
118. Jeesus sanoo:  

Sinä olet Ainutlaatuinen, Seuraa Minun Visiotani sinun Elämääsi varten  

SINÄ OLET AINUTLAATUINEN… SEURAA MINUN VISIOTANI ELÄMÄÄSI VARTEN  

Jeesuksen ja Sisar Claren sanoja, 28. Elokuuta, 2015. 

( Clare ) No niin, antakaa minulle anteeksi, Sydänasukkaat – Olen pahoillani, että en saanut viestiä 

eilen illalla – luulen, että se oli täysin minun vikani, itse asiassa, minä tiedän, että se oli. 

Tulin tänään ylistyshetkeen ja sanoin, ”Herra, olen pahoillani. Olen ollut niin hajanainen.”  

( Jeesus ) ”Hajanainen? Hajanainen ei ole oikea sana sille, kokeile poissa tolaltaan. Tahallisia 

yrityksiä pitää sinut poissa viestien lähettämisestä.”  

”Tee vain tästä ykkönen päiväsi tärkeysjärjestyksessä, eikä tämä toistu. Nämä ovat tahallisia 

yrityksiä, eivät olosuhteita. Ennalta varoitettu on ennalta aseistettu.” 

( Clare ) No niin, kuinka Minä vältän sitä tapahtumasta, Herra?  

( Jeesus ) ”Tee Minusta ykkönen tärkeysjärjestyksessäsi joka päivä. Minä tiedän, että sinä olet 

tehnyt kompromissin tänään, kun tontilla on ollut työntekijä. Siitä huolimatta, suuntaa 

keskittymisesi uudelleen ja jätä se olemaan siiville. Sinun ei tarvitse keskittyä siihen, salli se vain 

taka-alalla.”  

( Clare ) Ok. Olen pahoillani. 

( Jeesus ) ”Sinä olet heikko, Clare, hyvin heikko.”  

( Clare ) Mutta siellä missä minä olen heikko, sinä olet vahva, eikö totta???  

( Jeesus ) ”Aivan oikein, Minun Rakkaani, nojaa Minuun. Jälleen ennalta varoitettu on ennalta 

aseistettu.”  

( Clare ) Okei.  

( Jeesus ) ”Siirtykäämme eteenpäin.”  

( Clare ) KIITOS SINULLE!!!  

( Jeesus ) ”Mitä? Sinä et pidä, kun Minä puhun sinun vioistasi?”  

( Clare ) Sinä ärsytät minua, Herra… (baiting=ärsyttää, kalastaa syötillä) 

( Jeesus ) ”Ei, Minä pyydystän isoa kalaa.”  

( Clare ) Tarkoitatko, että minä olen kalamainen? (fishy=epäilyttävä, kalaisa, kalamainen) 

( Jeesus ) ”En ollenkaan, avaa suusi ja anna kultaisten kolikoiden pudota pois. Sinulla on sieluja 

odottamassa tätä viestiä.”  

( Clare ) Sinä kiusaat minua.  

( Jeesus ) ”Niin teen.”  

( Clare ) OK. Mistä Sinä haluaisit puhua, rakas Jeesus?  



( Jeesus ) ”Niin sitä pitää. Jokainen Minun kukkani on ainutlaatuinen tuoksultaan, ulkonäöltään, 

juuriltaan, maaperältään, vedentarpeeltaan, auringontarpeeltaan. Jokainen on NIIN 

ainutlaatuinen.Ilman tätä ainutlaatuisuutta ei olisi puutarhaa, Minun Morsiameni.”  

”Yhteisesti te kaikki olette Minun Puutarhani, jossa Minua ilahduttaa kävellä aamun sarastaessa ja 

jopa keskipäivällä, kun kukat ovat auki ja yöaikaan, kun ne sulkeutuvat ja toiset avautuvat. Sinä 

olet yksi Minun yöllä kukkivista kukistani.”  

”Vaihtelevuus on niin hyvin tärkeää Minulle. Se palvelee teidän vapaata tahtoanne; se tarjoaa 

vaihtoehtoja Minun Lapsilleni ja loputtomia vaihtoehtoja luovuuteen. Saatana on yrittänyt sitoa 

nämä mahdollisuudet rohkaisemalla ihmisiä ryhmiksi, yhteen mukautumisen ikeeseen.” 

 ”Tämä on toinen syy, miksi tämä kanava on niin tärkeä Minulle. Ihmiset oppivat ajattelemaan itse, 

eikä mukautumaan muiden mielipiteisiin ja sääntöihin.” 

 ”Minä loin tietyt säännöt ja ne ovat oleellisia. Minun käskyni ja sanani antavat elämää ja vapautta, 

kun ne pitävät yhdessä yhteiskunnan rakennetta – yhteiskunnan, joka perustuu Minun 

säännöilleni vapaata ja tuotteliasta elämää varten.” 

