
91. Te kysytte Minulta… Miksi Ihmiset Jättävät Minun Kirkkoni?  

Jeesus antaa Vastauksia… 

MIKSI IHMISET JÄTTÄVÄT MINUN KIRKKONI  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 12. Heinäkuuta, 2015. 

( Jeesus ) ”Minun Rakkaani, me olemme nostattaneet aika paljon kiistelyätästä viimeisimmästä 

videosta ja Minä haluan tehdä selväksi, että Minä en koskaan sanonut, hylätkää veljien ja sisarten 

seura. Mutta kun seura tulee tyhjäksi ja kiireisyys ja liikeasiat, kuten tavallista, kattavat sen 

tyhjyyden, on aika tehdä muutos.” 

”Monet pastorit eivät halua riskeerata muutosta, koska he pelkäävät menettävänsä ihmisiä, jotka 

pitävät asioista sellaisina kuin ne ovat. Tämä on epäjumalanpalvontaa ja ihmisten kumartamista. 

Mutta juuri se, mitä he yrittävät välttää, tapahtuu joka tapauksessa. Hyvät ihmiset, jotka kaipaavat 

mennä eteenpäin Minun kanssani, pettyvät ja lähtevät. He, jotka ovat iloisia mukavuusalueellaan, 

jäävät. Kirkko kuolee hitaasti. Tätä Minä olen osoittamassa.” 

”Ja ihmisiä valitaan johtamaan ylistystä ja opettamaan, koska he ovat suosittuja tai varakkaita ja 

kunnioitettuja, tämä on kompromissi. Jos Minä en ole valinnut heitä, heidän palvelutoimestaan 

tulee lattea, eloton, mauton. Ihmiset eivät tule kokemaan Minun havaittavaa läsnäoloani, sydämet 

eivät tule avautumaan tai parantumaan, kallisarvoinen ehtoollinen Minun kanssani ei tule 

tapahtumaan palveluksessa.” 

”Opetuksissa ihmiset eivät tule kasvamaan, koska se, mitä opetetaan, on turvallista ja ilman 

haasteita. Näettekö te?? Te ette voi palvella Jumalaa ja ihmistä? Ettekö te ole nähneet tarpeeksi 

rappiota ja kuolemaa, ollaksenne halukkaita ottamaan mahdollisuuden seurata Minun 

johdatustani?” 

”Suurimmassa osassa kirkkoja on suora nokkimisjärjestys, jonka tarkoituksena on suojella pastoria 

ja henkilökuntaa ja pitää kaikki tyytyväisinä. Pastorin tai minkä tahansa suojeleminen johtuu 

pelosta – ei Rakkaudesta Jumalaan, ei Rakkaudesta lampaisiin. Kun päätöksiä tehdään vallitsevan 

tilanteen perusteella, voitelu puristetaan ulos ja se mitä jää jäljelle, on vanhentunut leipä.” 

”Pastori on eristänyt itsensä kritiikistä ja korjauksesta ja lampailla ei ole mitään muuta turvaa kuin 

taipua tai lähteä. Hyvin usein perheillä on monia siteitä kirkkoon ja lähteminen on kivulias 

vaihtoehto. Sitä paitsi, mihin he menisivät, missä olisi asiat yhtään sen paremmin?” 

”Tämä on rutto tällä hetkellä Ruumiissa ja ihmisiä kuolee tällä hetkellä ruttoon. Minun vastaukseni 

on, että jos te olette paimenia ja te ette johda Minun ohjeistukseni mukaan, teitä tullaan pitämään 

vastuullisina sielujen menettämisestä. He voivat istua kirkonpenkeissä, mutta kun he lähtevät, he 

menevät suoraan synteihinsä, koska ei ole tuomiota, ei sisäistä tulta. Kun Minä johdatan katrasta, 

Minä osoitan sairauden. Minä hoidan haavat. Suosikkijärjestelmä ja politiikka ovat kiellettyjä, niitä 

ei ole olemassa Minun kirkossani. Minun sydämeni mukainen pastori ei virassaan koskaan tule 

taipumaan katraan paineisiin. Ei koskaan.” 

