
356. Jeesus selittää… Minun Lopunajan Soturini…  
Minä en tiedä, kuinka kauan tämä Aika-Ikkuna kestää… 

RHEMA-VIESTI 1.7.2020. MINÄ EN TIEDÄ, KUINKA KAUAN TÄMÄ AIKAIKKUNA KESTÄÄ  

Jeesuksen sanoja Sisar Claren kautta, 18. Heinäkuuta, 2016.  

( Clare ) Armon Jumala on kanssamme. Hänellä on korvat kuulla ja hellä sydän kaikkia Hänen luotujaan 
kohtaan, erityisesti niitä, jotka Häntä rakastavat. No niin, rakkaat Sydänasukkaat, tämä on pikkuinen 
yllätys ja miellyttävä sellainen, riippuen kuinka samaistutte siihen. Meille on myönnetty lisää aikaa. 
”Herra, onko Sinulla jotakin sanottavaa tässä?”  

( Jeesus ) ”Tilanne on aika monimutkainen. Monet erilaiset asioiden väliset vuorovaikutussuhteet ovat 
toiminnassa ja Minä en halua sinun joutuvan sekaantuneeksi perusteellisesti, Clare. Minä tiedän, että 
tämä turhauttaa sinua. Minä olen pahoillani, mutta se on väärä suunta. Pyydän, älä yritä arvuutella 
sitä. Kuitenkin yksi asia, jonka Minä haluan sinun tietävän, on… Minä olen yhä vastuussa. Mitä ikinä 
ihminen suunnitteleekin pahaksi agendakseen, Minä käännän sen Minun hyvän agendani suosioksi. Ja 
tästä sinä voit olla varma.”  

( Clare ) ”Siispä, mielessäni voin sanoa… ”Vau, tämä näyttää pahalta, mutta nyt katso, kun Jeesus 
kääntää sen hyväksi?”  

( Jeesus ) ”Periaatteessa kyllä. Sinun rukouksesi ovat saaneet aikaan sen, että Saatanan suunnitelmat 
eivät ole edenneet.”  

( Clare ) Ja Minä olin hyvin utelias siinä vaiheessa ja sanoin… ”Mutta eikö se vaikuta 
Taivaaseennostoon?”  

( Jeesus ) ”Se totisesti vaikuttaa. Sinä voisit aivan hyvin olla rehellinen, Clare. Tämä on sinun 
tavaramerkkisi, tiedäthän. Minun Ihmiseni, te olette rukoilleet. Maailma on heräämässä reagoimaan. 
Ne, joilla oli valta yli maailman ja sen ihmisten, koska he olivat tietämättömiä, ovat heräämässä ja 
jättäytymässä syrjään. Eikä vain sitä, vaan he ovat liittymässä opposition kanssa myös – mikä, monissa 
tapauksissa, on kristittyjen johtamaa.”  

”Silti tuomio on tulossa, mutta kuten Ninivessä, kun ihmiset katuivat, on meneillään mahtava 
ruohonjuuri tason katumisen liikehdintä. Se ei ole sellaista katumusta, jota tapahtuu, kun ihminen 
tuomitaan hänen henkilökohtaisista synneistään. Se on enemmänkin katumusta, joka liittyy 
yhteiskunnallisiin synteihin ja he pyytävät itse… ”Mitä voin tehdä muuttaakseni tämän?” Lopulta he 
tulevat Minun luokseni.”  

”Oikeus tulee pintaan ja tullaan näkemään, että pahat ihmiset ovat varastaneet vapaudet, hävittäneet 
miljoonia ja aiheuttaneet kansanmurhia. Heidät täytyy pysäyttää. Enää ei tule olemaan vaistomaista 
reaktiota. Se tarkoittaa, tehdä yhteistyötä eliitin kanssa, kun he painelevat nappuloita ja lavastavat 
tilanteita provosoidakseen sekasortoa.” 

”Pikemminkin ihmiset tulevat järkeilemään keskenään ja näkemään että heitä on jymäytetty. He 
tulevat valitsemaan olla tekemättä yhteistyötä, jopa vastoin hengissä säilymisvaistoja vastaan. 
Katsohan, Minä olen vapauttanut Armoa ihmiskunnalle Maapallolle – armon nähdä pintaa 
syvemmälle, läpinäkyvyyttä, nähdä mitä hallitsevassa asemassa olevat todella aikoivat. Ihmiset eivät 
vain tule näkemään, vaan he tulevat myös tekemään tietoisen valinnan olla tekemättä yhteistyötä. 
Tämä tulee vaikuttamaan koko maailmaan, Clare.”  

