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( Clare ) No niin, minun rakkaimmat Sydänasukkaani, koska Herra antoi meille varoituksen 
mustasukkaisuudesta, ajattelin jakaa minun kosketukseni sen ruman demonin kanssa. 

Meillä on kanavan ystävä, jolla on monia hengellisiä lahoja ja hän usein jakaa joitakin hänen todella 
uskomattomia tarinoitaan kanssamme. Me olemme jopa hyötyneet monta kertaa hänen 
rukouksistaan.  

Minä rakastan tätä naista kovasti ja häntä hyväksikäytettiin kauheasti, kun hän oli lapsi, 
kasvuvuosinaan hänen vanhempansa vääristivät häntä, he olivat ylisuorittajia ja laittoivat suuret 
tuomitsemisen taakat hänen päälleen. Kun hän tilittää näitä uskomattomia asioita minulle, ajattelen 
itsekseni, ”Jukra, Herra, haluaisin tehdä joitakin asioita, joita hän tekee!”   

Ja sen seurauksena, pieni kipinä, pieni halu olla joku muu, kuin keneksi Jumala oli minut tehnyt, 
pystyin tuntemaan hyökkäyksen vatsanpohjassani. Eräänlaista murinaa ja pian oivalsin, että se oli 
mustasukkaisuuden demoni, yrittämässä saada sisäänpääsyä. Minä jopa sanoin aviomiehelleni 
Ezekielille, ”Kultaseni, minusta tuntuu, että minua kohtaan hyökätään.” Hän vastasi, ”Näen ison, 
ruman, vihreän, sammakon kaltaisen demonin, jota kutsutaan Mustasukkaisuudeksi, yrittävän saada 
sisäänpääsyä sieluusi.”  

Välittömästi, sanouduin irti siitä ja hyökkäys loppui. Ja sillä hetkellä, minä riemuitsin hyvästä, mitä 
Herra oli tekemässä siinä sielussa ja kiitin Häntä siitä, keneksi Hän minut teki olemaan.  

Niin syvä ja rikkomaton rauha asettui minuun ja aina siitä asti sydämeni on kyennyt riemuitsemaan 
sen sielun ja muiden saavutuksista, heidän, joilla on näennäisesti paljon suurempia lahjoja. Tämä 
rauhan paikka on lämmin, pörröinen vahvistuksen paikka, joka tukee kaikkea sitä, mitä Pyhä Henki 
haluaa tehdä Hänen Morsiantensa kautta, eikä ehdottomasti jätä yhtään tilaa tuntea oloa uhatuksi 
heidän saavutustensa vuoksi. Jos kaikki meistä katsovat hyvää toisessa ja kieltäytyvät tulemasta 
mustasukkaisiksi, me olemme tukemassa Pyhää Henkeä Hänen ihmeellisissä töissään ja kannustamme 
heitä, joilla on suuria lahjoja.  

Sillä jokaisella lahjalla on hintansa, ja jokaisen hinnan myötä sielun täytyy kuolla itselleen ja antaa 
kaikkensa. Kuinka ihmeellistä on nähdä sellainen esimerkki muissa. Se rohkaisee meitä luopumaan 
enemmästä meidän suloisen Jeesuksemme puolesta. Jokaisessa palvelutoimessa on haasteita ja kaikki 
kunnia menee Jumalalle niistä, sillä Hän teki mahdolliseksi tehdä yhteistyötä heidän kanssaan. Kuten 
Pyhät Kirjoitukset sanovat, jos näet hyvää, jäljittele sitä. (se on Johanneksen kolmannessa kirjeessä)  

On kauhea petos haluta olla kuin joku toinen. Ei koskaan voisi olla onnellinen eläessään heidän 
elämäänsä, se ei sopisi niin kuin hansikas. Ja Herra sanoi, että Hän tekisi Israelin mustasukkaiseksi 
kansakunnalle, joka olisi heitä alempiarvoinen. On olemassa tervettä mustasukkaisuutta, joka on 
halua saattaa loppuun jotakin, mitä varten toinen ei ole antanut periksi ja on uhrannut sen puolesta ja 
sen vaikutus meihin on, että se rohkaisee meitä antamaan enemmän ja enemmän itsestämme 
Jeesukselle.  

Tämä on yksi hyvin tärkeä syy, miksi Herra on pyytänyt meitä pitämään silmämme Hänessä. Me 
olemme märkää savea, Hän on savenvalaja ja Hänen sydämestään, kuvastuen Hänen silmistään, Hän 
näkee ainutlaatuisen esineen, joksi Hän tulee muovaamaan meidät, meidän yhteistyöllämme. Jos me 
hylkäämme itsemme täysin Hänelle, ilman varauksia, Hän on vapaa tekemään, kuin Hän haluaa ja 



Hänen ilonsa on luoda mestariteoksia, jotka kuvastavat Jumalan suuruutta ja kunniaa Hänen 
luomakunnassaan, jokainen niin kovin ainutlaatuinen.   

Vain Hänellä on visio siitä, kuka meidän on tarkoitus olla. Vain Hän voi saattaa loppuun sen teidän 
yhteistyöllänne. Te voitte nähdä muita, jotka ovat edenneet pidemmälle lahjassaan, kuin mitä te 
olette aivan samassa lahjassa… esimerkiksi, minulla se olisi laulaminen. Mutta ennemmin tai 
myöhemmin, Jumalan silmien kautta, te saavutatte täydellisen rauhan siitä, keneksi Hän teidät loi 
olemaan, siitä miltä äänenne pitäisi kuulostaa. Ja nyt kun katson taaksepäin toisten artistien 
palvelutoimiin ja äänellisiin kykyihin - artisteihin, joita olen ihaillut, voin itse asiassa sanoa, että pidän 
parempana sitä, mitä Herra antoi minulle. Mikään tässä maailmassa ei ole tyydyttävämpää, kuin mitä 
Hän tekee minussa.  

Siispä, jos näette lahjan tai kyvyn muissa ja se provosoi mustasukkaisuuteen, ratkaisu on tehdä työtä 
kovemmin, vastata kovemmin, tehdä yhteistyötä täydemmin ja tulla mestariteokseksi, jonka Hän on 
luonut teidät olemaan. Tämä ei anna tilaa mustasukkaisuuden laskeutua teihin, pikemminkin te 
tulette löytämään iloa muiden erinomaisuudesta! 


