
331. Jeesus sanoo… Käyttäkää parhaiten teille jäljellä oleva Aika…  

Olipa se sitten 2 Tuntia, 2 Viikkoa tai 2 Kuukautta 

KÄYTTÄKÄÄ PARHAITEN AIKA, JOKA TEILLE ON JÄLJELLÄ 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 7. Kesäkuuta, 2016. 

( Clare ) Olkoon Meidän Herramme Jeesuksen siunaukset ja rohkeus teidän kaikkien kanssanne, 

Sydänasukkaat. 

Herra, tässä minä olen. Täytyykö minun mennä takaisin rukoilemaan ja ylistämään? 

( Jeesus ) ” Mitä mieltä sinä olet? ”  

( Clare ) Minä olen innokas kuulemaan sinusta, Jeesus. 

( Jeesus ) ” Minä olen tässä sinua varten, Minun Kyyhkyni. Myrskyävän meren heittelemänä.  

( Clare ) Kyllä, se on totta, kuunnellen Edenin Siltaa, lauluja, joita sinä valitsit ylistyshetken aikana, 

ne sytyttivät uudelleen minun kutsumukseni musiikkiin. Minä kaipaan kirjoittamista, soittamista ja 

laulamista. Minä kaipaan sitä, ja jotenkin, koska Minä olen työskentelemässä Sinun maalauksesi 

parissa, mikä on vielä piirtämis-asteella, minä tunnen, että toinen mitätöi toisen. 

( Jeesus ) ” Laulujen valinta ei muuten ollut sattumaa. Jos tämä on sitä mitä sinä kaipaat, miksi et 

sitten tee sitä?”  

( Clare ) Aika? Herra, mitä Sinulla on tähän sanottavana?  

( Jeesus ) ” Ensimmäisenä sinulla on tärkeysjärjestyksessä Minun Sanani. Sen jälkeen, sinä voit 

tehdä sydämesi kyllyydestä mitä haluat.”  

( Clare ) Ihan oikeasti? 

( Jeesus ) ” Poikkeuksena vakavat kutsut rukoilemaan, Kyllä. Minä rakastan sinun musiikkiasi. Minä 

autan ihmisiä sinun musiikillasi. Clare, sinun musiikkisi ei ole vain musiikkia. Äänessäsi on voitelu, 

jota ei voida jäljentää.” 

” Jokaisella henkilöllä on voitelu, joka kulkee heidän äänessään, koska ääni tulee sydämen ja 

keuhkojen syvyydestä ja sielu kommunikoi toisten sielujen kanssa tällä tavalla. Siksi puhuttu sana 

on NIIN voimakas. Ja se on luonnollista sinulle. Sielun äänessä on jotakin niin ihmeellistä ja 

ainutlaatuista, erityisesti kun Minä olen valinnut heidät puhumaan ja laulamaan. Se on paljon 

enemmän kuin musiikkityyli tai asiantuntemus; paljon, paljon enemmän.”  

” Näkymätön lääke, öljy, joka erittyy palvelemaan valitun äänestä. Tämä öljy kohtaa sielun hengen 

tasolla, syvällisen korkealla tasolla. Värähtelyt liittyvät siihen, että energia liikkuu aivoissa. Se 

vaikuttaa ja välittää värähtelyä hyvään tai pahaan.”  

” Saatana on hionut huppuunsa musiikilla manipuloinnin taidon, niin pitkälle, kuin hänen 

rajoituksensa luotuna olentona ovat. Siksi maailma on sellainen sekasotku. Ainakin se on yksi syy. 

Hän lähettää pimeää ainetta, niin sanotusti, ympäri maapallon, kuullun ja kuulemattoman äänen 

välityksellä.” 