 ”Kun ihmiset heittävät nämä säännöt menemään ja korvaavat ne sellaisilla, jotka ovat ahneuden, 

aistillisuuden ja kontrollin motivoimia; silloin säännöistä tulee sitovia ja murskaavia Minun 

ihmisilleni.” 

 ”Minun lapseni, älkää olko kenenkään sääntöjen ikeessä. Kyllä, teidän pitäisi kunnioittaa heitä, 

jotka ovat vastuullisissa asemissa teihin nähden, mutta vain, jos siinä ei ole ristiriitaa Minun 

kanssani.”  

”On olemassa vapauden laki, jonka Minä olen antanut teille. Se laki tulee Minun Hengestäni. Se 

antaa elämää, se suojelee elämää ja ohjaa teitä kohti kaiken sen täyttymystä, minkä Minä olen 

säätänyt teidät olemaan.”  

”Teidän yksilöllisyytenne on hyvin tärkeää Minulle. Minun sydämeni toive on, että te tulette siihen 

täyteyteen, mitä te olette Minussa, että teidän kaikki lahjanne täydellistyvät ja niitä tuhlataan 

Minun Ruumiiseeni.”  

”Siihen päämäärään päästäkseni Minä tulen johdattamaan teitä polkuja myöten, joita te ette 

koskaan ole talloneet. Minä tulen viemään teidät erämaahan ja puhumaan teidän sydämellenne. 

Minä tulen noutamaan teidät takaisin kaupunkeihin ja paljastamaan ihmisten sydämet.”  

”Minä tulen kutsumaan teidät jättämään olinpaikkanne ja palvelemaan siellä, missä te ette ole 

koskaan ennen palvelleet. Minä tulen myös kutsumaan teidät hiljaiseen paikkaan, missä me 

vaihdamme ajatuksia ja tuomme hedelmää Valtakuntaan.”  

”Älkää pelätkö uutta, älkää välttäkö muutosta, älkääkä vältelkö tuntematonta. Pikemminkin 

etsikää Minun tahtoani yli kaikkien muiden asioiden ja seuratkaa minne Minä johdatan teitä.”  

”Te ette ole koskaan yksin. Jopa vieraimmissakin paikoissa, Minä olen siellä teidän kanssanne. 

Tämän pitäisi tuoda teille lohdutusta, kun te löydätte itsenne kotienne turvan ulkopuolelta.”  

”Monet teistä ovat tehneet kompromisseja turvallisuuden ja mukavuuden vuoksi, kun Minä 

halusin johdattaa teidät täysin erilaiseen maahan, kuin minkä te olette tunteneet. Tämä on tehnyt 

elämästä hankalaa ja kuluttavaa joka päivä.”  



”Te tulette ajoittain löytämään kiintymyksen sydämestänne jotakuta tai jotakin työtä kohtaan… ja 

se tulee yllättämään teidät. Kiinnittäkää huomiota siihen, Minä saatan johdattaa teitä siihen 

suuntaan. Kiinnittäkää aina huomiota sydämenne liikkeeseen.”  

”Kun se liikkuu lihanne mukaan, vähentäkää sitä. Kun se liikkuu Minun Henkeni mukaan, seuratkaa 

sitä. Kuinka te tiedätte eron? Tuhansiin vuosiin Minä en ole muuttanut Minun ääntäni.” 

”Se on herkkä vaikutelma, tuoksu, joka kulkeutuu sielunne läpi. Se yllättää teidät ja te sanotte, 

”Mistä se tuli?” Se on suloinen ja rauhanomainen.”  

( Clare ) Minä halusin jakaa teidän kanssanne ensimmäisen kerran, kun Herra esitteli minut 

musiikille. Olin ollut ammattimainen valokuvaaja 25 vuotta – siitä minä luovuin, kun menin 

lähetystyöhön.   

Musiikki oli aina jotakin, mitä minä aina kuuntelin, enkä koskaan unelmoinut, että minulla olisi 

mitään osaa sen soittamisessa. Ja sitten minä menin naimisiin muusikon kanssa! JA papin. 

Me olimme istumassa iltaa ja ystävällämme oli sähkökosketinsoitin. Olin soittanut harppua ja 

mandoliini jonkun aikaa, vain hiljaista rukousta ja meditaatiota varten ja… vain huvin vuoksi. Ja en 

koskaan unelmoinut, että Herra aikoi tuoda minut laulujen kirjoittamisen ja sovittamisen pariin. 

No niin, hänen talossaan, minä aloin soittamaan kosketinsoitinta ja muutamia ihmeellisiä ääniä ja 

melodioita vain virtasi minusta. Niin kovasti, että Ezekiel, minun aviomieheni, joka on ihmeellinen 

muusikko, lopetti sen mitä oli tekemässä ja tuli seisomaan viereeni kuuntelemaan. Tietenkin minä 

olin hyvin arka.  

