517. Jeesus sanoo… AIKA ON VÄHISSÄ…
Mitä te olette tekemässä, kun Minä tulen?
AIKA ON VÄHISSÄ… MITÄ TE OLETTE TEKEMÄSSÄ, KUN MINÄ TULEN
Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 3. Heinäkuuta, 2017.
Jeesus aloitti puhumaan Taivaaseennostosta… ”Tietoisuuden täytyy säilyä ajankohtaisena, Clare.
Ihmisillä on taipumusta unohtaa ja haudata itsensä työhön. Ja heihin, jotka ovat haudanneet itsensä
työhön, Minä olen mielistynyt, enemmän kuin sanat kertovat. Mutta niille, jotka ovat yhä täydessä
unessa, mitä tulee Minun tulemiseeni, herätyksen tulisi kuulua.”
”Ne teistä, Minun ihmiseni, jotka työskentelette kovasti Minun puolestani, kuitenkin tietäen, että
Minä tulen ”pian” – te teette oikein. Ne teistä, jotka ovat laskeneet maahan työnsä Minun puolestani,
koska olen tulossa pian, teihin Minä olen pettynyt. Minä olen ollut uskollinen tällä kanavalla
kertoessani teille tarkalleen olosuhteet, missä te olette ajan suhteen. Ei ole tekosyitä luopua niistä
asioista, joita Minä olen antanut teille tehtäväksi, koska ei ole enää aikaa jäljellä. Tämä on Saatanan
valhe, että teillä ei ole aikaa tehdä loppuun tehtäviänne. Minä en olisi määrännyt niitä, jos te ette
voisi saada niitä merkittävästi tehdyiksi, jos niillä ei olisi mitään vaikutusta, ajan lyhyyden vuoksi –
Minä en koskaan olisi määrännyt niitä.”
”Tämä on täsmälleen se, mistä Minä varoitin teitä olemaan TEKEMÄTTÄ. Aikaa on tehdä se, mitä Minä
olen pyytänyt ja pyydän jälleen… SINNITELKÄÄ. Älkää jättäkö töitänne Minua varten. Sinnitelkää.
Älkää hukkuko odotuksiin Minun paluustani millään hetkellä, siihen pisteeseen, että lopetatte
käyttämistä nimettyihin tehtäviin.”
”Pyydän, Minun ihmiseni, Minä kerään teidän ponnistustenne hedelmiä. Te esitätte korvaamattoman
esimerkin maailmalle. ”Kyllä Herra on tulossa pian ja Minä teen kaiken, mitä voin Hänen puolestaan,
kunnes Hän ottaa minut Maapallolta. Minä työskentelen kuin en koskaan ennen, koska tiedän, että
Hän ei olisi nimennyt tätä työtä minulle, jos se olisi ollut hedelmätöntä. Minä katson sieluihin, jotka
tulevat hyötymään minun työstäni Hänen puolestaan ja tämä pitää minut toiminnassa.”
”Tämä on täsmälleen asenne, joka teillä täytyy olla tällä hetkellä. Kerta kaikkiaan. Kertokaa
maailmalle, että Minä olen tulossa pian, AIKA ON VÄHISSÄ, mutta tehkää elämästänne
merkityksellinen Minun puolestani. Älkää työskennelkö maailmalle, työskennelkää Jeesukselle.
Tehkää kaikki voitavanne aikana, joka teillä on jäljellä. TEHKÄÄ JOKA MINUUTISTA MERKITYKSELLINEN
KRISTUKSEN PUOLESTA.”
”Se on viesti, jonka Minä haluan levittää. Työskennelkää tietoisesti Valtakunnan hyväksi. Käyttäkää
aikanne tarkoituksellisesti. Älkää tuhlatko sitä. Sitten te tulette olemaan tasapainossa ja
valmistautuneita siihen, mikä pian on tulossa.”
”Kuitenkin, jos kaikki mitä te teette, on että te kerrotte ihmisille, että hetki on nyt, Hän on tulossa – te
lisäätte vuosien lannistamista ja pettymystä profeetallisten sanoista, ne eivät koskaan toteutuneet ja
te teette uskosta naurunalaisen.”
”Ei ole teidän syynne, että he eivät usko, vaan sen kiireen, millä näitä viestejä on levitetty – se ei jätä
tilaa lykkäyksille ja moni on niin pettynyt – he jättävät teidät huomiotta.”
”Sitä te kohtaatte nyt. Siksi niin monet kristityt ovat pettyneitä, eivätkä he kuuntele teitä. Kuitenkin,
jos te sanotte, että Minä olen tulossa pian ja meidän täytyy työskennellä lujasti, saadaksemme satoa,
me emme tarkalleen tiedä, kuinka paljon aikaa on jäljellä, mutta me tiedämme, että se on vähissä ja

te olette mukana tässä tuottavuudessa Valtakuntaa varten, teidän todistuksenne tulee olemaan
paljon voimallisempi ja vakuuttavampi.”
”Katsokaa, kaikki puhuvat. Jokaisella on jotakin sanottavaa. Jokainen ajattelee, että heillä on viimeisin
profeetallinen sana, mutta se, mitä toiset etsivät, on teidän sitoutumisenne siihen, mihin te uskotte.”
”Jos te uskotte sen, miksi te yhä vietätte tunteja TV:n edessä, internetissä, pelaten videopelejä,
käyden juhlissa, eläen kuin maailma? Se ei ole vakuuttava elämän esimerkki; se on heikko ja haalean
uskon todistus Minun paluulleni.”