 

 



” Musiikkiin liittyy niin paljon enemmän, kuin mikä kuulosta hyvältä korvassa. On vaikutus hyvään 

ja pahaan ja Minun ihmiseni lähettävät hyvää ääniensä kautta, vaikka jotkut musiikki tyylit 

voitaisiin kyseenalaistaa hyvin konservatiivisissa ryhmissä. Minä käytän jokaista Minun 

muusikkojeni luomaa ääniaaltoa viemään sanomaa sieluille. Ääni voi olla miellyttävä tai 

epämiellyttävä, mutta silti Minä kosketan paikkoja äänen kuulemattomalla osalla.”  

” Luottakaa Minuun. Tämä on ehdottoman totta. Ihmiskorva ei erota näitä ultraääni taajuuksia, 

koska ne ovat lähellä moniulotteisia ulottuvuuksia. Kaikki tästä ei ole niin tärkeää sinulle, Rakkain. 

Se mikä on tärkeää, on että sinulla on lahja, monia lahjoja Minä olen antanut sinulle ja Minulle olisi 

suuri ilo kuulla sinun laulavan ja soittavan jälleen. Se todella olisi. Se vaatii, että vähennät aikaa 

siitä mihin sitä kulutat, mutta se voidaan tehdä.”  

( Clare ) Jeesus, voitko auttaa minua tässä? Minä haluan olla läsnä miehelleni ja kanavalle, nämä 

asiat vievät aikaa. 

( Jeesus ) ” Pyydä Minua pidentämään sinun aikaasi.” 

( Clare ) Sinä voit tehdä sen? 

( Jeesus ) ” Miksi sinä kutsut Minua Jumalaksi ja sitten kyseenalaistat? ”  

( Clare ) Arvelen, että koska se on niin epätavallista. 

( Jeesus ) ” No niin, anna Minun selittää, kuinka se toimii. Minä ehdotan jotakin ja sinä tottelet 

välittömästi. Se on todellinen ihme.”  

( Clare ) Tässä vaiheessa minä nauroin. Ja Hän sanoi… 

( Jeesus ) ” Ei, Minä olen vakavissani. Päivä, jolloin sinä lakkaat tuhlaamasta aikaa hupsuihin 

asioihin ja Minä laitan pienen ruksin sinun henkeesi, kun sinä aloitat. Mutta sinä olet hyvin 

uppiniskainen, Clare, ja sinä sutkautat takaisin Minulle… ”Tämä vie vain hetken, Herra – Minä tulen 

heti takaisin!” Ja niin sinä menet… Kolme tuntia myöhemmin sinua inhottaa aika, jonka olet 

tuhlannut. Sinun vieroittamisesi pois siitä tavasta tulee olemaan yliluonnollinen teko. Lyhyesti, 

ihme. Tuletko tekemään yhteistyötä Minun kanssani?”  

( Clare ) OK. Kyllä, minä otan tämän vakavasti, koska minulla on lauluja sydämelläni, jotka minä 

haluan viimeistellä… kuinka tahansa parhaiten pystyn tänä meille jäljellä olevana aikana. 

( Jeesus ) ” Ja kun Minä tulen teitä varten, sinä tulet olemaan mikrofonisi edessä.”  

( Clare ) Entä se radiotyö, jota Sinä halusit minun tekevän? 

( Jeesus ) ” Sinä voit syöttää opetuksia radioon, sinun ei tarvitse erikseen tehdä työtä radioon. 

Tämä oli Minun suunnitelmani, toteuttaa lyhyitä osia opetuksesta radiossa. Sinulla on apulaisia – 

käytä heitä. Se mitä edessäsi on, ON tehtävissä olevaa, jos sinä olet halukas.” 

” Saanko Minä sanoa kaikille Minun lapsilleni… Uteliaisuus on teidän tuhonne. On paljon, mitä 

Minä olen laittanut teidän sydämiinne tehtäväksi, mutta teillä ei ole kurinalaisuutta pysyä 

tehtävissä, kunnes ne ovat tehdyt – tai joissain tapauksissa, kuten Claren, niitä ei ole edes 

aloitettu. Te tulette katsomaan taaksepäin aikaanne Maapallolla ja näkemään, kuinka te tuhlasitte 

vuosien edestä aikaa hupsuihin asioihin.”  

