
666. MINUN SYDÄMENI MUKAISIA PAIMENIA, VOITELU &  

MUSTASUKKAISUUDEN MYRKKY 

Jeesus selittää… Minun Sydämeni mukaisia Paimenia, Voitelu & Mustasukkaisuuden Myrkky  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 4. Joulukuuta, 2018. 

Clare aloitti… Herra, Minä olen niin innoissani Sinun Sanoistasi minulle! ”Unohda menneet ja sen 

epäonnistumiset, katso ja ymmärrä se, Minä teen uuden asian keskuudessanne.” Vau. Kiitos näistä 

ihmeellisistä mahdollisuuksista! Amen. 

On niin paljon mitä haluan jakaa teidän kanssanne, Perhe. Joitakin ihmeellisiä asioita on tapahtumassa 

Sydänasukkaissa. Näyttää siltä, että YouTuben vaino on kohottanut meidät uudelle tasolle. Me 

olemme kaikki tulleet yhteen, tiiviimpinä kuin koskaan, saadaksemme asiat toimimaan. Ei välttämättä 

Vimeolla, vaan mitä tulee meidän apuumme ja perhesuhteisiimme. Ja suunnitelmat mitä meillä on 

tulevaisuudelle, meidän omalle nettisivustollemme. Niin, että me emme ole riippuvaisia mistään 

pitopaikasta.   

No niin, ensiksikin, minun ensimmäinen mieheni, jonka kanssa minulla on neljä lasta, päätti tulla 

Taokseen, ollakseen lastensa kanssa – ja tuli mukaan tiimimme jäseneksi. Kuvitelkaapa sitä! Hän on 

oikein hyvä ihminen ja rakastaa Jeesusta myös; hänellä on kokemusta puhelinpalvelukeskuksista, 

hänellä on kaunis ote ihmisten kanssa.  

Ja minun tyttäreni, joka on näkijä. Hänellä on visioita, unia ja näkemyksiä ihmisiin ja hän on syvästi 

omistautunut Jeesukselle. Hän hoitaa paljon minun kirjeenvaihtoani, koska minä en enää pysty. 

Tehdäkseni musiikkia, rakkaat, minä tarvitsen ainakin 9 tuntia päivässä, ja se ei millään tapahdu, ellen 

ala delegoimaan. Siispä, Herra on lähettänyt minulle muutamia ihmeellisiä ihmisiä ottamaan asioita 

haltuun. Hieman kuoppainen alku, kun aloitimme tehtäviin valmennusta, mutta me olemme hyvin, 

hyvin innostuneita siitä, mitä Herralla on tulevaisuuden varalle. 

Minä olen häkeltynyt ilosta, koska ihmiset ympärilläni ja Kanavalla, ovat menneet paljon ohi minun 

kykyjeni, siinä mitä Jeesus on opettanut heille, meidän Kanavallamme. He ovat pyhempiä, enemmän 

liekeissä, omistautuneempia, lahjakkaampia – ja vain pursuavat uutta elämää! Olen kertakaikkisen 

hämmästynyt siitä mitä Jumala tekee. Kun ensin pääsin yli houkuttelijan vihjailuista, että minun pitäisi 

olla mustasukkainen… ”Kuinka he uskaltavat!!” Kun pääsin yli siitä valheesta (ja lähetin sen takaisin 

sinne mistä se tulikin) minä voin vain katsella ympärilleni ja riemuita kypsistä hedelmistä, joita putoilee 

joka puolellani! Uusia pappeja, myös! Kuinka ihmeellinen Sinä olet, Herra, sillä minun elämäni ei ole 

ollut turha.  

Jeesus aloitti… ” Se mitä sinä teet, on täysin Minun tahtoni sinulle ja se on oikein. Ja hyvä merkki, että 

ne, jotka ovat ympärilläsi, ylittävät ja päihittävät sinut! Tätä Minä haluan KAIKILLE Minun papeilleni. Te 

opetatte, Minä voimaannutan, he kasvavat ja on aika lähettää heidät maailmalle. Se on ollut myös 

Minun tapani kasvattaa pappeja pastorin kovasta työstä. Surullista, Mustasukkaisuus ja Kontrolli 

hankaloittavat niitä, joita lähetän heille, ja lopulta he eivät tuota hedelmää ollenkaan. ”  

” Minä toivon, että voisin välittää sen teille selvästi Pastorit… Te olette täällä nostaaksenne, ette 

pidätelläksenne, lahjakkuuksia keskuudessanne. On aina ollut haasteellista päästää irti ja antaa heidän 

lentää. Teidän epävarmuutenne ovat tappaneet monet kirkoistanne. Ja ne, jotka ovat jääneet jäljelle, 

niillä on tapana tehdä niin tai sen takia, kun on yhteyksiä johtajan perheeseen. Traagista, että niin 

monia on pidätelty. Ehdottoman traagista. ”  