Me aloimme etsiä Herralta – oliko tämä lahja vai ajatusten harhauttaja? Hän jatkoi ja varmisti, että 

se todella oli uusi suunta. 58 vuoden iässä?? Herra, sinun täytyy pelleillä! Mutta ei, Hän ei pelleillyt 

lainkaan, Hän oli vakavissaan! 

Minä muistan astuneeni autosta ajoväylälle heidän talonsa lähellä, kun olin vielä erotteluvaiheessa 

ja siinä jalkojeni edessä oli sydämenmuotoinen kivi, ja selvä kyyhkysen muoto oli juuri sen 

yläpuolella erivärisessä kivessä. Se oli niin SELVÄÄ.  

Sitten, toisella kertaa, meillä oli rukouskokous ja tunsin jotakin, aivan kuin komeetan syöksyvän 

alas Taivaasta ja laskeutuvan minun mahalleni.  

Jälkeenpäin me jaoimme näkyjämme ja yksi naisista sanoi, ”Minä näin kultaisen harpun 

laskeutuvan Taivaasta syliisi.” Ajattelin itsekseni, ”Mutta minulla on jo harppu… mitä tämä voisi 

olla?”  

Minä etsin Herralta sitä. Mikä on tämä kultainen harppu? Minä kuulin vain 3500 dollaria. 

Nyt, minut oli kasvatettu klassiseen musiikkiin ja minulla oli todella korkea taso sille, miltä sellon 

tai viulun tai huilun pitäisi kuulostaa ja minä halusin aloittaa musiikin sovittamisen kaikilla niillä 

mahtavilla äänillä.   

Me aloitimme Radio Shackin (=Amerikkalaisen vähittäismyyjän tavaramerkki) kosketinsoittimella, 

se ei edes alkanut muistuttamaan sitä, mitä muistin lapsena kuulleeni ja Chicagon Sinfonia 

Orkesterin konsertteja.  

Minä jälleen etsin Herralta kultaisesta harpusta ja eräänä päivänä meidän piti mennä 

Albuquerquehen noutamaan äitini lentokentältä. 



Meillä oli juuri aikaa etsiä ammattimaista musiikkikauppaa ja kun me astuimme sisään, juuri 

edessämme oli 88 koskettimen Roland Fantom(Roland on japanilainen elektronisten soitinten 

valmistaja)työasema-kosketinsoitin. 

Työasema on ällistyttävä! Siinä on satoja ja satoja eri ääniä ja ne kaikki ovat maailmanluokan 

ääniä, koska Rolandilla on hyvin korkea taso. Se on aika uskomaton, ammattilaisten työkalu. 

Minä kävelin sen luo ja katselin sitä lähempää ja siinä oli hintalappu: Muutto Ale 3500 dollaria, 

alennettu 5000 dollarista! Minä sanoin, ”Siinä on 3500 dollaria!”  

No niin, siinä olisi aivan hyvin voinut olla viisi miljoonaa, me olimme niin köyhiä. Mutta minä tiesin 

uskon kautta, että se tulisi olemaan Minun kultainen harppuni. Me noudimme äitini ja 

lounastimme ja minä vain mainitsin ohimennen ja äitini sanoi ”Minä haluan nähdä sen.” Siispä, me 

kaikki kolme menimme katsomaan. 

Nyt minun äitini, jolla oli oma liiketoimi ja oli jäänyt eläkkeelle ja eli mukavasti, otti rohkean 

askeleen ja sanoi, ”Minä maksan käsirahan.” Meillä oli 30 päivää aikaa saada 3400 dollaria. Jokin 

minun sisälläni pursusi elämää. Minä pystyin tuntemaan, että tämä oli jonkin todella erityisen alku. 

 No niin, kun äitini oli siellä, me menimme pankkiin yrittämään saada lainaa ja meidät torjuttiin 

joka paikassa, minne me menimme, jopa vaikka meidän automme oli vakuutena.  

Minun äitini tuli todella vihaiseksi seuraavassa pankissa ja ryntäsi toimistoon, kun hän oli 

torjumassa minua ja sanoi, ”Unohda se, minä ostan sen.” Se oli ehdottomasti minun äitini tyylistä! 

Hän oli luja.  

Se oli alku jollekin, mitä minä en ikinä koskaan unelmoinut tekeväni. Musiikin tekemistä? 

Valokuvaus oli ollut minun elämäni. Mutta musiikki??? 58 vuoden iässä, todella, Herra säästää 

parhaan viinin viimeiseksi. Ja vain huomautuksena… arvatkaa mitä oli paketin kannessa? Kultainen 

harppu…!  