 



” Paholaiset tietävät, että ei ole helppoa vetää teitä sellaisiin synteihin kuin aviorikos tai murha, 

mutta teidän saamisenne tuhlaamaan aikaa, on lasten leikkiä ja siten estää Minun ponnisteluni 

käyttää teitä voitelussanne. Osa ongelmaa on syvällä sydämissänne, Minun Morsiameni. Osa 

ongelmaa on uskon puute itseenne ja Minuun, että yhdessä työskentelemällä me voimme saada 

sen aikaan. Liian monia asioita aloitetaan ja pidetään yllä teidän omilla voimillanne, mieluummin 

kuin että ne luovutettaisiin Minulle, niin että me voisimme työskennellä yhdessä.”  

” Minä tiedän, että te kaikki tulette kysymään, että miksi Minä otan esille sellaisia asioita nyt, kun 

ajan vähyys on edessämme. Vastaus on aika yksinkertainen… Käyttäkää parhaiten teille jäljellä 

oleva aika – olipa se sitten kaksi tuntia tai kaksi viikkoa tai kaksi kuukautta. Vähentäkää asioita, 

jotka harhauttavat ajatuksenne ja keskittykää siihen, minkä te tiedätte olevan lahja Minulta. 

Jokaisella teistä on lahja, jonka Minä olen antanut teille. Joillekin teistä, se on yhä unelman 

muodossa. Toisille, se on haudattuna pettymysten ja epäonnistuneitten alkujen pinon alle. 

Tomuttakaa se ja laittakaa energianne siihen rukouksen, ylistyksen ja päivittäisten 

velvollisuuksienne kera.” 

( Clare ) Herra, minä tiedän, että minun ei ole turvallista mennä Pinterestiin (=sähköinen linkkien ja 

kuvien jakopalvelu) ollenkaan ja silloin kun minä menen, voi hyvänen aika… on niin vaikeaa päästä 

pois. 

( Jeesus ) ” Tuollaiset asiat… uteliaisuudella houkuttelevat, Youtube, sosiaalinen media. Kun olette 

liittyneenä yhteisöön, te olette helppoa saalista harhautuksen demoneille, jotka loppujen lopuksi 

johtavat teidät syntiin, mutta ehdottomasti voivat ottaa kallisarvoisia hetkiä elämistänne ja tuhlata 

niitä. Tiesittekö, että jokaisesta minuutista tehdään tili? Jos te olette tulleet Minun luokseni ja 

katuneet kadotettuja vuosia, sitä ei tulla muistamaan tai pitämään teitä vastaan. Mutta jos te 

pidätte kiinni niistä ja kieltäydytte tunnustamasta ja muuttamasta tapojanne, ne tulleen 

muistamaan.”  

” Monille teistä ongelma todella on se, että te ette usko itseenne. Mutta Minä uskon teihin ja Minä 

tiedän, mitä voidaan tehdä, kun te uskotte Minuun. Yhdessä me voimme tehdä tämän. Vaikein 

asia on aloittaminen. Seuraavaksi vaikeinta on esteitten yli pääseminen. Tylsyydestä ja 

innostuksen puutteesta yli pääseminen. Kaikki nämä ongelmat voidaan käsitellä ylistyksessä ja 

rukouksessa, kun Pyhä Henki virkistää teitä Hänen voitelussaan ja voimassaan.”  

” Kaikki on kiinni siitä, kuinka paljon te rakastatte Minua ja kuinka paljon te haluatte antaa 

Minulle? Kuinka paljon te olette valmiit investoimaan… jopa vähäisenä jäljellä olevana aikana? 

Aabraham uskoi Jumalaan ja se laskettiin hänelle oikeamielisyydeksi. Kun toimitte sen mukaan 

kuin Minä olen antanut teille, se todistaa teidän uskonne Minuun. Jos annatte sen olla uinuvana 

pimeässä ja kosteassa kellarissa, jätepinon alla, se on melkein anteeksi antamatonta.”  