( Clare ) Mutta Herra, entä kiinalaiset ja kamppailut Kiinan merellä? Minä ihmettelin tätä.  



( Jeesus ) ”Kiinassa on myös sisäisiä ongelmia, Clare. Infrastruktuuri on heikkenemässä. Niin monet 
asiat ovat riippuvaisia muista asioista ympäri maailman ja ne kaikki liittyvät toisiinsa. Mutta Kiina on 
alkamassa menettämään sisäistä voimaansa. Niin monet asiat ovat muuttumassa rukouksen vuoksi.” 

”Sydänasukkaat, te ette ymmärrä! Teidän rukouksenne ovat voimakkaita. Ja olette muuttamassa 
maailman, te ja muut kristityt, jotka ovat todella omistautuneet elämillään rukoukselle ja 
esirukoukselle. Te kaikki tuotuna yhteen olette valtava voima. Ei ole voimanne, vaan sydäntenne 
avuksi huuto, joka vapauttaa Minun armon ja oikeuden käsivarteni. Te olette liikauttaneet Minun 
Isäni sydäntä ja monet suunnitelmat tuhota maailman ihmiset ovat epäonnistuneet täysin ja jatkuvat 
epäonnistumistaan.”  

”Minä kerroin teille tästä aikaisemmin, Eliitin agendasta ja Obaman hallinnosta, että asiat eivät menisi 
sujuvasti. Joka käänteessä kohdattaisiin vastustusta ja hässäkkää, riippuen rukoukselle sitoutumisesta 
ja rukouksen syvyydestä. Kyllä, sen sijaan, että menisi oikealle, se menisi vasemmalle; sen sijaan, että 
menisi alas, se menee ylös; sen sijaan, että menisi ympäri, se menisi suoraan. Joka käännettä 
vastustaisivat Minun Isäni paikalleen laittamat tapahtumat, teidän rukoustenne vuoksi.”  

”Älkää vainotko keskuudessanne olevia profeettoja, jotka ovat olleet uskollisia varoittamaan teitä. Te 
olette heille velkaa oman elämänne ja pelastamattomien rakkaittenne henget, joilla on vielä 
mahdollisuus. Älkää langetko ei-uskovien kanssa asettamaan Taivaaseennostoa naurunalaiseksi tai 3. 
Maailman Sotaa tai Ilmestyskirjaa – tai mitään sellaista. Älkää olko pessimisti.”  

”Pikemminkin julistakaa… ”MEIDÄN JUMALAMME HALLITSEE!” Ja että pikkuisten, yksinkertaisten, 
Jumalaa rakastavien Maapallon ihmisten rukoukset ovat särkeneet heidän sydäntensä pikkupullot ja 
kaataneet ilmoille anomisen voiteen, koko Maapallon asukkaiden puolesta. Ja Isä, joka on Puhdasta 
Armoa Itse, on heltynyt ja valinnut antaa teille kaikille mahdollisuuden ikkunan, toisen 
mahdollisuuden kääntymyksiä varten ja että saisitte asiat oikein.”  

”Tämä täytyy olla sydäntenne asenne, Rakkaat. Jumala on ollut uskollinen vastaamaan rukouksiinne. 
Ja vaikka aikojen merkit jatkuvat, sodat ja sotahuhut – pahinta on viivästytetty, koska olette 
kuluttaneet polvenne kovettumille. Minä en voi kertoa teille, kuinka kauan tämä viivästys tulee 
jatkumaan, mutta Minä sanon, että yksi liike riippuu tietyistä ydinliikkeistä, jotka on saatettu 
hämmennykseen ja pahaa siedetään. Siispä teillä on vielä valoa.”  

”Työskennelkää Minun kanssani, kun teillä vielä on valoa. Älkää istuskelko ympäriinsä, odottaen 
pelastuksen tipahtavan taivaalta. Työskennelkää Minun kanssani ja kun tämä armon ikkuna on 
suljettu, te tulette tietämään sen. Mutta älkää lopettako rukoilemista.”  

