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UNOHTAKAA AIKA & RYHTYKÄÄ TYÖHÖN 

Jeesuksen Sanoja Sisar Clarelle, 8. Maaliskuuta, 2016. 

Herra siunaa teidät, Sydänasukkaat. Meillä on ihanan vapauttava viesti tänä iltana Herralta. Minä 

olen hyvin innostunut jakamaan sen kanssanne. 

Se vei minut taaksepäin ajassahetkeksi ja minun täytyi todella harkita, mitä Hän oli sanomassa. 

Mutta kun me pääsimme viestin loppuun, minä täysin ymmärsin. Siispä, vain kuunnelkaa koko 

viesti läpi ja älkää reagoiko mihinkään sen osaan, jos voitte välttää sitä, ok?  

No niin, kuten te tiedätte, että minä olen työskennellyt hyvin, hyvin kovasti muiden asioiden 

parissa – muistitikku menee luultavasti tuotantoon tällä viikolla ja minä tiedotan teille, milloin se 

on saatavilla ja milloin voitte ladata sisällön nettisivultamme myöskin. 

Siispä, me olemme tavallaan olleet työskentelemässä vaarallista vauhtia, koska me päättelimme, 

että meillä ei ole paljon aikaa jäljellä. Herralla oli jotakin todella mielenkiintoista sanottavaa siihen. 

Siispä minä jaan sen teidän kanssanne. Hän on antanut minulle lauluja tehtäväksi, Hän on itse 

asiassa ollut rohkaisemassa minua työskentelemään musiikin parissa ja minä en ajatellut koskaan 

työskenteleväni musiikin parissa enää Taivaan tällä puolella. Jotta en laiminlöisi teitä kaverit, 

mutta te tiedätte – sen lisäksi, käyttäen aikaani paremmalla tavalla.  

Hän on myös maininnut muotokuvan tekemisestä Hänestä ja minä ajattelin näitä kahta asiaa, kun 

Hän puhui minulle. Ja minä ajattelin, ”Herra, nämä eivät ole yön yli toimeksiantoja. Mitä tässä on 

nyt meneillään? Ja minulla oli tämä vapauden tunne, kuin jotakin minun edessäni, niin kuin muuri 

olisi liikkunut minua kohti ja että se muuri otettiin pois. Ja aivan yhtäkkiä, näköala oli selkeä ja 

minä pystyin näkemään maileja eteenpäin. Aurinko paistoi. Se oli merkillinen tunne – ja Hän 

selittää sen tässä. 

Minä sanoin, ”Herra, miksi minä tunnen näin, kuin että meillä olisi kaksi vuotta lisää tai jotain? 

Miksi minä tunnen tällä tavalla? Vain yhtäkkiä, minä tunnen sellaista vapautta!”  

Hän vastasi minulle, ”Lepää Rauhassa, jonka Minä annan sinulle.” 

Voi, Jeesus, minä haluan julistaa Sinun Rakkauttasi jokaisen tiedotusvälineen kautta, niin että 

toiset todella voivat rakastua Sinuun! Minua niin surettaa, että taiteilija ei anna käyttää Sinun 

kuvaasi, kun se kertoo niin selvästi ilman nälkäisille sieluille. Tämä on niin vaikeaa minulle. Minä 

haluan tehdä Sinun muotokuvasi, sellaisen, missä on kaikkea ja se todella tarrautuu ihmisten 

sydämiin.  

” Sinä tiedät, että Minä voin käyttää kiveä tekemään sen.”  

Kyllä ja Sinä usein teet niin. Minulla on useita kiviä, jotka ovat huutaneet apua – jotka ovat 

voideltuja ja huutavat apua.  

Hän vastasi, ”Sinun huomiosi ovat tarkkoja. Minä vain leikittelen sinun kanssasi ja saatan sen 

oikeisiin mittasuhteisiin. Voitelu on siellä missä se on ja monet Minun kuvistani ovat voideltuja. ”  

Kyllä, minä tiedän… mutta ”Sinä todella pidät siitä, etkö pidäkin?”  