Siispä, älkää millään tavoin vältelkö uutta aluetta, uusia unelmia, uusia inspiraatioita. Käyttäkää 

Raamatun Lupauksia (Tai Raamattua, Rhema-sivua) auttamaan teitä erottamaan. Uskokaa minua, 

Jeesus antaa minulle nopeasti Himon, jos minä haluan mennä johonkin sellaiseen, mikä ei ole 

minun tehtäväni. Mutta jos Hän antaa minulle asioita, kuten Jumalan Rakkaus, Rakastava Jumala, 

Pyhä Henki, Ohjaus, silloin minä tiedän, että on todella Hänen tahtonsa minulle tavoitella sitä ja 

Hänen Sanansa välittää rohkeutta uskoa kaikkeen, mitä tarvitsen täyttääkseni sen. 

Muistan, kun tulimme takaisin noutamaan sitä. Me asuimme 20 jalan asuntovaunussa ja katsoin 

Ezekieliä ja sanoin, ”Sinä tiedät mitä tämä tarkoittaa, eikö totta?”  

Ezekiel sanoi, ”En…?”  

Ja minä vastasin, ”Se hylätty talo Montoya kadulla? Me tulemme saamaan luvan muuttaa siihen. 

Koska meidän kosketinsoittimemme tuskin mahtuu asuntovaunuun.”  

Ja se on täsmälleen, mitä tapahtui ja me olemme olleet täällä kaikki nämä vuodet, nyt on 

kahdestoista vuosi menossa.  

Siispä… musiikista puhuminen todella saa minut kaipaamaan sitä, kaverit. Minä todella kaipaan 

musiikin tekemistä. 

Jeesus jatkoi, ”Kyllä, se on klassinen esimerkki siitä, kuinka Minä tulen johdattamaan sinua uuteen 

taitoon, jota Minä olen säästänyt sinulle.”  



( Clare ) Herra, kun Taivaaseennosto on niin lähellä, Sinä kuulostat kuin me aikoisimme olla täällä 

pitkän ajan. 

( Jeesus ) ”Minun Rakkaani, minkä Minä aloitan, sen Minä saatan loppuun. Seuraa unelmiasi ja sinä 

tulet saattamaan ne loppuun Taivaassa tai jopa kun Minä palaan kanssasi Maapallolle.”  

”Kaikki, minkä Minä aloitan, sen Minä saatan loppuun, siis älä ole hädissäsi. Minä en ole ollenkaan 

sanomassa, että me olemme täällä vuosia. Minä sanon, että joka päivä on uusi mahdollisuus ja ei 

ole koskaan liian myöhäistä seurata Minun Jalanjäljissäni, kun Minä johdatan teitä.” 

( Clare ) Ja vain sivuhuomautuksena, Minä haluan kertoa teille kaiken sen, siellä on 

kosketinsoittimia ja instrumentteja. Ja me tulemme käyttämään kaikenlaista teknologiaa 

Taivaassa.  

Siis älkää ajatelko hetkeäkään, että teillä ei tule Taivaassa olemaan mitään millä soittaa, koska 

teillä tulee olemaan. Ja kun me tulemme takaisin Maapallolle, myös täällä tulee olemaan 

teknologiaa. 

Siispä, älkää ajatelko hetkeäkään, että kun te menette Taivaaseen, nämä asiat tulevat loppumaan. 

Ei, kaikki nämä taidot tullaan laittamaan käyttöön ja täydellistämään ja kun me tulemme takaisin 

Maapallolle, niitä tullaan myös käyttämään.  

Tulevaisuudessa on suunnaton määrä toivoa. Taivaaseennosto on kaukana,kaukana,kaukana 

lopusta – meidän elämämme tulee jatkumaan ja me tulemme jatkamaan kunnian tuomista 

Herralle.  

Siinä vaiheessa, minä vain tunsin hieman… ehkä, itsesääliä, en tiedä. Sanoin, ”Jeesus?” tavallaan 

kuin säälittävänä ja surkeana kuiskauksena, kun kyyneleet pulppusivat silmiini. 

Minä olin ajattelemassa, kuinka minä todella kaipasin laulamista ja kosketinsoittimeni soittamista. 

Ja minä aioin sanoa Jeesukselle, että milloin minä tulen pystymään soittamaan kosketinsoitintani 

jälleen?  

Mutta Jeesus keskeytti ajatukseni. Hän nosti minun leukaani, ”Minä tiedän. Ei mene enää kauan. 

Minä tiedän, Minä näen sydämesi kaipuun, mutta toistaiseksi sinä olet valinnut paremman osan. 

Se tulee, se on tulossa sinulle, eikä siihen mene kauaa.”  

( Clare ) ”Mutta, enkö minä voi jotenkin sisällyttää sitä päivään?” Minun aikatauluni on muuten jo 

todella tiukka. 

( Jeesus ) ”Me katsomme sitä, Lapsi. Me katsomme sitä.” 