” Älkää ymmärtäkö Minua väärin. Minä en sano, että se on anteeksi antamatonta. Minä näen sen, 

mitä te ette näe: pimeät voimat työssä teitä vastaan. Mutta jälleen, kaikki se voidaan voittaa, kun 

te laitatte kätenne tiukasti Minun käteeni, päästämättä koskaan irti, ja jatkatte, kunnes olette 

lopettaneet.”  

 

 

 



” Siispä, mitä sanotte? Tässä me olemme teidän ikuisuutenne reunalla, Minun Morsiameni. Mitä 

ikinä onkin vielä jäljellä tehtävää – oletteko te halukkaita ryhtymään askareisiin, kunnes trumpetti 

soi? Oletteko te halukkaita antamaan Minun ihmeellisesti venyttää teidän aikaanne, saadaksenne 

aikaan sen, missä aikaisemmin epäonnistuitte? Se mitä te ette näe, on että kun te investoitte 

itsenne johonkin, Minä annan siitä tunnustuksen teille Taivaassa, vaikka te olitte vielä tekemässä 

sitä, kun Minä kutsuin teitä. Se tosiseikka, että teillä oli visio ja te olitte halukkaita laittamaan 

kaikki ponnistelunne siihen, jopa vaikka, kun vain vähän aikaa on jäljellä teille – se asia yksinomaan 

saa esiin Minun myötätuntoni ja armoni viimeistelemään sen teitä varten ja antamaan tunnustusta 

teille, Minua varten tehdystä rakkauden työstä.”  

” Eikö olekin kirjoitettu, että Minä tulen täydellistämään sen, mikä koskee teitä? Ja, että Minä 

tulen saattamaan loppuun ja viimeistelemään sen, minkä Minä olen aloittanut teissä? Voi, teillä ei 

ole aavistustakaan niistä vaikutus- ja voimasuhteista, joita on hengellisessä valtakunnassa. Ne 

eivät ole ollenkaan sellaisia, kuin minkä kanssa te täällä olette tekemisissä. Ei arvossa tai 

oletetussa ”keskeneräisessä” tilassa. Niin kauan kuin te jatkatte, peräänantamattomina ja 

sitoutuneina, Minä puolestani tulen viimeistelemään sen, mitä te olitte aloittaneet. Mikä iloinen 

yllätys monilla teistä tulee olemaan Taivaassa.” 

” Menkää nyt eteenpäin. Miekka toisessa kädessä, tiiliä toisessa. Olkaa kiireisiä lahjanne kanssa. 

Rukous. Ylistys. Lahja. Ylistys. Lahja.”  

( Clare ) Herra, minulle se on melkein kuin portaiden rakentaminen Taivaaseen, siinä mielessä että 

”Tapahtukoon tahtosi niin maan päällä kuin Taivaassa!” Ja kun minä työskentelen, minä luon siltaa 

Taivaan ja Maapallon välille, että voidaan kommunikoida Sinun kunniaasi. Tämän minä pystyn 

tuntemaan, kun minä työskentelen Sinun maalauksesi parissa.  

( Jeesus ) ” Se on todella. Sinä olet saanut kiinni Minun visiostani. Jousta voi taivuttaa, kunnes se 

katkeaa. Te kaikki olette olleet hyvin stressaantuneita rukouksessa – tämä tulee antamaan teille 

lepotauon. Minä annan sinulle vapaata luodaksesi ja tehdäksesi asioita, joita sinulla on jäljellä 

tehtävänä.”  

” Minä en muuta aikaa tai tapahtumia tässä. Minä yksinkertaisesti innoitan teitä, Minun 

kallisarvoiseni, tekemään siitä vaivan arvoista. Työskennelkää Minun kanssani ja tehkää siitä ajan 

ja vaivan arvoista.” 


