
521. Jeesus sanoo… Pidä kiinni Ainutlaatuisuudestasi & Tyylistäsi 

Keskity yksin Minuun  

LÖYDÄ AINUTLAATUISUUTESI & PIDÄ KIINNI OMASTA TYYLISTÄSI… KESKITY YKSIN MINUUN  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 11. Heinäkuuta, 2017. 

Jeesus aloitti… ” Kun Minä tuen sinua, sinun täytyy mennä syvemmälle ja syvemmälle, koska tuulet 

tulevat käymään myrskyisiksi ja sinun ainoa toivosi kestää, on tulla haudatuksi Minun sydämeeni 

vailla huolia omista eduistasi. ”  

( Clare ) Sitä minä kaipaan, Jeesus. Sitä minä todella haluan kaikesta sydämestäni. Minä vihaan 

sitä, kun minun pitää irrottaa silmäni sinusta; kaikki on kuollutta ja turhaa, mikä ei ole Sinua. 

Minulle tulee aina hankaluuksia, kun siirrän huomioni maailmaan tai jopa itseeni. Sinä olet 

opettanut tämän oppiläksyn yhä uudelleen ja uudelleen. Ja on totta, minä yhä ponnistelen, mutta 

ainakin minä olen alkamassa ymmärtämään.  

( Jeesus ) ” Sinä puhut hyvin tilanteestasi. Se on hyvin paikkansa pitävää ja Minä haluan Minun 

Morsianteni tietävän, että mikään ei ole mahdotonta heille. Ei mikään. Eivät edes synnit, joiden 

kanssa he ovat kamppailleet nämä vuodet. Yhdessä Minun käsivarsillani, me tulemme voittamaan 

asiat. Te tulette olemaan voimaantuneita ja täysin rakastuneita Minun Rakkaudestani, että nuo 

viehätykset tulevat haihtumaan elämistänne. ”  

” Joka kerta, kun te katsotte poispäin Minusta, te vajoatte tämän maailman mutaan. Siksi on 

elintärkeää ja ehdotonta, että te vietätte niin paljon aikaa Minun kanssani rukouksessa ja 

ylistyksessä ja Sanassa; että teidän todellisuutenne on Minun todellisuuteni ja loppuosa maailmaa 

on vain ohikiitävä tuuli. Kun te liitytte Minun mieleeni, te alatte nähdä ne asiat sellaisina, kuin mitä 

ne ovat ja ne menettävät loistonsa. Elämänne ilo tulee vain Minulta. Kaikki muu on kuonaa ja 

raskas paino perässä raahattavaksi. ” 

” Mitä enemmän te vapautatte maailmaa elämistänne, sitä kevyemmiksi ja vapaammiksi teidän 

askeleenne käyvät, kun te nousette ylös pyhyyden ja veljellisen rakkauden vuorta. Kiinnekohtanne 

vetävät teitä alas, joten te jatkuvasti katsotte peräänne ollaksenne varmoja, että ne asiat ovat 

varmoja ja ylläpidettyjä. Voi, kuinka paljon paremmin te pärjäättekään, kun teillä ei ole YHTÄÄN 

tämän maailman huolia sotkemassa teitä. Niin paljon teidän ajastanne on nyt Maria-aikaa ja 

Martta on vuosilomalla. ”  

” Minä toivoisin, että te kaikki voisitte kokea sellaista vapautta, mutta useimmat ovat niin vahvasti 

kietoutuneet maailmaan – se ei ole mahdollista. Siispä seuraavaksi paras asento on olla 

huolehtimatta niistä asioista, unohtelevaisuus, niin että mikään ei pidättele teidän huomiotanne, 

kuin Minä ja Minun tahtoni teitä varten. ”  

” Tätä tilaa ei ole helposti saavutettavissa, Minun Morsiameni. Teidän täytyy jatkuvasti taistella 

halujanne ja kiinnekohtianne vastaan, mitä teillä on asioihin. Jos te annatte viholliselle takaisin 

jalansijaa, teidän täytyy jäljittää askeleenne jälleen uudelleen. On niin paljon viisaampaa asettaa 

päämäärä sydämessänne, että kun te kerran olette päässeet vapaaksi jostakin, te ette koskaan 

palaa siihen. On tietenkin aikoja ja ajankohtia. Vastuista vapaita aikoja ja vastuiden velvollisuuden 

aikoja. Mutta se mitä Minä olen sanomassa, on että mitä vähemmän teillä on siunattavaa, sitä 

enemmän teillä on Minulle ja pyhyyden matkalle, jota kohden me kiipeämme yhdessä. ” 

 



