
159. Jeesus sanoo… Jokainen teistä on Minun ainutlaatuinen Mestariteokseni  

JOKAINEN TEISTÄ ON MINUN AINUTLAATUINEN MESTARITEOKSENI  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 13. Lokakuuta, 2015. 

( Clare ) Herra on siunannut meitä todella suloisella viestillä tänään. Hän antoi minulle vilahduksen 

Taivaasta taas, mutta etupäässä Hän puhui meidän yksilöllisestä kauneudestamme, kuinka Hän on 

luonut jokaisen meistä niin ainutlaatuisesti. 

Jeesus aloitti… ” Minä olen tehnyt jokaisen teistä Morsiamista täysin ainutlaatuiseksi, erilliseksi ja 

loistavasti muotoillut sen ihanteen mukaan, minkä Minä olin kuvitellut teille. Te ette voi koskaan 

tietää kunnian määrää, mikä on teidän sitten kun olette Taivaassa. Minä en puhu maallisesta 

kunniasta, vaan ainutlaatuisuuden täyttämisestä, mikä tulee harvinaisesta taideteoksesta, jota ei 

koskaan kopioida. ” 

” Teidän kehojenne erilaisuuksia ei voi mitenkään verrata teidän sielujenne erilaisuuksiin. Jokainen 

teistä tulee erilaisesta maaperästä (äitikalliosta), jokaisella teistä on erilainen kristalli rakenne, 

erilainen väri, erilainen värisävy, erilaisia ominaisuuksia valon heijastuksessa ja taittumisessa. Minä 

voisin jatkaa ja jatkaa koko yön tämän kuvailemista, jota ei voi kuvailla. Sitä te kaikki merkitsette 

Minulle. ” 

” Sieluja ei voi verrata, kuten ihmiset tekevät Maapallolla. Heidän kyvyttömyytensä havaita 

jokaisen kauneuden syvyys, joka saa ihmiset vertailemaan. Jos heillä olisi silmät nähdä, he 

havaitsisivat, että se minkä he luulivat olevan samanlaista, onkin melko ainutlaatuista ja 

vertaamattomissa olevaa. Mutta Minä näen teidän kauneutenne, Minun Morsiameni. Minä näen 

sen, mitä kukaan muu ei näe ja jokainen teistä on korkeasti arvossa pidetty Minun silmissäni. ” 

” Kun Minä hion timanttia, mitä te olette, Minä leikkaan pois tiettyjä kerroksia, yksi kerrallaan, 

paljastaakseni tyrmäävän sisäisen kauneuden, jonka vain Minä voin nähdä. Kun te tulette 

Taivaaseen, te tulette olemaan häkeltyneitä siellä olevien sielujen kauneudesta. Tämä siksi, että he 

ovat päässeet täyttymykseensä ja valo, jota he antavat, on tulosta Minun hellästä hionnastani ja 

kiillotuksestani. ”  

” Kukaan Taivaassa ei tunne mustasukkaisuutta. Kukaan Taivaassa ei halua olla kuin joku toinen. 

Taivaassa, te viimein tulette näkemään itsenne Minun silmilläni ja se tulee täysin muuttamaan ja 

häkellyttämään sen, mitä te itsestänne Maapallolla ajattelitte. Minä kerron tämän teille nyt, koska 

Minä haluan teidän valmistelevan itsenne, pitäen kiinni siitä mitä Minä olen pannut teidän 

sydämeenne. Minä haluan teidän  harjoittavan yksilöllisyyttänne arvostamalla muita sellaisina kuin 

he ovat, mutta kieltäytyen vertaamasta itseänne tai kopioimasta heitä. Teistä ei koskaan tule sitä 

mitä joku toinen on, mutta te voitte helposti tulla siksi, mikä itse olette. ”  

” Tämän takia teidän täytyy olla kärsivällisiä Minun kanssani, kun Minä työskentelen paljastaakseni 

kerroksia, jotka ovat peittyneet maailmalla. Kuin arkeologi pehmeällä harjalla, Minä hellästi 

poistan hiekan, lian ja kalvon, joka peittää teitä ja tuon teidät Minun valoni täyteyteen, mikä 

paistaa teihin ja paljastaa teidän todellisen identiteettinne. Kukaan ei halua olla jonkin toisen 

kopio, kaikki teistä kaipaavat olla jotakin erityistä. ”  

 

 



” Maailma kieltää teiltä tämän mahdollisuuden ja tekee kaiken voitavansa saadakseen teidät 

sopeutumaan. Mutta Minä olen juurruttanut sen teidän sieluihinne niin, että te jatkatte oman 

ainutlaatuisuutenne ilmaisemista. Jonakin päivänä te tulette näkemään enemmän kuin hetkellisiä 

välähdyksiä sisässänne asuvasta suuruudesta, koska Maapallolla te olitte lukittuina sopeuttamisen 

häkkiin, toisten jatkuvasti partioidessa ympärillä, varmistaen, että te sopeudutte. ”  

” Kyllä, tämä sopeutuminen tullaan poistamaan ja teidän todellinen ytimenne, kuka te olette, tulee 

valaisemaan kaikkia ympärillänne ja tuomaan iloa ja ylistystä siitä, kuinka pelottomasti ja 

ihmeellisesti Minä olen teidät tehnyt. Kaikkialle, minne te menette, te tulette tuomaan teidän 

oman ainutlaatuisen ilonne ja lahjat, joita te olette halunneet täällä Maapallolla, tullaan hiomaan 

täydellisyyteen, niin että te voitte luoda sydämenne halusta. Toiset tulevat etsimään teitä 

inspiroituakseen siitä, mitä teillä on tarjota heille ja te teidät tullaan tuntemaan jopa niin kuin 

teidät on tunnettu. ”  

