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Ottakaa tapanne hallintaanne, kun vielä on Aikaa 
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AIKAA 
 
Jeesuksen Sanoja Sisar Claren kautta, Heinäkuun 22. 2022. 
 
(Clare) Rakas Herra, auta meitä oivaltamaan, että meidän täytyy maksaa takaisin jokainen penni 
siitä, kun valitsemme hemmotella itseämme, kun toiset ovat kärsimässä köyhyydestä, ja me emme 
ole tehneet osaamme… Amen. Minä olen tässä Herra, oletko Sinä minun kanssani? 
 
(Jeesus) ”Minä en ole koskaan ollut poissa sinun luotasi… Etkö tiedä tätä vielä?” 
 
(Clare) Ok… No niin, mikä minun asemani on Sinun suhteesi? 
 
(Jeesus) ”Katumus.” 
 
(Clare) No niin, olen lähettämässä joitakin asioita takaisin. Nyt tarina tämän takana on, että sain 
joitakin talvivaatteita, joita tarvitsin ja siinä prosessissa näin pari kiehtovaa kirjaa Raamatusta. Ja 
ajattelin… ’Vau, tuo on todella arvokas, koska pidän kielikuvien käyttämisestä.’ Siispä, jatkoin ja 
tilasin nuo ja pari muuta asiaa vaatetuksen mukana. Ja, minulla oli tunne, etten ollut tehnyt oikeaa 
asiaa, ja sain ’Katumuksen’. 
 
(Jeesus) ”Kyllä, Katumus, se on missä olet suhteessa Minuun.” 
 
(Clare) Menin ’Raamatun Lupaukset’ kirjan luo ja sain ’Pyhä Henki’ ja ’Katumus’. Siispä, se oli vahva 
vahvistus siitä, että tämä todella, oli Herra. Sanoin: ’No niin, lähetän joitakin asioita takaisin.’ 
 
(Jeesus) ”Se on hyvä, se pitäisi tehdä. Pyydän, arvioi uudelleen, mitä todella tarvitset ja käytä sitä 
oppaanasi. Voitko tehdä sen Minun vuokseni?” 
 
(Clare) Kyllä, Herra. 
 
(Jeesus) ”Sitten meillä tulee olemaan rauha välillämme.” 
 
(Clare) Tein joitakin virheitä, varmasti, Herra. 
 
(Jeesus) ”Voit yhä korjata ne.” 
 
(Clare) Mitä on sydämelläsi, Herra? 
 
(Jeesus) ”Minä annan sinulle anteeksi.” 
 
(Clare) Kiitos Sinulle. Ei ole mitään pahempaa kuin tuntea etäisyyttä Sinusta. Milloin minä ikinä 
opin tämän tarpeeksi, pysäyttääkseni itseni tuhlaamasta rahaa, minkä pitäisi mennä köyhille, tai 
käyttää muihin asioihin? 
 
(Jeesus) ”Kiirastulessa. Tai voit omaksua sen oppitunnin nyt. Tämä ei ole aika pelleillä pelastuksesi 
kanssa, tarve pyhyyteen on hyvin suuri, erityisesti jos haluat nähdä parantumisia ja Minun Henkeni 



liikkeen. Se tarkoittaa, että vihollinen tulee kiusaamaan sinua asioilla, jotka tulevat saamaan sinut 
menettämään asemasi, niin että rukouksiisi ei vastata.” 
 
(Clare) Minä olen tiennyt sen jonkin aikaa, ja juuri alitajuisesti tiedostin sen. Toivoin, ettei se olisi 
totta, mutta se on totta. Herra, en todellakaan halua mennä kiirastuleen. 
 
(Jeesus) ”Sitten sinun tulisi käsitellä nämä ongelmat nyt, kun sinulla on aikaa ja olet elossa.” 
 
(Clare) Tämä on hyvin vakavaa. 
 
(Jeesus) ”Kyllä, sitä varten Minä olen tässä, Rakkaani, vakavoittamassa teitä kaikkia. Synti on silti 
synti, vaikka teitä olisi suosittu Minun läsnäolollani ja tiedon sanoilla. Kiirastulessa on monia 
kaltaisiasi, siksi Minä olen kertomassa tätä. Minä en halua sinun menevän sinne, mutta ellet sinä 
TODELLA saa otetta itsestäsi, sinä menet.” 
 
(Clare) Siinä vaiheessa sydämeni putosi. Nyt joillekin teistä, jotka ette tiedä Kiirastulesta: se on 
puhdistuksen paikka, ennen kuin me voimme saapua Taivaaseen. 
 
(Jeesus) ”Parempi nyt kuin myöhemmin, Minun Rakkaani. Parempi, että sinä oivaltaisit syntisi ja 
paheesi nyt, kuin että pitäisi mennä sinne. Pyydä Ezekieliä rukoilemaan sinun puolestasi tässä 
suhteessa. Tämä on hyvin paljon Minun mielessäni, koska aika on niin vähissä. Älä kuvittele, että 
voit edellyttää Taivaaseennostoa, jokainen kolikko (engl. Farthing, neljäsosa pennyn kuparikolikko) 
täytyy maksaa.” 
 