”Hän tulee lähtemään ja jättämään heidät, ennen kuin kumartaa heidän neuvonpidolleen, jos se 

on Minua vastaan.” 

”Paimenet, ketä te kuuntelette, kun te valitsette ylistyksen johtajia? Opettajia? Esirukoilijoita? 

Ketä te voimaannutatte kasvussa palvelemaan Minua? Missä ovat palvelijat, jotka käsittelevät 

ongelmallisia avioliittoja, teinejä ja vanhuksia? Välitättekö te kaikista lampaista vai vain niistä, joilla 

on paksuin talja? Seuraatteko te sitä, millä he elävät vai myrkyttyvätkö he viehättävistä, mutta 



myrkyllisistä kasveista? Korjaatteko ja nuhteletteko te heidän käytöstään, joka on turmelevaa vai 

vältättekö te konfliktia?” 

”Katsokaahan, lampaat näkevät sen kaiken. He tietävät, mistä he voivat livahtaa ohitsenne: teidän 

herkät kohtanne, sen, mitä te välttelette, teidän suosikkinne – he lukevat teitä kuin kirjaa. Monet 

ovat tehneet Minun kirkoistani sosiaalisia klubeja, missä maailman eliitti on kirkon johtajia, koska 

jokainen kunnioittaa heidän maailmallisia saavutuksiaan. Jokainen… paitsi Minä.” 

”Se on heidän ruokkimistaan homeisella heinällä – se ei ole tuoretta, elinvoimaista vihreää ruohoa. 

Jokainen tunnustaa syntinsä Minulle, mutta syvällä sisimmässään he ovat tyhjiä ja riutuvia. He 

näyttävät terveiltä ulospäin, mutta heidän sisäelimensä ovat mätänemässä. Pitääkö heidän 

odottaa tuomiota saadakseen selville, miksi he ovat sisältä kuolleita? Ettekö te tiedä, että silloin on 

liian myöhäistä?”  

”Teidän työnne on pitää katras terveenä. Jos yhdellä on infektio, se täytyy eristää ja hoitaa, sitä ei 

saa laittaa terveiden sekaan, ettei koko katras sairastuisi. Siispä, yksi diakoni tekee aviorikoksen 

toisen diakonin vaimon kanssa. Te ette vain halua osoittaa sitä, mutta se ei poistu – pikemminkin 

rutto leviää muihin lampaisiin.”  

”He tietävät, että te katsotte toiseen suuntaan ja heidän omatuntonsa on tullut niin turraksi, koska 

te ette ole osoittaneet sitä, mitä Minä olen halunnut ja asiat ovat edenneet niin pitkälle pois 

järjestyksestä, että heidät on jätetty haavoittuviksi susille. Pastori on täydessä unessa tai hänen 

mielensä askartelee uuden rakennusohjelman parissa ja sudet ryhtyvät töihin aivan hänen 

nenänsä alla.”  

( Clare ) Vain sivuhuomautuksena tässä, Perhe, minä olen todella kamppailemassa tämän viestin 

kanssa. Minä en todella halua antaa tällaisia viestejä kuin tämä, siispä minä tarkistan kahteen 

kertaan, nähdäkseni, että se todella on Jeesus ja Hän vain sanoo, ”Jatka vain kirjoittamista.” Nyt, 

neljännen kerran jälkeen, kun varmistin, että se on Hän, kyyneleet vierivät Hänen pyhille 

poskilleen. 

( Jeesus ) ”Jatka vain kirjoittamista Clare, jatka vain kirjoittamista.” 

Viimeisimmän kerran, kun minä erottelin tämän, niin aivan lopussa, luulen, että se oli viides tai 

kuudes kerta –molemmat sekä Ezekiel että minä erottelimme sen – ja me saimme Pyhän Hengen. 