Kyllä, Minä todella pidän siitä. 

” Minä pidän myös. Kuitenkin, sinä voisit tehdä paremman.” 



 Minä voisin?  

” Sinä voisit.”  

No niin, Herran avulla minä voin tehdä mitä vain. Mutta ei ole aikaa tehdä kaikkia näitä asioita – 

kuvia, lauluja, minä alan tulla hämmentyneeksi. Nämä eivät ole yön yli toimeksiantoja. 

” Enkö Minä sanonut, olkaa kiireisenä Minun töissäni, kun Minä tulen? Minä rakastaisin nähdä 

sinut keskellä Minun muotokuvaani, kun Minä tulen… tai mieluiten lopussa.” 

Mutta ei ole aikaa?  

” Mitä aika on Minulle? Minä olen ravistellut jokaista pois mielihyvästään, niin että he alkaisivat 

toimimaan korkeammalla tasolla. Minä olen rutistanut töitä ihmisistä ja tuonut heitä uusille 

saavutusten tasoille. Nyt Minä haluan heidän toimivan niiltä tasoilta, ilman, että silmä on kellossa. 

Ilman ajan stressiä, mutta vapaasti saaden aikaan kaikki heidän sydäntensä toiveet.” 

” Jotkut eivät tule pitämään tästä ja tulevat olemaan eri mieltä siitä, mutta tosiasiat oat tosiasioita 

ja Minä en ole tullut vielä. Ja teitä on viritetty tuottamaan enemmän. Minä tulen sitten kun Minä 

tulen, mutta te tulette toimimaan ihanteellisilla tasoilla – sitä Minä teen Minun Ruumiini kanssa.” 

” Minun Ihmiseni ja Minun Morsiameni ovat olleet unessa maailman käsivarsilla. Minä olen 

näyttänyt teille teidän loppunne, te olette koonneet rivinne ja olette nyt asemassa, josta voitte 

saada aikaan paljon enemmän Minulle. Älkää lopettako nyt, te tuotatte runsaasti hedelmää. Kun 

tapahtumat alkavat paljastumaan, se tulee saamaan jotkut käymään ylikierroksilla ja pois kartalta, 

niin että voisivat saattaa loppuun Minun tahtoni.” 

” Mutta nyt Minä olen nostanut teidät kaikki ylös tuottavuuden tasolle, jota te ette koskaan ole 

tunteneet ja se on niin kuin sen tulisi ollakin. Te kaikki olette vakavasti pohdiskelleet loppuanne, 

olipa se sitten kuolema tai muutto Taivaaseen, mutta ennen kaikkea kasvoista kasvoihin Minun 

kanssani.” 

Herra, minä muistan pyhän miehen, joka sanoi, ”Kysy Sisar Kuolemalta.” ennen kuin hän päätti 

mitään. Toisin sanoin, tuleeko tämä olemaan jotakin, mistä te tulette olemaan ylpeitä, kun te 

kuolette? 

 ” Täsmälleen. Koska vihollinen on kylvänyt valheita Maapallon synnystä ja hänen vuosistaan, 

ihmiset ovat torkahtaneet ajatellen, ”Voi, kymmenien tuhansien vuosien päästä tästä hetkestä 

lukien, tulee sellaista ja sellaista tapahtumaan.” Ei, Maapallo ei ole ollut olemassa niin kauan. 

Paljon voi tapahtua yhdessä päivässä. Teillä ei ole loputtomia sukupolvia aikaa tuhota Maapalloa ja 

toisianne. Minun tuomioni on tulossa nopeasti, mutta siihen asti, nostakaa ristinne ja seuratkaa 

Minua.” 

” Luokaa vapaasti ilman ajan rajoituksia. Palvelkaa vapaasti, saarnatkaa vapaasti. Kyllä, aika on 

vähissä, mutta te voitte tehdä parhaanne sillä mitä teillä nyt on, aivan kuin teillä olisi lisää aikaa. 