”Toistaiseksi, olet enimmäkseen hyvä, mutta nämä lipsahdukset tulevat maksamaan sinulle, ei vain 
Minun seurani ja selkeyteni, vaan se saa aikaan sinulle kauheaa kärsimistä Kiirastulen tulissa. Minä 
haluan sinun ajattelevan enemmän köyhiä ja osaa, joka menee heille ja ymmärtävän, että Minä 
olen luottanut sinulle Minun voimavarojani, se ei ole sinun törsättäväksesi, se on Minun ja synti on 
Minua vastaan ja köyhiä.” 
 
(Clare) Tässä vaiheessa, minusta tuntui kauhealta. 
(Jeesus) Sen vuoksi, Minä haluan sinun olevan hyvin paljon vakavampi näiden asioiden kanssa. 
Todellisuus, että Minä olen välittämässä sinulle, tulee auttamaan. Tiedä, että Minä vihaan, kun 
Minun pitää ojentaa sinua tällä tavalla, mutta se on parempi kuin sallia sinun jatkaa kerryttävän 
velkaasi. Käänny nyt ja kaikki tulee menemään hyvin sinulla. Jatka näiden varoitusten sivuuttamista 
ja tulet olemaan hyvin, hyvin pahoillasi.” 
  
(Clare) Herra, olen jo hyvin, hyvin pahoillani. 
(Jeesus) ”No niin, katsokaamme, mitä laitat takaisin siihen laatikkoon ja me jatkamme siitä. Minä 
rakastan sinua, ja olen hyvin pahoillani, että Minun täytyy olla niin vahva sinua vastaan, mutta 
ymmärrä, sinä olet vaikuttamassa muihin paheellasi, eikä se todella ole hyvä. Älä luhistu 
ojennuksen sauvan alle, tee vain se, mikä on oikein, Minun Rakkaani, ja rauhasi tulee palaamaan 
takaisin.” 
 
(Clare) Olin ajattelemassa… ’Minun täytyy ylläpitää tätä tasoa… Jos Herra ei halua minun saavan 
sitä, se ei tekisi minulle mitään hyvää, se tulisi olemaan haitallinen.’ 
(Jeesus) ”Mennään eteenpäin, tämä on hyvä viesti jokaiselle.” 
(Clare) No, en ollut kiireissäni jakamaan sitä kaikkien kanssa. 
 



(Jeesus) ”Minä kerron sinulle, sinä et ole ainoa, jonka tarvitsee tutkia uudelleen 
tärkeysjärjestyksiään. On monia, jotka ovat hemmottelemassa sillä, mitä eivät tarvitse, eivätkä ole 
jakamassa köyhien kanssa.” 
 
”Sydänasukkaat, kuinka te voitte asua Minun Sydämessäni, ettekä tunne omantunnontuskaa 
kodittomien vuoksi? Kun tunnistatte heidät köyhyydessään, mikä estää teitä antamasta? Tiedättekö 
te, että Minä tuon heidät teille päiväänne, että te jakaisitte? Kuinka tärkeää se on Minulle? 
Enemmän kuin te koskaan tulette tietämään. Ne teistä, joilla on riittävä tulo, muistakaa köyhiä 
ympärillänne, jopa vanhuksia, jotka saattaisivat tarvita kyydin tai jotakin kaupasta. Minä olen 
laittanut teidät sinne jakamaan heidän kanssaan aikanne, voimavaranne, rakkautenne ja 
huolenpitonne. Pyydän, olkaa valppaina tälle haasteelle, he tarvitsevat teitä. Minä tarvitsen teitä 
olemaan Minun käsiäni ja jalkojani.” 
 
”Jotkut niistä, joita te ohitatte, ovat enkeleitä, tiesittekö sitä? He ovat siellä herättämässä teidän 
omiatuntojanne olemaan enemmän Minun kaltaisiani antamisessanne. Nyt, kun tiedätte tämän, 
rakkaat, te teette hyvin, kun harjoitatte sitä. Kulkekaa tietänne Minun puolestani, sillä Minä olen 
elämässä ahdistavassa köyhän naamiossa.” 
 
(Clare) Siispä, olin liukumassa itsesääliin kukkulaa alas tässä vaiheessa, ja Hän sanoi… 
 
(Jeesus) ”Pyydän, älä romahda Minun päälleni, Clare, ryhdistäydy vain ja ole hyvin, hyvin tiukka. 
Sinä et tarvitse lisää kirjoja. Minä voin täyttää tiedon, mitä tarvitset, ilman että täytät itsesi tiedolla, 
jota et tarvitse. Niin kovin usein, kun seuraat uteliaisuutesi päähänpistoja, olet lisäämässä sotkua 
mieleesi, mikä vaikuttaa kykyysi tehdä sitä, mitä Minä olen kutsunut sinut tekemään.” 
 
(Clare) Kyllä, se käyttää aikaa, se muuttaa keskittymistä, voin nähdä sen. 
 
(Jeesus) ”Rakkaat, rakkaat, viskatkaa pois kaikki ’tarpeenne tietää’ ja seuratkaa Minua alastomina 
ja kuormaamattomina maallisesta tiedosta. Mitä vähemmän te hemmottelette itseänne näillä 
asioilla, sitä enemmän Minä tulen sallimaan teidän ymmärtää viisautta, joka on yli kavereidenne ja 
julkaisijoidenne. Mutta ensin teidän täytyy hylätä nämä lähteet ja tulla Minun luokseni hyvin, hyvin 
köyhänä. Siispä, jos te haluatte enemmän Minua… Tämä on polku, joka teidän täytyy ottaa.” 