” Kirkolla, joka ei kasvata uusia pappeja, on vakavia ongelmia. Mustasukkaisuus ja sisäiset 

valtataistelut, kontrollointi ja sensurointi ovat tuhonneet monia sieluja, joista Minulla oli suuria 

toiveita. Rakas, rakas Johtaja. Kun Minä lähetän teille ihmisiä, pitäkää silmällä niitä, jotka ovat valmiita 



siirtymään omiin seurakuntiinsa. Rohkaiskaa heitä! Opastakaa heitä, nimittäkää heidät, pitäkää huolta 

heistä rakkaudella – ja antakaa heille mahdollisuus siirtyä heidän omiin lahjakkuuksiinsa. Älkää salliko 

mustasukkaisuutta omissa seurakunnissanne. Jos te teette kaikki päätökset, Minä ehdotan teille, että 

he, jotka aiheuttavat näitä ongelmia – monet heistä ovat varakkaita ja vaikutusvaltaisia – tulevat 

lähtemään seurakunnastanne. Ja se on HYVÄ asia. Se antaa teille vapauden johtaa katrastanne Minun 

toiveiden mukaan. ”  

” On hyvin vähän asioita, jotka ovat haitallisempia Keholle kuin kirkon kontrolloivat jäsenet. Minua ei 

tule kukaan kontrolloimaan – eikä tulisi teitäkään. Antakaa heidän lähteä, ja te muutatte pienempään 

taloon säilyäksenne hengissä. Minä tulen siunaamaan teidät enemmällä Minun aikataulussani, mutta 

pysykää te uskollisina Minulle. ” 

” Joillekin teistä pastoreista, tämä on suuri testi. Te olette kasvaneet mukavaan elämäntyyliin ja teillä 

on pelkoja, että suuret lahjoittajat lähtevät. Minä mieluummin pitäisin köyhän kirkon, joka seuraa 

Minua, kuin varakkaan, jossa seurataan toisiaan ei-minnekään. Ylistys kärsii olennaisesti, jos 

kumarretaan ihmisten vaatimuksille. Voidellut jätetään ulkopuolelle ja he kuihtuvat lannistuneina. 

Heidän lahjansa ovat vaarantuneet; heidän tulevaisuutensa ovat muuttuneet. Paitsi tietenkin, jos he 

lähtevät ja löytävät kirkon, joka ottaa heidät vastaan. ”  

” Minä en puhu siitä, että kuka tahansa nousee ylös ja johtaa ylistystä. Se mistä Minä puhun, on 

VOITELU. Kun näette sen muusikossa, te näette sydänasukas muusikon. Työskennelkää heidän 

kanssaan ja kasvattakaa heitä. Älkää antako mustasukkaisuuden ja seurakuntanne kontrolloivien 

jäsenten hyökätä heitä kohtaan. Puolustakaa voitelua! ”  

” Monet teistä ovat silti hyvin kypsymättömiä ja haluatte suojella asemaanne kirkossa. Se ei koskaan 

saisi olla ongelma. Jos seisotte ihmisten edessä, mutta ette seiso Minun edessäni, te ja teidän 

ihmisenne ovat vakavissa vaikeuksissa. En voi tehdä 2/3 siitä, mitä Minä haluan tehdä uskovien 

kehossa mustasukkaisuuden, sisäisten valtataistelujen, asemasta kilpailemisen ja johtajataistojen takia. 

”  

” Jos haluatte olla pastorina Minun katraalleni, Pyhää Henkeä tulee kunnioittaa yli kaiken. Kuinka moni 

teistä juuri nyt kiemurtelee istuimillanne? Tuonko Minä jotain pintaan? Tunnetteko langettavan 

tuomion? ”  

” Minä kunnioitan teidän omistautumistanne ja kovaa työtänne – mutta se on kaikki turhaa, jos te ette 

kunnioita Minun Läsnäoloani. Minun Voiteluani seurakunnassa heissä, joita saatettaisiin katsoa 

alaspäin. Heittäkää pois mukavuuden ja materialismin kahleet ja seisokaa suorana Minun Voideltujani 

varten. Seisokaa suorana. Puolustakaa. Mahdollistakaa! Harjoittakaa näitä pieniä ja katsokaa kuinka 

Minun Henkeni liikkuu. Katsokaa kirkkonne täyttyvän Jumalan nälkäisistä ihmisistä. Minun nälkäisistä. 

Ei kirkon penkin lämmittäjistä. Minä olen kanssanne tässä; ei ole muuta tämän nykyisen ajan kaltaista. 

Harkitkaa Minun sanojani ja alkakaa sydämissänne huomata voitelu seurakunnassanne. ”   

” Ja älkää hämmästykö, jos juuri niitä samoja ihmisiä arvostellaan, koska mustasukkaisuus on 

kuolettavaa myrkkyä ja sen annetaan rehottaa ja kontrolloida seurakuntaa. ”  

” Minä olen AINOA, joka haluaa kontrolloida sitä seurakuntaa. Ja se on teidän tehtävänne seisoa sen 

takana, mitä Minä haluan, ja pitää huoli siitä, että Minun tahtoni tapahtuu. Sitten Minun Valtakuntani 

tulee, niin Maapallolle kuin Taivaaseenkin. Ja te tulette olemaan järkyttyneitä niistä kauniista ihmisistä, 

jotka tulevat täyttämään kirkkonne, koska te todellakin menette Minun Tahtoani kohti. ”  

” Nouskaa, Minun todelliset pastorit ja paimenet. Nouskaa seuraamaan Minua. Seuratkaa Minun 

voiteluani, sillä Minä olen teidän kanssanne tässä. ”  