”Mutta jos te olette täysin sitoutuneet edistämään Valtakuntaa, sekä hyvillä töillä että asettuen
palvelutoimeen lahjoinenne, kirjoittaen, kehottaen ja levittäen sanaa internetissä, esittäen innostavaa
materiaalia, joka vetää ihmisiä Minun luokseni – sitten he katsovat työtä, jota te teette, teidän
sitoutumistanne, teidän kovaa työtänne, tapaanne, jolla käytätte aikaanne ja he tulevat uskomaan
teitä. ”Hän tulee pian tai he eivät olisi niin omistautuneita työlleen Hänen puolestaan. Meidän on
parasta kuunnella”.”
”Kyllä, sellainen todistus teillä on. Teidän täytyy aina ilmaista mahdollisuus, että pieniä viivästymisiä
tulee olemaan niissä tosiasioissa, sillä Raamatun profetia on ensimmäistä kertaa historiassa
kohdannut olosuhteet, jotka Minä esitin Matteuksen Evankeliumin luvussa 24.”
”Toiset profetiat, myös, tulevat toisista uskonnollisista lähteistä – kuten paavien seuraajien järjestys
nimillä ja numeroilla, Israelin asema itsenäisenä valtiona, maapallon kyllästäminen evankelisella
tavoittamisella. Kaikki on saatettu loppuun, kun Minä laitan liikkeelle sen, ennen Minun tulemistani.
JUURI ennen Minun tulemistani. Siispä, te voitte mainita pienet viivästykset, mutta olkaa lujia
tosiasiassa, että tämä on lopun ”aika”, koska profetia on täytetty ja nyt on vain kysymys siitä, milloin
Isä tulee sanomaan Minulle, ”MENE!”.”
”Minun ihmiseni, pyydän, ymmärtäkää tämä. Te tulette saamaan paljon enemmän sieluja
tunnustetulla raamatullisella totuudella ja historiallisilla tosiasioilla ja teidän ilmeisellä
omistautuneella esimerkillänne, kuin mitä te tulette saamaan profeetallisten sanojen aallolla Ruumiin
yli, joka kaikuu edestakaisin, kuten se on tehnyt viime vuosisadan puolivälistä asti, vain yrittäen
vakuuttaa jokaisen, ”Hän on tulossa! Hän on tulossa. Hän tulee pian!” uudelleen ja uudelleen. Eikä
vain sitä, mutta kun kerrotte heille, että aika on vähissä, te saatatte lisätä, aika on vähissä… Mitä te
teette Herran puolesta? Elättekö te itseänne varten vai Jumalaa varten? Mitä tekemästä Hän teidät
löytää sillä hetkellä?”
”Älkää laittako työtänne pois, katsoaksenne taivaalle. Viimeistelkää työnne ja jatkakaa kunnes Minä
kerron teille, että lopettakaa, koska tulee aika, jolloin hyvin vähän muuta voidaan saada aikaan. Mutta
siihen asti, kunnes se tapahtuu, pyydän. Jos te rakastatte Minua, ryhtykää töihin. Tehkää loppuun se,
mitä olette aloittaneet, julkaiskaa se, lähettäkää kansoille. Te ette tiedä, minkä kadotetun sielun te
tavoitatte ponnistustenne kautta, mikä on Minulle äärimmäisen tärkeää.”
”Minä tulen palkitsemaan ne, jotka ovat työskennelleet väsymättä Minun puolestani puhtaalla
sydämellä. Ne, jotka olivat puolella sydämellä mukana ja eivät saaneet työtään päätökseen, tulevat
olemaan kuin palvelija, joka hautasi talenttinsa – sillä aikaa, kun toiset hedelmälliset palvelijat tullaan
tunnustamaan ja antamaan jopa jännittävämpää työtä tehtäväksi.”
”Kyllä, Minä tulen palkitsemaan ylennyksen kera. Ne teistä, jotka ovat antaneet kaikkensa Minulle,
eivät koskaan tule uskomaan, mitä Minä olen suunnitellut heille, mutta Minä kerron teille tämän
verran… Se ylittää villeimmätkin unelmanne. Teille tullaan antamaan lisää työtä tehtäväksi, koska te
olitte uskollisia pienissä asioissa, jotka Minä määräsin teille. Ja te ette lopettaneet, kun kaikki muut

istuivat alas ja sanoivat… Hän tulee pian, ei ole mitään mieltä ryhtyä aloittamaan jotakin. Ei ole aikaa!
Se on valhe! Se on valhe teidän pysäyttämiseksenne. Älkää kuunnelko sitä. Jatkakaa työtänne.”
”Kun Minä tulen, te tulette pääsemään Herranne iloon – kun muut, surullista kyllä, he kieltäytyivät
kuuntelemasta ja asettamasta itseään työhön, tullaan jättämään jälkeen. Ottakaa Minun sanani
sydämeenne. Ne ovat henki ja elämä. Älkää tuhlatko aikaa, antakaa sen olla merkityksellistä. Ennalta
varoitettu on ennalta aseistettu. Tehkää siitä merkityksellistä. Älkää katsoko taaksenne
laakeriseppeleitä. Se, mitä Minä löydän teidät tekemästä, kun palaan – sillä tulee olemaan kaikkein
huomattavin vaikutus siihen, minne te menette ja mitä te teette – ja otetaanko teidät vai ei. Jälleen,
ne teistä, jotka ovat väsymättä työskennelleet Minun puolestani – Minä olen niin mielistynyt teihin ja
te ette tule menettämään palkintoanne. Jatkakaa hyvänä esimerkkinä olemista, jonka Minä tarkoitin
teidän olevan tässä maailmassa. Ja loput teistä, pyydän, asettakaa itsenne tekemään jotakin. Aikaa
on. Aikaa on enemmän kuin, mitä ajattelette sitä olevan. Aikaa on ja Minä tarvitsen sitä, että te olette
tottelevaisia.”

