
914. Jeesus käskee… Kerro Maailmalle, että Loppu on lähellä…  

Yksi lopullinen Mahdollisuus, älkää hukatko yhtään Aikaa 

KERTOKAA MAAILMALLE, ETTÄ LOPPU ON LÄHELLÄ, YKSI VIIMEINEN TILAISUUS, ÄLKÄÄ 

HUKATKOO YHTÄÄN AIKAA 

Viesti Jeesukselta & Marialta Sisar Claren kautta, 30. Marraskuuta, 2021. 

(Clare) Rakkaat Sydänasukkaat, tämä todellinen kokemus tulee meille yhdeltä yhteisömme 

jäseneltä, jossa pastori tarinassa valitsee pysyä nimettömänä. 

(Pastorin Kokemus) Viime viikolla olin matkalla ja ajoin autoani ja näin vanhahkon miehen 

kävelemässä tien laidassa. Päätin antaa hänelle kyydin ja kun matkasimme, vanha mies sanoi 

minulle… ’Poika, tiedätkö mitä viime yönä tapahtui Taivaassa?’ Säikähdin ja pysäytin auton 

nopeasti ja kysyin… ’Herra, voitteko hyvin? Kuinka te saitte tietoa Taivaasta?’ Vanha mies sanoi… 

’Viime yönä Taivaassa, Jumala oli hyvin vihainen ihmistä kohtaan ja kertoi enkeleille, että 

puhaltakaa trumpettiin ja enkelit kohottivat trumpetit.  

Ja kun he olivat aikeissa alkaa puhaltamaan sitä, Jeesus lankesi Jumalan eteen ja alkoi vetoamaan 

kyyneleet Hänen silmissään. Silloin tuoretta verta alkoi tulemaan Hänen käsistään ja ruumiistaan, 

Kristus pyysi Jumalaa antamaan armoa, niin että Hänen kuolemansa ei olisi turha. Jumala, 

nähdessään Hänen poikansa haavat, Hänen pyhimystensä kivun ja ihmisten pahuuden, sanoi… 

”Minä annan Sinulle yhden lopullisen mahdollisuuden.”  

Jeesus kääntyi enkelien puoleen ja käski heitä kiirehtimään… ”Kertokaa maailmalle, että loppu on 

lähellä ja että Jeesus on tulossa pian.” Minä pyyhin kyyneleeni ja kysyin… ’Herra, kuinka te tiedätte 

tämän kaiken?’ Ja vanha mies vastasi… ’Minä olen yksi niistä enkeleistä, jotka lähetettiin 

maailmaan. Pyydän, käyttäkää kaikkea mediaa ja lähettäkää tämä viesti maailmalle. Aikaa ei ole 

hukattavaksi.’ Ja sitten vanha mies katosi. (Kokemuksen loppu)  

(Clare) ’Siunattu Äiti, me olemme odottamassa jälleen ja näyttää siltä, että Taivaaseennostoa, 

Tempausta, on viivästytetty.’  

(Jeesus) ”Clare, sinulla tulee olla Minun sydämeni syntisiä kohtaan. Minun sydämeni mukaista ei 

ole nähdä tuhansia pyyhkäistävän pois Helvettiin. Ymmärrä, rakkaani, Minä rakastan näitä sieluja, 

Minä näen, mitä he olisivat voineet olla. Minun sydämeni mukaista on pelastaa heidät. Mutta on 

totta, että jossakin vaiheessa Minun täytyy päästää irti. Tämä on niin kivuliasta Minulle. Kuvittele, 

että sinun täytyisi päästää irti lapsistasi, tietäen heidän kohtalonsa olevan ikuinen kadotus ja ero 

Minusta.”  

(Clare) ’En voi, Herra.’  

(Jeesus) ”Tämä on totta, sinä et voi, enkä Minäkään voi, ja siksi Minulle on niin vaikeaa, kun asiat 

täytyy saattaa päätepisteeseen ja he ovat iäksi menneet. En voi kestää ajatusta yhdenkään 

menettämisestä, saati monen. Yritä ymmärtää, Rakkaani, ja anna kunnes tekee kipeää. Tämä tulee 

olemaan niin suuri lohtu Minulle.”  

(Clare) ’Herra, kannattele minua, niin etten romahda.’  

(Jeesus) ”Minä teen niin.”  

(Clare) ’Sinä sanoit minuutilla millä hyvänsä, onko se muuttunut?’  