Siispä, tämä ON Herra.  

”Katsokaahan, te olette valinneet maailmalliset johtamaan. He tulevat väistämättä johdattamaan 

jokaisen maailmaan. Te olette voittaneet suosituimmuuskilpailun, mutta hävinneet sielut. Teillä on 

suuri pyhäkkönne, mutta teillä on myös tapaamisia meneillään komeroissa. Kuulostaako tämä 

mielettömältä teistä? Ottakaa aikaa, irrottakaa silmänne pyhäkön uusista sisustuksista ja 

tarkistakaa joitakin ihmisiänne, missä he ovat ja mitä he tekevät. Kuinka monta kertaa heidän 

puolisonsa ovat kutsuneet heitä, löytääkseen missä he ovat. Jalkautukaa kierrokselle, tehkää 

jotakin tavallisesta aikataulustanne poikkeavaa ja katsokaa, mitä löydätte.”  

”Minä kerron teille, Minun kirkoistani on tullut yhteiskunnallisia klubeja. Heidät, jotka kaipaavat 

Minua ja jotka on voideltu johdattamaan ihmisten sydämiä pois maailmasta ja Minuun, 

sivuutetaan, koska heidän taloudellinen profiilinsa ei vain riitä. Tämä siksi, koska he ovat valinneet 

viettää aikaa Minun kanssani, pikemminkin kuin Wall Streetilläja tehden tuottoisia sopimuksia.” 

”Minä olen kutsunut joitakin heistä, jotka ovat taloudellisesti tai jopa koulutuksellisesti 

epäpäteviä, koska heillä on Minun voiteluni ja Minun silmissäni he ovat päteviä johdattamaan. He 



tulevat haastamaan mukavuusalueen ja menestyksen. He saattavat tarvita sopeutumista ja 

koulutusta, mutta heidän sydämensä ovat oikein suhteessa Minuun ja he ovat säyseitä.”  

”Mutta niin kauan kuin maailmalliset ovat palvelutoimien johdossa, he tulevat tuottamaan 

maailmallisia tuloksia ja se, mikä olisi voinut olla todella kehittyvä Ruumis Minulle, tulee olemaan 

paikka, jossa sovitaan joukkoon ja näytetään hyvälle, samaan aikaan kuin he jatkavat synnin 

tekemistä yksityiselämissään.” 

”Kun Minä lähetän teille sieluja, joilla on alkavia kykyjä, harjoitatteko te niitä? Vai työnnättekö te 

ne turvalliseen paikkaan, missä he eivät voi uhata muita palvelutoimessa? Otatteko te aikaa 

työskennelläksenne heidän kanssaan? Vai jätättekö te heidät omilleen ja rohkaisette heitä 

hakemaan palvelutointa kirkon ulkopuolelta. Kun ylistyksen johtaja, jolla selvästi on 

mustasukkaisuus ja alueellisuus ongelma, tulee luoksenne alentaakseen jotakin toista, jolla on 

kyky… korjaatteko te heitä vai yhteensovitatteko te heitä?”  

”Harjoitettako te ilmestyviä profeetallisia kykyjä ja tuotte ne niihin mahdollisuuksiin ja asemiin, 

joihin Minä olen heidät kutsunut? Vai lannistatteko te heidät ja keksitte tekosyitä, miksi he eivät 

voi olla palvelutoimessa kirkossa. Minä voisin jatkaa teille paljastamista syistä, miksi kirkko on 

kuollut. Minä en välitä, kuinka lahjakas tai suosittu ylistyksen johtaja on – jos heidän sydämensä ei 

ole oikein suhteessa Minuun (huomaa, että Minä sanoin Minuun, enkä varakkaaseen hallitsevaan 

ryhmään tai sukulaisiin), musiikki ei tule johdattamaan ihmisiä MINUN läsnäolooni. Se tulee 

olemaan viihdettä, ei ylistystä. Ja te kysytte, miksi ihmiset jättävät kirkkonne?”  

