
652. ANTIKRISTUS ON TEHNYT ITSENSÄ TUNNETUKSI MAAILMALLE…  

ÄLKÄÄ TUHLATKO AIKAA 

Jeesus sanoo… Antikristus on tehnyt itsensä tunnetuksi maailmalle – Älkää tuhlatko yhtään aikaa ! 

Jeesuksen ja Marian sanoja Sisar Clarelle, 18. Syyskuuta 2018  

( Clare ) Herra, tukeudun Armoosi… minulla ei ole muuta paikkaa minne mennä. Pyydän anna 

minulle anteeksi se, että olen haaskannut aikaa, ja auta minua käyttämään jäljellä oleva aikani 

parhaiten. Amen. 

Rakkaat, tämä on tunnustus. En tiedä, kuinka saatoin antaa tämän tapahtua, mutta viime viikolla 

kolmena tai neljänä päivänä minä viivyttelin siinä, mitä tulee musiikin parissa työskentelemiseen. 

Ehkä se johtui kaikesta Kanavalla olleesta sanaharkasta, ja olin jotensakin emotionaalisesti 

vihainen. Mutta en siltikään usko että se tekosyy kattaa sen kaiken. Ymmärsin kuinka kallisarvoista 

se aika oli, kun Herra alkoi tuomaan esille Taivaaseennoston, ja että en käyttänyt aikaa niin kuin 

minun olisi pitänyt. Laitoin työt syrjään ja nukuin… ja söin… ja nukuin ja söin. Tiramisua, 

sivumennen sanoen, en paastonnut. 

Enkä saanut itseäni istahtamaan kosketinsoittimen ääreen viimeistelemään todella erityislaatuista 

laulua, jonka olen teille tehnyt. Olen muuten luistanut rukouksistakin kaksi päivää myös. Tänä 

aamuna olen rukoillut monien ihmisten puolesta, ja Presidentin puolesta. Ja maailman. Minä 

kaduin kyyneliin asti ymmärtämättömyyteni takia! Aika on niin kallisarvoista. Sitten Maria ilmestyi 

näkyviin – ja se hämmästytti minua! Ja hän kumartui alas kuivaamaan kyyneleeni. Ja sanoin 

hänelle… ” Olen mokannut niin pahasti”. 

Maria vastasi… ” Kyllä, mutta sinulla on tämä päivä. Tee mitä pystyt tänään. Tee se koko 

sydämelläsi, Clare. Älä salli itseäsi viekoiteltavan uteliaisuudella tai sivuraiteilla. Sinulla on niin 

paljon annettavaa, älä anna ajan lipua sormiesi läpi niin kuin hiekan. Pikemminkin tee 

hiekkalinnoja Herralle. Rakkautesi muistomerkkejä Hänelle. Joka asialle on laskuvetensä ja 

nousuvetensä. Sinulla on niin paljon annettavaa, anna se ilolla! Ole peräänantamaton. Älä tuhlaa 

enää aikaa, anna ilolla se, mitä sinulla on annettavaa. ” 

( Clare ) Äiti, En voi uskoa, että ei ole enää aikaa. Se ei vain käy järkeen. Sen takia en voi uskoa sitä. 

( Maria ) Jumalan tiet eivät käy järkeen ihmisten ymmärrykseen. Mutta haluan rohkaista sinua 

tänään jatkamaan eteenpäin. Clare. Anna parhaasi ja jätä loput Hänen Armonsa varaan. Sinä tiedät 

että Hän on armollinen. Olet erittäin, erittäin pieni. Erittäin, erittäin heikko; epäpätevä tähän 

työhön. Siksi jatkuvasti kompastelet. Luota enemmän Hänen voimaansa, kun omasi loppuu, 

tukeudu Hänen Armoonsa. Hän odottaa sinun katuvan ja tukeutuvan Hänen Armoonsa, niin että 

Hän voi muuttaa asiat sinun eduksesi. ” 

” Niin paljon riippuu rukouksesta, niin erittäin paljon. Ja kun johdat tätä laumaa, tee tiettäväksi, 

että Hän ei halua tämän loppuvan nyt – mutta rukousten ja sitoutumisen puute on luonut tyhjiön, 

mihin vihollinen voi laittaa itsensä väliin kaikkien muitten kustannuksella. Et voi muuttaa sitä yksin. 

