jotka 

kieltäytyivät menemästä ulos pellolle työskentelemään, tulevat muuttamaan mielensä ja 

tekemään Minun tahtoni, kun he näkevät, mitä he luopuisivat siitä, mistä he niin epätoivoisesti 

pitävät kiinni.” 

( Clare ) Siispä, vain ollakseni selkeä, Herra, sanotko Sinä, että meillä on vielä viisi vuotta?  

” Ei. Minä sanon, että meillä on lisää aikaa, enemmän kuin sinä aikaisemmin ajattelit, joka oli 

kolme vuotta. Minä sanon, että Minun Isäni on määritellyt, että Hänen armonsa tulee 

kukoistamaan ennen viime hetkeä, kun kukaan ei voi hypätä aidalta. Tämä on myös varoitus niille 

teistä, jotka tiedätte, että te olette tulleet haaleiksi ja suosineet itsekkäitä halujanne. Teillä on 

mahdollisuus kasvaa täyteen Jumalan poikien ja tyttärien merkitykseen.” 

” Minä pidennän kutsua teille aidalla istuskelijoille, jotka yhä hautovat syntiä elämissään, toivoen, 

että Minun armoni tulee kattamaan teidät viime hetkellä. Se ei tule kattamaan. Joko eläkää sitä 

elämää, johon Minä olen teidät kutsunut – tai pysykää täällä ja kärsikää. Valinta on teidän. Ja tällä 

hetkellä teillä on tauko, jonka te tarvitsette noustaksenne ylös.”   

” Älkää lykätkö pelastustanne yhtään hetkeä enää, älkää myöhentäkö sitä. Teidät tullaan 

jättämään syntienne tomuun ja tuhkaan. Jos te asutte yhdessä, menkää naimisiin tai muuttakaa 

pois. Jos te varastatte, lopettakaa nyt ja palauttakaa siitä saatu etu. Jos elätte itsekkäästi itseänne 

varten, alkakaa palvella köyhiä. Antakaa heille, joilla ei ole mitään.”  

( Clare ) Siispä, Herra oletko Sinä sanomassa, ehkä kolme tai neljä vuotta lisää?  

” Sinä olet lähellä, mutta Minä en tule antamaan tarkkaa aikakehystä. Minun täytyy kertoa sinulle, 

että Minun Isäni tuomio tulee jatkumaan ja manifestoitumaan Maapallolla ihmisperäisillä ja 

luontoperäisillä tuhoilla. Teidän ainoa suojanne tulee olemaan sellaisen elämän eläminen, että 

olette valmiita tulla kutsutuiksi Kotiin millä minuutilla hyvänsä. Minä en anna mitään takeita.”  

” Oikeudenmukaiset ja epäoikeudenmukaiset tulevat menehtymään yhdessä; heidän kohtalonsa 

tulevat olemaan täysin erilaiset.” 

” Minä kerron teille, saattakaa lahjanne tuottamaan hedelmää, työskennelkää lujasti Minun 

voitelussani. Lopettakaa itseänne varten eläminen. Lopettakaa ruokkimasta lihaanne ja etsikää 

rampoja ja haavoittuneita ja mitä voitte tehdä heidän hyväkseen rajoitetuilla voimavaroillanne.”  



” Jos teidät kutsutaan markkinapaikalle, tukekaa heitä, jotka palvelevat ja heitä, jotka ovat 

lähetystyössä ja teidän käy hyvin, kun Minä tulen. Todella Minä kerron teille, te ette tule 

menettämään palkkiotanne.” 

” Eläkää Minun edessäni joka päivä, kuin jos se olisi teidän viimeisenne, koska rutot, sodat ja 

kauheat Maapallon tuhot tulevat jatkumaan kiihtyvällä tahdilla, kun synnytystuskat lähestyvät. Te 

ette tiedä päivää, jolloin Minä kutsun teidät Kotiin – ja te tulette antamaan tilinpidon.”  

” Sen takia, alkakaa elämään Minua varten ja Minun agendoitani varten, niin että teillä tulee 

olemaan aarre Taivaassa.”  