”Minä kerron tämän teille nyt, ennen kuin on liian myöhäistä. Teidän täytyy seurata Minua, jos te 

haluatte terveen kirkon. Teidän täytyy saarnata kuten Minä johdatan teitä. Teidän täytyy ylistää 

hengessä ja totuudessa, ei viihteessä. Teillä on hyvin vähän aikaa saada talonne järjestykseen. 

Oletteko te halukkaita menettämään kaiken ja hyötymään Minut? Oletteko te halukkaita 

lähtemään ja menettämään kuusinumeroiset tulonne ja elämään köyhyyden rajoilla, 

johdattaaksenne Minun lampaani reheville vihreille niityille?Todella, valitkaa tänään, ketä te 

tulette palvelemaan, koska se päivä on tulossa, jolloin tuli tulee nielemään puun, heinän ja oljen ja 

ne, jotka ovat palvelleet omia agendojaan, tulevat seisomaan alastomina Minun ja kaikkien 

menettämiensä sielujen edessä.”  

”Todella Minä kutsun teitä hermostuttamaan. Antakaa heidän langeta ja tutkikaa heitä jokaista 

huolellisesti, ennen kuin te hyväksytte heidät jatkoon. Poistakaa mädät omenat, heidät, jotka 

jatkuvasti puolustavat omia alueitaan, manipuloivat toisia ja painostavat sadakseen lisää 

vaikutusvaltaa, keräten muita puolelleen, saaden tuntemaan painoarvonsa ja aiheuttaen 

erillisyyttä. Te tiedätte, keitä he ovat; he ovat niitä, jotka saavat teidät säpsähtämään, kun te 

vastaatte puhelimeen. He ajavat omia agendojaan ja jos te ette mukaudu, se tulee maksamaan 

teille.” 

”Lopettakaa peittelemästä joukoissanne, lopettakaa kuolleet ja elottomat ohjelmat, jotka koskevat 

nähdyksi tulemista ja joilla ei ole mitään sisältöä tai pyhyyttä Minun edessäni. Hoitakaa 

loukkaantuneita, haavoittuneita, syrjään työnnettyjä, koska heidän voitelunsa on uhkaavaa. 

Saanko Minä kertoa teille jotakin? Jos teillä on johtaja, joka jatkuvasti tuntee itsensä uhatuksi 

muiden saamasta voitelusta, te tulette kylvämään mustasukkaisuuden henkeä läpi koko 

seurakunnan. Se tulee leviämään kuin rutto ja tukahduttamaan vasta voidellun elämän, jota Minä 

olen suihkuttamassa muiden päälle.”  

”Itse elämän lähde ja voitelu tullaan tukahduttamaan joka ikisessä palvelutoimessa. Se on rutto ja 

jos te kumarratte sitä kerran, se ottaa valtaansa koko kirkon. Ihmisten, jotka ovat niin epävarmoja, 



ei tulisi olla johtamassa. Johtaja etsii seuraajaa. Hänen sydämensä on kouluttaa ja mahdollistaa- ei 

tehdä kyvyttömäksi ja lakaista pimeään nurkkaan.”  

”Jos te olisitte valinneet johtajat oikealla sydämellä, teillä ei olisi tätä sotkua. Aloittakaa tästä. 

Antakaa omenoiden pudota minne putoavat. Poimikaa terveet, jättäkää mädät pitämään huolta 

itsestään. Minä haluan oman sydämeni mukaisen paimenen – Minun, enkä kenenkään muun.”  

”Minä olen tulossa pian. On vain hyvin vähän aikaa jäljellä. Järjestäkää talonne ja Minä tulen 

kasaamaan teille siunauksen päälle siunauksen, koska te olette Minun oman sydämeni mukainen 

paimen.” 