” No niin, siitä on sanottu tarpeeksi. Minä haluan teidän kaikkien tietävän, että teidän sydämenne 

alkavat loistaa pimeässä, kuin ei koskaan ennen. Todella, te alatte tulla hyvin pimeälle kukkulalle 

sytytetyiksi valoiksi, ja mitä te ette huomaa jokapäiväisessä tekemisessänne, että ihmiset tulevat 

vaikutetuiksi teistä. He tuntevat teidän pyhyytenne, he huomaavat miltä heistä tuntuu teidän 

lähellänne ja heille tulee nälkä saada sitä samaa. Tämä on Minun ihanne evankeliointia, 

lähetystyötä. Elätte niin ympärileikattua elämää Minua varten, että te loistatte ja erotutte 

väkijoukosta jonakin erilaisena, ihmeellisellä tavalla ja ihmiset tuntevat vetoa Minuun, joka elän 

teidän sisällänne. ” 

” On tietenkin aika puhua väkijoukoille ja saarnata. Mutta ihmiset pelkäävät nyt enemmän 

jäljittelijöitä kuin koskaan ennen ja he haluavat jotain pysyvää, jotain erilaista kuin kristitty 

paketointi, joka on ollut heidän keskuudessaan vuosikymmeniä. He haluavat aitoa pyhyyttä ja sitä 

ei voi teeskennellä, koska se tulee Minun elämäni elämisestä teidän sisällänne. ” 

” Minun rakkaat, se on todella aika yksinkertaista. Eläkää vain Minua varten, pysykää keskittyneinä 

Minuun, älkääkä mitatko itseänne minkään tai kenenkään mukaan, mitkä ovat maailmassa. Minä 

muodostan teidät täydellisesti. Ja kun te katsotte muiden jäljittelevän heitä, te menetätte sen, 

mitä Minä teen teille. Sinä olet ainoa ”sinä” maailmankaikkeudessa. Ainutlaatuisesti muodostettu 

Minun kuvakseni ja erilainen kuin kukaan muu. ” 

” Minun Clareni, kun katsot muita artisteja ja ajattelet olevasi kuin he, sinä vähättelet itseäsi, 

Minun rakkaani. Pyydän, keskity Minuun ja salli Minun luomani kauneuden tulla ulos syvältä 

sisimmästäsi. Toisten jäljitteleminen tuo vain takapakkia sinulle. Todella, sinun polkusi on NIIN 

ainutlaatuinen, että sinä pilaat sen, kun katseesi vaeltaa pois Minusta. ” 

” Minä en sano, että älä jäljittele, jos näet jotakin hyvää, mutta pidä mielessä, että sinun pitää 

hyväksyä oma tyylisi ja olla sille uskollinen. Mikä muu tahansa, joka muovaa sinua toiseen 

suuntaan, tulee vain turhauttamaan Minun suunnitelmani ja saattaa sinut kiertoajelulle väärälle 

polulle. Se, mitä Minä sinussa arvostan, sitä ei ole muissa. Siksi sinun täytyy oppia tunnistamaan 

se, mitä Minä näen ja sallia Minun hioa se täyteyteensä. ” 

” Tämä on järkevä neuvo teille kaikille. Olkaa inspiroituneita, mutta älkää jäljitelkö; pikemminkin 

työstäkää ja löytäkää oma ainutlaatuisuutenne, jota me tulemme jalostamaan yhdessä. Ei haittaa, 

vaikka teidän polkunne ei ole musiikki. Teillä on oma tyylinne kaikessa, mitä te teette. Olkaa 

uskollisia sille, älkää tehkö kompromisseja. Minä tein teidät täyttämään hyvin erityisen tarpeen 

tässä maailmassa ja kukaan muu ei voi tehdä sitä. Se on teidän kohtalonne, teidän lahjanne, teidän 

perintönne käyttääksenne sitä tehdäksenne työtä Minun Ruumiissani. ” 

” Kun Minä lähetän teidät tekemään jotakin, Minulla on jo mielessäni, mitkä ominaisuudet teillä 

on, jotka tulevat avaamaan sydänten ovia, Minun tavoittaakseni heidät sisältäpäin. Jokainen sielu 

on erilainen, erilaisine tarpeineen, erilaisine makuineen. Ja teidän ainutlaatuisuutenne, kun Minä 

lähetän teidät matkaan, on juuri se mitä he ovat kaivanneet. ”  

” Siispä lyhyesti, älkää huolehtiko hyvältä näyttämisestä. Keskittykää Minun läsnäolooni sisällänne 

ja viekää se muille. Silloin te tulette täyttämään Minun syvimmät haluni teitä varten. Te kaikki 

olette tulossa ulospäin tavoittamisen ajankohtaan, muiden luo menemisen. Olkaa aitoja, Olkaa 

Minun ja kaikki muu loksahtaa paikoilleen. ”  

” Minä siunaan teidät nyt löytämään itsestänne sen ainutlaatuisuuden ja antamaan sille äänen 

tavoittaa maailma Minulle. Amen. ”  


