
975. Jeesus sanoo… Minun Taiteilijani & Muusikkoni…  

Älkää pelätkö Maailmaa, älkääkä Sukulaisten Halveksuntaa 

ELOKUUN 2. 2022… MINUN TAITEILIJANI & MUUSIKKONI… ÄLKÄÄ PELÄTKÖ MAAILMAA, ÄLKÄÄKÄ 

SUKULAISTEN HALVEKSUNTAA 

Ote Jeesuksen Viestistä Sisar Claren kautta, Elokuun 2. 2022. 

(Jeesus) ”Puhukaamme muusikoista. Heillä on Minun Sydämeni kiedottuna pikkusormensa 

ympärille. Kun he ovat niin uppoutuneita Minuun, että heidän koko sydämensä kaipaa ilmaista 

rakkauttaan Minua kohtaan, Minä voin tehdä ihmeellisiä asioita heidän kauttaan. Muusikot, jotka 

soittavat itselleen tai maailmalle, heidän kanssaan Minä en voi tehdä paljoa, ja heidän lahjansa 

menevät hukkaan tai tulevat heidän tuhokseen.” 

”Tämä tapahtui Luciferille, joka oli johtamassa taivaallisia kuoroja ylistyksessä ja laulussa. Kuinka 

traaginen oli päivä, jolloin hän synnytti synnin ja lankesi. Minä murehdin suuresti hänen vuokseen, 

mutta ei ollut mitään, mitä Minä olisin voinut tehdä, koska hänellä oli vapaa tahto. Minä tiesin, 

mikä hänen loppunsa tulisi olemaan, ja Minä olin niin murheissani.” 

”Minä haluan puhua niille teistä, joilla on lahjoja taiteissa. Minä tiedän vainoamisen, jota te 

koette. Minä tiedän, kuinka maailma kohtelee teitä, aivan kuin te olisitte arvottomia, ja Minä 

haluan kertoa teille, että tämä ei voisi olla kauempana totuudesta. Teidän potentiaalinne on 

suunnaton, jos olette halukkaita käymään läpi halveksunnan, jota maailmalla on teitä varten. 

Merkitseekö lahjanne tarpeeksi teille, että olette halukkaita kulkemaan ilman hienoja asusteita, 

jotka tulevat menestyksen myötä? Oletteko valmiita vuodattamaan koko elämänne lahjaanne ja 

kärsimään puutetta ajoittain? Merkitsenkö Minä teille niin paljon, että te olette hylänneet 

maailmallisen agendan?” 

”Minä olen kutsumassa Minun voideltujani, Minun taiteilijoitani ja muusikkojani, joilla on kyky 

kääntää ihmisten sydämet takaisin Minulle. Minä tarvitsen teitä rähinässä, tarkoittaa, Minä 

tarvitsen teitä taistelun eturintamassa, kääntämään ihmisten sydämiä pois heidän tuhoavasta 

elämäntyylistään. Minä tarvitsen teidän musiikkianne, kirjoituksianne, näyttelemistänne, 

maalauksianne ja elokuvianne, tekemään vaikutuksen tämän maailman kylmiin sydämiin.” 

”Niin monet vaeltelevat tässä maailmassa, tietämättä minne mennä, mitä tehdä, kuinka harjoittaa 

taidettaan ja käyttää sitä Minun puolestani. He vastaanottavat pilkan ja halveksunnan 

perheenjäseniltään, ja maailma tekee heille hyvin vaikeaksi säilyä hengissä. Mutta Minä kerron 

teille, kun on tahtoa, löytyy keino. Jättääkö rakkauden ilmaisemisenne Minua kohtaan varjoonsa 

tarpeenne taloudellisesta varmuudesta ja perheittenne hyväksynnästä? Toisin sanoen, oletteko 

halukkaita kuolemaan Minun puolestani? Halukkaitta tulemaan mitättömäksi Minun vuokseni? 

Halukkaita elämään reunalla Minun vuokseni?” 

”Minä tulen aina varustamaan teidän tarpeenne, mutta Minä en tule puolustamaan teitä 

sukulaistenne edessä, koska häpeä, jota he kasaavat päällenne, on teidän kunnianne ja on 

osallisena tekemässä teistä sen, mikä te todella olette. Kun te käytätte lahjoja, joita Minä olen 

antanut teille Minun Valtakuntaani varten, Minä lisään lahjojanne ja voiteluanne. Pilkka ja 

halveksunta tulevat myös lisääntymään, mutta tämä itse asiassa, on kunnianne Taivaassa, että te 

torjuitte maailman, elääksenne sieluja varten, omistaaksenne elämänne Minun palvelukseeni, 

millä tahansa tavalla Minä teitä kutsun.” 



”Niin kuin Paavali tunnusti… ’Niinpä minä todella luen kaikki tappioksi tuon ylen kalliin, Kristuksen 

Jeesuksen, minun Herrani, tuntemisen rinnalla, sillä Hänen tähtensä minä olen menettänyt kaikki.’ 

(Kirje Filippiläisille 3:8)” 

”Tässä teidän täytyy olla, Minun aarteeni, juuri Minun vieressäni, vastaanottaen pilkan ja 

halveksunnan, jopa niin kuin Minä tein. Tämä todistaa aitoutenne. Sydämissänne on puhdasta 

rakkautta, jota te kieltäydytte jakamassa maailman kanssa. Todella, te olette laskeneet tappion ja 

nähneet sen kuin aarteena pitämänänne voittona, jopa kuin kauppias, joka möi kaiken mitä 

hänellä oli, ostaakseen helmen suurella hinnalla.” 

”Nyt Minä voin käyttää teitä rakentamaan Minun Valtakuntaani, ruokkimaan Minun karitsoitani ja 

Minun lampaitani. Minä olen kutsumassa teitä, älkää pelätkö yhtään, tulkaa palvelemaan Minua ja 

Minä tulen täyttämään kaikki teidän tarpeenne ja kasvattamaan teistä suuren kansakunnan, joka 

on omistautunut Minulle ja Minun kunnialleni koko ikuisuudeksi. Siispä, älkää pelätkö jättää 

maailmaa, te olette valinneet paremman osan, ja teiltä ei tulla riistämään sitä pois. Minä tulen 

olemaan teidän varustelunne jokaiseen tarpeeseen, ja ilonne tulee laajenemaan yli sen, mitä 

ajattelitte olevan mahdollista. Minä olen teidän kanssanne, Minä olen teitä varten, ja te olette 

todella Minun iloni.” 