” Ne teistä, jotka ovat typerästi haudanneet taitonne, koska te olitte kiireisinä istumassa katolla 

katsellen Minun tulemistani – tässä on teidän mahdollisuutenne tehdä oikein. Ryhtykää kiireisiksi. 

Jos te olette kiireisinä Minun asioillani, teidän ei ole tarpeen tietää päivää eikä tuntia, tai sitä 

jätetäänkö teidät jälkeen.”  

” Älkää erehtykö: katolla istujat, jotka itsekkäästi kuluttavat aikaansa, odottaen ilmaista kyytiä 

Taivaaseen, tullaan jättämään jälkeen. Ainoat, joita Minä otan, ovat niitä, jotka ovat kiireisinä 

Minun töissäni tai ovat uskollisina asemissaan elämässä. Ja opettaen lapsiaan, kuinka antaa ja 

kuinka palvella.” 

” Minä kehotan niitä, jotka jatkavat sanomista, että he eivät voi kuulla tai nähdä Minua. Te ette 

sinnittele tarpeeksi; te ette elä yksinomaan Minua varten, vaan teette kompromisseja maailman 

kanssa. Minä en ole tullut teille kaikki-kaikeksi ja teidän kaikeksi tai Minä takaan teille, te ette olisi 

ilman Minun vahvaa ohjaavaa kättäni ja rakastavia käsivarsiani.”  

” Ettekö te ole tunteneet Minun halauksiani, kun te hyvällä sydämelle menitte jotakin henkilöä 

auttamaan? Ettekö te ole tunteneet Minun syvää kiitollisuuttani? Salaisuus, silloin, on tehdä 

enemmän ja enemmän joka päivä ja te tulette tottumaan Minun läsnäoloni tunteeseen ja teidän 

hyväksymiseenne.” 

” Kun teillä on tämä varmistus, te tulette JUOKSEMAAN INNOKKAASTI ODOTTAEN rukoilu 

paikkaanne ja lukitsemaan oven, kunnes te olette koskettaneet Minun pukuni helmaa.”  

” Monet teistä tietävät sydämissään, että te olette olleet laiskoja ja että se on vaikuttanut teidän 

kykyynne kuulla ja nähdä Minut. Sydämessänne, te olitte vakuuttuneita, että te ette olleet sen 

arvoisia, koska te olette pidätelleet itseänne Minulta.”  

” Tämä ei ole pelkästään oikeamielisiä töitä. Se on toimiva, rakastava suhde, että kun te rakastatte 

jotakuta, te luovutte tärkeysjärjestyksessänne olevista asioista ja oikeudesta edistää niiden 

agendoita. Ja kun te teette tämän, te tulette ODOTTAMAAN olevanne yhteydessä elämänne 

Rakkauteen, koska te elätte heitä varten.”  

” Siispä, kaikki kaikessa, Minun Morsiameni, te olette oikeilla jäljillä. Pyydän, Minun Morsiameni, 

älkää paastotko lihassa, toisin sanoen, sallikaa Minun johdattaa teitä. Tehkää Rhema kortti 

paastoamiselle ja erilaisille paastoille ja se tulee auttamaan teidän ohjaamisessanne, kun se 

nousee ylös. Päämääränä ei ole näännyttää teitä nälkään, vaan auttaa teitä tulemaan 

välinpitämättömäksi ruuan suhteen, siihen pisteeseen asti, että te syötte vain ravitaksenne 

ruumistanne. Ei sen nautinnon vuoksi.” 

” Nämä ovat asioita, joita te voitte tarjota Minulle Rakkaudesta Minuun ja ne ovat hyväksyttäviä 

lahjoja. Mutta pitäkää mielessä, että monilla teistä on jo sairauksia, jotka jo ovat riittäviä ristejä tai 

murskaavia perhetilanteita. Minä haluan teidän olevan vahvoja toimimaan, mutta 



välinpitämättömiä sen suhteen, mitä te syötte. Tämä tulee sulkemaan oven jatkuville lihan 

kiinnostuksille ja auttamaan teitä tutkimaan elämiänne hengessä, kokoaikaisesti.”  

” Odottakaa ihmeellisiä muutoksia kulkemisessanne, Minun ihmiseni. Muistakaa, te ette voi 

ammentaa Minua tyhjiin.” 