” Väärinkäsityksiä ei tule olemaan, sillä kun te katsotte toisiinne, te tulette tietämään sen 

ihmeellisen päämäärän mitä varten heidät luotiin ja he myös tulevat tunnistamaan Minun kätteni 

työn teissä. Jokainen löytö tulee olemaan ylistämisen ja kiitoksen aihe, kuitenkin elämä tulee 

olemaan tasapainoista, hedelmällistä, iloista ja tuotteliasta. Kun te kokoonnutte yhteen 

ylistämään, teidän ainutlaatuisuutenne sekoittuu toisiinne rakkauden ja palvonnan palavaksi 

ruokauhriksi ja tietoisuus Jumalasta humalluttaa teidät sanomattomaan iloon. ”  

” Minä olen Jumala, ja kuitenkin jopa Minä olen hukassa kuvatessanne teille sitä, mikä teitä 

odottaa. Mutta Minä haluan pitää tämän tietoisuuden mielessä, tämän odotuksen tunteen, koska 

päivä on tulossa, kun te viimein tulette täyttymykseenne jokaisella mahdollisella tasolla… ”Sillä 

Minä päätän, että tämän nykyisen ajan kärsimykset eivät ole verrattavat siihen kirkkauteen, joka 

on ilmestyvä meihin. ” Paavalin Kirje Roomalaisille 8:18.   

” Minun Morsiameni, elämä, jota te elätte ja kärsitte juuri nyt, muovaa ja täydellistää teitä siihen, 

mitä teistä on tuleva sinä päivänä. Vaikka te ette voi nähdä sitä, mitä te käytte läpi Minun 

näkökulmastani, te voitte luottaa Minun sanoihini teille, jotka on kirjoitettu Toiseen Kirjeeseen 

Korinttolaisille, 4:16-18… ”Sen tähden me emme lannistu; vaan vaikka ulkonainen ihmisemme 

menehtyykin, niin sisällinen kuitenkin päivä päivältä uudistuu. Sillä tämä hetkisen kestävä ja kevyt 

ahdistuksemme tuottaa meille iankaikkisen ja määrättömän kirkkauden, ylenpalttisesti, meille, 

jotka emme katso näkyväisiä, vaan näkymättömiä; sillä näkyväiset ovat ajallisia, mutta 

näkymättömät iankaikkisia. ” 

” Minä tuon nämä teille nyt, koska joillekin matka on ollut hyvin, hyvin pitkä – pettymykset monet, 

mutta tarpeelliset rakentaakseen teidän luonnettanne ja pian te tulette ottamaan 

turmeltumattoman vaihdossa turmeltuneeseen. Ja se mitä Minä olen työskennellyt saattaakseni 

sanoiksi, tulevat ilmeisiksi teille sillä hetkellä. ”  

( Clare ) Kun Herra oli puhumassa, minä näin jotakin, joka muistutti propaani lyhtyä, jossa oli kaksi 

tuhkasta tehtyä sydäntä, jotka räjähtävät valoisiksi, kun kaasu aukaistaan ja tulitikku sytytetään. 

Hetkessä se, mikä ei ollut mitään muuta kuin kangasta, joka on hiiltynyt tuhkasydämeksi; 

seuraavassa hetkessä se oli niin loistava, että siihen ei edes voinut katsoa. 

( Jeesus ) ” Kyllä, se on osuva kuvaus. Yhtenä hetkenä se, mikä on vain tuhkaa tällä Maapallolla, 

seuraavassa hetkessä säteilee ja valaisee kaiken ympärilläsi. Muodonmuutos on tyrmäävä. Tämä 

on yksi keino selittää siirtyminen ikuiseen. ”       



” Vielä vähän aikaa ja kaikki tämä on ohi. Sillä aikana, Minä rakennan Minun Kuvaani teidän 

jokaisen sisällänne, kun te teette päivittäisiä tehtäviänne. Minä voitelen teitä olemaan pieniä 

Kristuksia… Pesemään toisten jalkoja, olemaan varalla, jos joku tarvitsee Minun kosketustani, 

esirukoilemaan kärsivien ja näennäisesti toivottomilta vaikuttavien puolesta, joka päivä eläen 

Minua varten ja etsien ensin Jumalan Valtakuntaa. ” 

 ” Kyllä, pian matka on ohi. Rakkaani, käyttäkää tämä aika hyvin, sitä ei koskaan voida ostaa 

takaisin. Tämän päivän mahdollisuudet eivät tule olemaan täällä huomenna. Osoittakaa olevanne 

uskollisia palvelijoita, käsitellen oikein totuuden sanaa ja koskettaen kaikkia Minun Rakkaudellani. 

Sinnitelkää, käyttäkää tämä aika parhaalla mahdollisella tavalla. ” 

” Luottakaa Minuun ja tunnustakaa Minulle tunti tunnilta… ”Jeesus, minä luotan Sinuun,” Minä 

lupaan, että te ette tule pettymään. Minä siunaan teidät nyt Rohkeudella ja Kestävyydellä edessä 

olevia päiviä varten… Amen. ”  