Aika on illuusio, Clare, ja se on täysin Minun Käsissäni. Minä en muuta mitään, mutta Minä olen 

rutistanut teitä yltämään korkeammalle ja korkeammalle. Minä olen käyttänyt tulevia tapahtumia 

tekemään sen. Nyt Minä haluan teidän siirtyvän eteenpäin ilman ajan pelkoa. Tehkää sitä, mikä on 

sydämessänne, pitäkää silmänne ja sydämenne Minussa ja aika tulee kulumaan sukkelasti.” 

” Ei ole Minun sydämeni mukaista tai Minun tahtoni teille, että te olisitte ajan ikeen alla. 

Pikemminkin Minä haluan teidän elävän, palvelevan ja luovan vapaasti ilman tätä kuluttavaa 

pelkoa, joka jatkuvasti on näykkimässä kantapäillänne. Minkä te aloitatte, sen Minä tulen 



saattamaan loppuun… joko täällä Maapallolla tai Taivaassa. Toisin sanoen, seuratkaa 

inspiraatiotanne, seuratkaa niitä rakkaudella ja intohimolla, älkää katsoko haukkuvia, äksyileviä 

koiria, jotka purevat kantapäillänne ja muistuttavat teitä, että aika on vähissä.”  

” Älkää panikoiko, mikään ei ole muuttunut. Ei mikään. Minä en ole antanut teille päivämäärää 

tarkoituksella. Minä en ole kertonut teille, ”sinä ja sinä päivänä”, Minä olen sanonut viikkoja. 

Mikään siitä ei ole muuttunut. Se, mikä on muuttunut tai minkä Minä haluan teidän muuttavan, 

on, kuinka te katsotte aikaa; sen enempää kuin teidän tulisi olla peloissanne kellon vuoksi. Pitäkää 

silmänne Minussa ja teidän eteenne asetetussa työssä. Minkä te aloitatte, sen Minä tulen 

saattamaan loppuun. Ei mikään, mihin te ryhdytte, tule olemaan turhaa. Ei mikään. Sillä Minun 

sanani EIVÄT KOSKAAN palaa Minun luokseni tyhjinä.” 

Herra, kuulinko Sinut oikein kolmen päivän pimeydestä? Kun me käytimme yhdessä 

erottelukykyämme, me tulimme siihen ymmärrykseen, että se tapahtuma ei tule tapahtumaan 

sillä tavalla, niin kuin ihmiset ajattelevat, että se tulee. Se, mihin minä viittaan tässä, on, että tietyt 

ihmiset uskovat, että tulee olemaan kolmen päivän pimeys ja sen ajan kuluessa heidät tullaan 

ottamaan ylös – tavallaan ennakko Taivaaseennosto. Ja muuttumaan ja heille annetaan kirkastetut 

ruumiit – ja sitten kolmen päivän jakson lopussa, lähetetään takaisin Maapallolle palvelemaan 40 

päiväksi, kunnes lopullinen muiden Taivaaseennosto tapahtuu.  

Siispä, minä kysyin Häneltä, koska Hän sanoi, että se EI tule tapahtumaan sillä tavalla. Se on 

petosta. Siispä, minä sanoin, ”Herra, kuulinko minä Sinut oikein kolmen päivän pimeydestä?”  

Hän vastasi minulle… ”Sinä kuulit.” 

Siispä, ne eivät tule tapahtumaan, eikä ihmisiä muuteta työskentelemään täällä?  

” Ei, se ei ole Minun suunnitelmani. Se, mitä Minä olen kertonut sinulle, Clare, on luotettavaa.”  

Herra, minä en pääse sopuun sen kanssa, mitä Sinä kerrot minulle aikarajoista, joista Sinä olet 

puhunut. Tämä on niin kivuliasta. Onko minua petetty? 