Ei, tarvitaan toisten puolesta rukoilijoitten armeija korjaamaan tämä murtuma. Ehkä, Armossaan, 

Hän sallii herätyksen pikemminkin kuin Taivaaseennoston. Mutta teidän täytyy muistaa… 

Kirjoitukset tulevat toteutumaan ja tässä on monia voimia työssä. ” 

” Juuri tänään ja jokaisena jäljellä olevana päivänä, kun heräät, sitoudu tekemään kaikki se minkä 

Hän haluaa tehtävän. Laita sydämesi siihen ja työskentele pyhän lopputuloksen eteen, että johdat 

laumaasi laulussa niillä viesteillä, joita Hän on antanut sinulle. Sinä tulet olemaan sen parissa 



kunnes se on tehty. Tulet kutsumaan apua silloin kun voimasi eivät riitä, pikemminkin kuin että 

antaisit periksi. Sinä tulet sinnittelemään, sinä tulet työskentelemään saattaaksesi sen loppuun, 

mitä sinulle on annettu. ” 

” Olet vain ihminen, joten aseta itsesi likoon kaikella mitä sinulla on ja jätä loput Hänelle. Hän 

näkee sinun ponnistelusi, sinun esteesi ja kaipaa vahvistaa sinua viimeistelemään taipaleesi. 

Niinpä, kutsu Häntä tällä tavalla… ” Herra, olet antanut minulle taipaleen kuljettavaksi. Enkä ole 

edes puolivälissä, ja olen jo heikko ja lopen uupunut. Nosta minut ylös, Herra, vastustajieni ja 

kaikkien minua vastustavien voimien yläpuolelle. Nosta minut ylös, pyydän, että pystyisin olemaan 

uskollinen sinulle. Amen. ” 

” Nyt, mene rauhassa. Olen puhunut sinulle Poikani puolesta, että rohkaistuisit kokoamaan itsesi 

vielä kerran kun olet kaatunut ja sitoutumaan uudelleen. Hän kaipaa vahvistaa sinua, Clare. Hän 

kaipaa sitä. Ja valitettavasti, sinä et voi tehdä tätä yksin. Ja sinä unohdat mennä Hänen luokseen, 

kun tarvitset voimaa, ajatellen että pystyt. Tässä olet mennyt harhaan; luotat liikaa itseesi. ” 

( Clare ) Kiitos, Äiti. 

( Maria ) ” Näetkö kuinka pieni minä olen? Ja mitä minä olen pystynyt saavuttamaan? Kaikki johtuu 

Hänen Armostaan. Hänen voimastaan, voitelustaan ja varustamisestaan, kaikki viimeiseen asti. En 

olisi koskaan pystynyt suoriutumaan maallisesta tehtävästäni ilman Hänen voimaansa. Olkoon se 

sinulle myös oppiläksynä. Vain, kun pysyt Viinipuussa ja olet täysin riippuvainen sen 

ravitsemuksesta, voit tuottaa hedelmää. Niinpä, rakkaani, pysy Hänessä ja laske Hänen varaansa. 

Hän pyyhkii pois kaikki sinun kyyneleesi. ” 

( Clare ) Sitten kohdistin kysymykseni Herralle, uteliaana näkemään vastaisiko Hän minulle.  Koska 

tunnen olevani melko lailla tyytymätön Häneen. Ja sanoin… ” Herra, pyydän anna minulle anteeksi. 

Ja anna minulle anteeksi, että voin repsahtaa uudelleen, mutta Sinun avullasi, pysyn pystyssä?”  

Jeesus vastasi… ” Olen tässä sinua varten, Clare. Rakas Clare, En ole kääntänyt sinulle selkääni, 

vaan kannustan sinua jopa silloin kun Minun äitini on yrittänyt tehdä sinun puolestasi. Minä olen 

lähettänyt hänet käymään tämän keskustelun sinun kanssasi, että skeptiset Sydänasukkaat 

näkisivät, ettei hänessä ole mitään pelättävää. Hän ei ole koskaan varastanut Minun kunniaani. 