(Jeesus) ”Hyvin hienoisesti ja tämä vaatii kärsivällistä kestävyyttä sinun osaltasi. Se on hyvin 

hienoista, se ei ole suuri siirtymä ajassa, niin kuin teillä oli aikaisemmin.”  

(Clare) ’Mitä voin tehdä Sinun puolestasi, Herra?’  

(Äiti Maria) ”Rakasta Häntä pyyteettömästi, ilman ehtoa tulla päästetyksi kivusta. Rakasta Häntä 

vaikka olisi mikä, Clare. Hylkää elämäsi täysin Hänen käsiinsä, anna Hänen saada tämä peni 

ylimääräinen aika ja tee kaikki voitavasi auttaaksesi. Tältä rakkaus näyttää, täydellinen 

antautuminen Rakastetun tahtoon, ei väliä miten paljon se maksaa.”  

(Clare) ’Minä haluan olla Häntä varten, Äiti, iloisella sydämellä, ei marisevalla.’  

(Äiti Maria) ”Luulen, että on hyvä ajatus selittää tämä hienoinen viivästys kanavalle. Tällä hetkellä 

Isä on pitelemässä miljoonien kohtaloa Hänen käsissään. Jos me voimme pelastaa vain yhdenkin 

sielun Häntä varten, silloin, tehkäämme niin. Hän on varustamassa sinua ja Hän jatkaa sen 

tekemistä.”  

”Kunnes Isä antaa merkin, että trumpetteihin puhalletaan ja Hänen Pojalleen, tulla takaisin 

ottamaan Hänen Morsiamensa.”  

(Clare) ’Minä tarvitsen enemmän uskoa.’   

(Äiti Maria) ”Minä tiedän, jatka tottelemista, älä menetä toivoa ja se tulee olemaan sinun. Nämä 

ovat todellisia kokeita, rakkaudestasi Häntä kohtaan. Mutta näethän, kuinka Hän kannattelee 

sinua ja antaa sinulle Hänen työtään tehtäväksi. Hän on varustamassa ja lähettämässä sinut ulos 

tänä väliaikana ennen Taivaaseennostoa. Vain Isä tietää, milloin tämä väliaika tulee loppumaan. 

Sinulle on parasta sanoutua irti odottamisesta ja tehdä kaikkesi tuodaksesi satoa sisään.”  

”Nämä ovat jännittäviä aikoja, joita olette elämässä ja kun tulee viivästys, se tulee sen vuoksi, kun 

epätavallinen rukous tarjottiin pelastamaan syntisiä. On olemassa ihmeellisiä avustuksia, joita on 

tehty pelastamattomien puolesta. Se ei ole mitään, mitä olisi tehty aikaisemin. On niin paljon 

menetettävää, johon Isä on ulottamassa myötätuntoa Häneltä.”  

”Tulevina päivinä tulet näkemään, kuinka asiat tulevat kehkeytymään. Paljon on lievennetty 

rukouksen väliintulolla, mutta silti paljon enemmän on tulossa, joka tulee olemaan Pyhien 

Kirjoitusten täyttyminen. Ole rohkea tyttäreni, se tulee olemaan aikana, jota sinä vähiten odotat. 

Niin Hän on sanonut ja se tullaan tekemään tällä tavalla. Minulla ei ole avaimia tähän mysteeriin, 

minä tiedän vain, että Jumala on Hänen sanansa täytymisen Jumala.”  

”Kerro ihmisillesi, etteivät he laiskottele työssään. Se, mikä on aloitettu, sitä ei tulla pysäyttämään, 

se tulee loppuunsa pian. Kerro heille, että tekevät niin, että joka hetki merkitsee, niin kuin minä 

kerron sinulle myöskin. Antakaa jokaisen hetken olla merkittävä Jumalan Valtakunnalle. Tulkaa 

löydetyksi tekemässä Hänen tahtonsa uskollisuudessa. Lisää armoja on tulossa, kun niitä tarvitaan. 

Älä tule surulliseksi, pikemminkin oivalla, että olette elämässä Raamatun kaikkein jännittävintä 

aikaa. Käyttäkää se parhain päin. Ja kerro Minun lapsilleni, etteivät he laiskottele, jatkakaa 

työskentelyä, jatkakaa katsomista ja minä jatkan auttamista. Me emme tule hylkäämään tai 

jättämään teitä omillenne.” 