” Ei, Minun Rakkaani, Minä en ole sallinut sinua petettävän. Se, mitä Minä pyydän sinulta, on että 

unohda aika ja ryhdy työhön. Kuinka paljon selkeämpi Minä voin olla? Se minkä sinä aloitat, sen 

Minä tulen saattamaan loppuun. Clare, aika on pelotellut sinua, Minä teen siitä lopun. Se tulee 

tapahtumaan, sitten kun se tapahtuu ja sinä tulet olemaan kiireinen siihen asti. Minä olen 

luvannut, että mitä sinä aloitat Minua varten, sen Minä tulen saattamaan loppuun sinun 

puolestasi.”  

” Anna Minun kysyä sinulta kysymys, Rakkain, kuinka sinä voit menettää sellaisella ehdotuksella?  

Minä en voi. 

” Täsmälleen. Minä poistan ajan taakan olkapäiltäsi ja annan sinulle luvan luoda sydämesi halusta. 

Mikä voisi olla ihmeellisempää kuin se??”  

Hmmm… anna kun mietin. Terve mieli ja ruumis?   

” Ja kun me puhumme, sinä löydät energiaa jatkaa työtäsi Minua varten. Etkö sinä aina sutkauta, 

”Kun Jumala ohjaa, Hän varustaa?” No niin, Minä olen varustamassa.” 

” Ja teille, Minun Morsiameni, Minä sanon, älkää menettäkö jalansijaa. Te olette nähneet, kuinka 

hyvin lyhyitä teidän elämänne ovat. Eläkää Minua varten, älkää maailmaa ja teillä ei ole mitään 

pelättävää sinä hetkenä, kun se heittää teidät ikuisuuteen.”  



” Teidät on pyöritetty ylemmille tasoille Minun palveluksessani. Minä haluan teidän jatkavan tällä 

tavalla, ollen elossa ja ajan tasalla päivinänne, kunnes Minä poistan pidäkkeet. Ymmärtäkää, 

Minun Rakkaat, kun tämä maailma muuttuu, se tulee olemaan niin radikaalia, niin katastrofaalista, 

niin ylösalaisin käännettyä, että Minä inhoan viedä sitä eteenpäin. Se on tulossa, Minä vakuutan 

teille. Aika kuluu, mutta teitä kaikkia aika on stressannut täysillä, kaikki te olette istuneet tuolienne 

reunoilla.”   

” Se, mitä Minä nyt pyydän teiltä, on, että te istutte taaksepäin, jatkatte tuottamista Minulle tällä 

tasolla, mutta ilman ehkä huomenna loppuvan ajan stressitekijöitä. Minä kutsun teitä hetken 

hylkäämiseen, teille määrätyn työn hylkäämiseen, Minun hylkäämiseeni. Uppoutukaa tähän 

työhön ilman huolta hedelmästä. Enkö Minä ole Sadonkorjuun Herra?”  

” Pikemminkin työskennelkää huimapäisesti hyläten ajan tarkasteleminen ja olkaa vapaita, pieniä 

lintuja, olkaa vapaita lentämään ja sirkuttamaan, laulamaan ja rukoilemaan, kaiken aikaa leväten 

Minun Kämmenilläni, tietäen, että jokainen hyvä asia, jonka te teette Minulle, on niin hyvin 

mieluisaa.” 

 ” Minä olen sallinut teidän työskennellä ajan rajoitusten alla, pakottaakseni teidät korkeammalle 

tasolle, niin että te tulisitte optimitilaanne yhteistyössä Minun Henkeni kanssa, saavuttaaksenne 

Minun tahtoni. Nyt Minä lähinnä pyydän teitä lopettamaan päivien laskemisen ja kelloon 

katsomisen ja nauttivan työstä. Uppoutukaa kumppanuuteen Minun Henkeni kanssa ja nauttikaa 

siitä, mitä te teette yhdessä Hänen kanssaan.”  

” Tällä tavalla Pyhät Kirjoitukset tulevat täytetyiksi. Minä tulen todella tulemaan hetkellä, jota te 

kaikkein vähiten odotatte ja koska te olette 100%:sesti omistautuneet Minun tahdolleni sillä 

hetkellä, suuri tulee teidän palkkionne olemaan.” 