Hän on aina tuonut sieluja lähemmäs Minua, ja Minun syleilyyni, kuten myös sinä olet, Clare. Ja 

Minä olen niin kiitollinen sinun tehtävästäsi tällä Maapallolla. Sinä muistutat häntä hyvin paljon, 

aina pitämässä muiden puolta, että he saisivat yhteyden Minuun. Sinulla ei ole aavistustakaan 

siitä, mikä sinua odottaa. ” 

” Minä pyydän sinua riemuitsemaan siitä mitä olet pystynyt saattamaan loppuun ja lopettamaan 

itkemisen sen takia mitä on vielä tekemättä. Minä pyydän tätä sinulta, Rakkain. Pyydän, tiedä että 

olet tehnyt paljon Minun puolestani ja Minä olen hyvin tyytyväinen sinuun. ” 

” Sinä vähänä aikana mitä sinulla on jäljellä, pyydän tekisitkö sen mitä pystyt? Pyydän, yrittäisitkö 

joka päivä viimeistellä laulun? Sen ei tarvitse olla täydellinen. Kun se on laulettu, voin lähettää sen 

muille laulettavaksi täydellisemmin. Mutta heillä kuitenkin on laulu, ja sinun äänesi – joka on 

kallisarvoinen Minulle, säröineen ja pihinöineen. Pysy hyvin nesteytettynä, saat enemmän irti 

äänestäsi kuin mitä pystyt ilmaisemaan silloin kun kärsit nestehukasta. ” 

( Clare ) Ja sitten Herra alkoi puhumaan kaikille Sydänasukkaille. 



( Jeesus ) ” Jos joku teistä kärsii siitä, ettette ole valmiita – rukoilkaa lisäaikaa. Mutta ymmärtäkää… 

Antikristus on tehnyt itsensä tunnetuksi maailmalle. Näyttämö on valmis ja sen hidastaminen ei 

ole helppo tehtävä. Teille? Se on kuin hautani kiven pyörittäminen Golgatan mäkeä ylös – yksin. ”  

” Tarvitsen paljon enemmän rukouksia kuin mitä teiltä saan, Minun Ihmiseni. Tarvitsen paljon 

enemmän paastoamista ja yrittämistä. Paljon enemmän uurastusta. Äitini on sanonut totuuden, 

siellä missä pitäisi olla rukouksia, on tyhjiö. Ja kaikki tuntuvat uupuneen loppuun itsensä käyttöön 

asettamisessa. ”  

( Clare ) No niin, siihen minä olen varmasti syyllinen. 

( Jeesus ) ” Minä olen joutunut ottamaan pois jonkun verran kärsimystä joiltakin astioilta ja 

antamaan sitä toisille, mutta toivoisin, että useammat ottaisivat sitä vapaaehtoisesti. Muistakaa… 

Kaikenlaiset epämukavuudet ovat kärsimyksiä myös. Kovat sanat toisilta ovat kärsimyksiä; 

odottamaan joutuminen on kärsimystä. Se ei välttämättä ole sairautta. Se liittyy itsensä 

kieltämiseen ja ristinsä ylös nostamiseen missä muodossa se teidän luoksenne tuleekin. Joka kerta 

kun on kärsimystä, armoa vapautetaan. ” 

” Niinpä, Minun vaalitut astiani, tehkää mitä voitte ihmistenne ja maailman puolesta. Kohtaloa ei 

ole vielä sinetöity, mutta se on uhkaamassa. Teidän pikkuinen kortenne kekoon saa aikaan erittäin 

suuren vaikutuksen. Rakastan teitä kaikkia niin syvästi, ettei kulu sekuntiakaan ettenkö vuodattaisi 

kyyneliä teidän kärsimystenne takia. Rukoilkaa lisää aikaa, lisää suosiota, lisää armoa – ja tukekaa 

sitä. Ja vähintäänkin, se annetaan joillekin sieluille, joilla ei ole ketään rukoilemassa heidän 

puolestaan. ” 