”Monet teistä Sydänasukkaista ovat kokeneet pienoisen helvetin tämän viimeisimmän kuukauden 
aikana. Kyllä, se oli ajoittain niin vaikeaa, että te kerroitte Minulle, että te haluatte luovuttaa. Mutta 
Minä olen tuonut teidät läpi sen ja te kannatte Voittajan kruunua. Olette juosseet kisan hyvin. Te 
olette valmistautuneet ja valmiita nyt matkan seuraavalle osuudelle.”  

”Te saatatte katsoa taaksepäin kärsimyksiinne ja nähdä, että te todella pitäneet sormeanne heikossa 
padossa. Ja te ette estäneet sitä vain murtumasta, vaan tuhannet muut ovat auttaneet ja teidän 
Isänne Taivaassa korjasi sen padon – ja nyt te voitte nähdä, mitä kärsimyksenne ovat saavuttaneet. 
Olkaa rohkaistuneita ja tietäkää, että palkkionne Taivaassa ja Maapallolla on suuri.”  

”Jokaisella teistä on työ tehtävänä. Älkää löysäilkö rukouksissanne – te olette oppimassa, kuinka 
voimakkaita ne ovat. Ja ne jatkavat ikkunan auki pitämistä.”  



”Jatkakaa rukoilemista, erityisesti maailman johtajien ja heidän kääntymyksensä puolesta. Me 
teemme tämän yhdessä. Te rukoilette ja ME toimimme. Se vain on niin yksinkertaista. Voitteko tuntea 
sen, Rakkaat?”   

”Voitteko tuntea sen, kun huudatte apua Venäjälle, Israelille? No niin, jos ette tunne, pyytäkää armoa. 
Vain pyytäkää ja Minä tulen koskettamaan teidän sydäntänne.”  

”Pyytäkää esirukoilemisen armoa. Ei ole suurempaa työtä Maapallolla, ei yhtään kutsumusta, jossa on 
suurempi palkkio, ei kutsumusta, jossa on suurempi kunnia ja kunnioitus Taivaassa, kuin seisoa 
kuilussa, rukouksen ja esirukouksen kera. Tämä on suurin kunnia, mikä kenelläkään miehellä tai 
naisella voi olla… tulla kutsutuksi esirukoilijaksi. Te pidätte Isän sydäntä käsissänne, kun te nostatte ne 
ylös anomisessa. Hänen sydämensä sulaa, kun Hän näkee vilpittömyytenne ja 
periksiantamattomuutenne pahimpien olosuhteitten alaisina. Älkää lopettako rukoilemista, älkää 
tulko levottomiksi. Ryhtykää työhön, tehkää, mitä ikinä eteenne on asetettu ja tehkää se niin hyvin 
kuin osaatte, kuin Herralle.”  

”Olipa se vanhempienne tai vanhuksien, luokkatovereiden tai sotilastovereiden auttamista – tehkää 
se rakkaudesta Minuun ja tietäkää, että palkkionne Taivaassa on turvattu. Ja joka kerran, kun 
rakastatte kanssaihmisiänne sanoin, teoin, toimien ja rukoillen, te olette tehneet Minun Täydellisen 
tahtoni.”  

”Siispä, älkää valittako, että te ette tiedä, mikä missionne on! Missionne on tehdä kaikki 
RAKKAUDESTA Minuun ja veljeenne. Antakaa anteeksi rakkaudella, antakaa rakkaudella, palvelkaa 
rakkaudella ja te tulette täyttämään tarkoituksenne tällä Maapallolla. Ja muut teistä, joilla on erityisiä 
missioita – ne myös kirkastuvat teille.”  

”Minä en voi kertoa teille, kuinka kauan tämä aikaikkuna kestää, siispä hyödyntäkää se nyt. Älkää 
haaskatko yhtään aikaa. Te olette Lopun-Ajan Sotureita. Koko Taivas katsoo! Teitä rakastetaan ja 
ihaillaan suuresti – älkää antako periksi Rakkaudessa. Aika kiitä ohi, kun te sitoudutte palvelemaan 
rakkaudella ja myöhemmin te tulette huudahtamaan… ”Katsokaa, Hän tuli nopeasti!” 


