
276. KUINKA MINÄ KOULUTAN MINUN PALVELIJOITANI,  
ETTÄ HE SAATTAISIVAT VETÄÄ KÄRRYJÄ TURVALLISESTI 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 21. Maaliskuuta, 2016.  

( Clare ) No niin, minun kallisarvoiset Sydänasukkaani, Herra antoi minulle viestin tänä iltana – jotakin, 
jota aioin kirjoittaa joillekin ihmisille, auttaakseni heitä pois hyvin vaikeasta koettelemuksesta.  

Aloitin kirjoittamalla… ’Kaikella on järjestyksensä, Jumalan säätämä, Jumalan ylläpitämä, hallitsijoista 
palvelijoihin ja katutyöläisiin, jotka korjaavat kaupungin vesijohtoverkostoa. Ja siinä vaiheessa, näin 
miehet työskentelemässä kulkuaukossa. Ja kun aloitin kirjoittamaan tätä, Jeesus keskeytti ja Hän alkoi 
puhumaan…  

( Jeesus ) ”Jokaisella heistä on valtakirja Minulta, tehdä joitakin tehtäviä. Jokainen heistä on Minun 
kouluttamani ja he ovat löytäneet pätevyytensä toimia kutsumuksessaan. Mitä suurempi kutsumus, 
sen pidempi koulutus ja sen syvemmälle häntä täytyy puhdistaa.”  

”Epätäydellisyydet 30 kerrosta korkean rakennuksen perustuksessa johtavat vakaviin ongelmiin, kun 
taas epätäydellisyydet vain 20 jalkaa (n. 6 metriä) korkean rakennuksen perustuksessa, eivät koskaan 
saata tuottaa mitään vaikutusta. Siispä, mitä korkeammat rakennukset, sen pikkutarkemmat 
valmistelut täytyy tehdä, niin että rakennus tulee kestämään, eikä sortumaan, tappaen kaikki 
asukkaat.”  

”Ja niin on laita Minun palvelijoillani. Lahjat täytyy valjastaa ja käyttää vetämään vaunuja eteenpäin 
tasaista, kuitenkin turvallista tahtia. Jos hevosia ei ole hyvin koulutettu valjaissa, ne tulevat 
syöksymään ja vikuroimaan, juoksemaan villisti, säntäämään puiden läpi ja tuhoamaan vaunut ja 
itsensä. Ja niinpä palvelijan kuri ja valmistelu voi olla vaivalloista ja kestää pitkään.”  

”Minun palvelijani, todella on pelokas asia langeta elävän Jumalan käsiin. Minun lahjoillani ei tule 
leikitellä tai suhtautua niihin kevyesti. On olemassa tapa, millä niitä käytetään ja tapa, millä niitä ei 
käytetä, etteivät ne tee enemmän vahinkoa kuin hyvää. Lahjojen omaaminen on vasta alku. Sitten 
teidät täytyy kouluttaa kuinka käyttää sitä työkalua. Aivan kuten kirurgi käy läpi monien tuntien 
harjoittelun, kuinka suorittaa leikkaus, niin täytyy Minun Hengellisten kirurgieni käydä läpi monien, 
monien tuntien muotoutuminen ja joskus hyvin henkilökohtainen muotoutuminen. Ei voi rynnätä 
leikkausveitsi kädessä ja alkaa johtamaan leikkaustiimiä, kuinka suorittaa leikkaus, kun ei ole edes 
käynyt läpi ensimmäisen vuoden valmistelevaa lääketieteellistä koulutusta.”  

”Niin on laita myös Minun lahjoillani. On olemassa protokolla, valmistelu, harjoitteleminen, luonteen 
muotoutuminen, missä tilannetajusta tulee arvostettu itsenäinen kokonaisuus. Tilannetaju ei vain 
säilytä potilasta, vaan tietää, missä ja milloin antaa lääkettä, kuinka paljon, kuinka vähän, 
työskennellen yhdessä muiden käyttäytymissääntöjen mukaan, tuodakseen potilaan täydellisen 
terveeksi.”  

”Minä toivon, että te kaikki toimitte suurimmilla lahjoilla, mutta ymmärtäkää, kun tulette 
palvelemaan Minua, valmistelkaa itsenne käymään läpi monia vaikeuksia. Te ette tule ymmärtämään, 
miksi jotkut asiat tehdään tai ei tehdä teidän kanssanne, kunnes olette lähellä koulutuksenne loppua. 
Sitten te kykenette katsomaan taaksepäin ja näkemään, miksi tuo koettelemuksen aika oli niin kovin 
tarpeellinen teille.”  

”Lahjat väärien käsissä tai kouluttamattomien käsissä, ovat tapahtumista odottava tuho. On vielä 
monia oppituntien kerroksia, joita kirurgin täytyy oppia. Kuinka diagnosoida terve kudos sairaasta 
kudoksesta, kuinka paljon otetaan pois ja kuinka paljon jätetään. Mikä vaikutus tulee tämän pois 



ottamisella olemaan muille ruumiin järjestelmän osille. Kuinka nukuttaa potilas, kuinka valmistella 
heidät leikkausta varten, kuinka saada heidät tekemään yhteistyötä paranemisprosessin aikana, mitä 
komplikaatioita voi sattua, mitä infektioita voi tulla ruumiiseen ja tappaa sen, huolimatta 
menestyksellisestä leikkauksesta.”  

”Katsokaahan, sielujen kanssa työskenteleminen ei ole yhtään sen erilaisempaa. Heidän kasvussaan 
on monia kerroksia, jokaisesta täytyy luopua pikkutarkasti ja hänen, joka parantaa sielua, täytyy olla 
koulutettu, kuin myös hänen, joka parantaa ruumiita.”  

”Jokaisella henkilöllä on erilainen voitelu. Sairaalan hallintoviranomaisen voitelu on erilainen kuin 
kokin, sairaanhoitajan, ylläpidon ja turvallisuuden viranomaisten, kirurgien tai fyysisiä vammoja 
hoitavien. Jokainen on koulutettu ja on hankkinut oman erikoisalansa vastuuta ja siksi heidät on 
nimitetty olemaan vastuullisia siinä, mitä on meneillään heidän alaisuudessaan.”  

”Kokki ei kerro sairaanhoitajalle, kuinka antaa lääkitystä, hallinnon henkilö ei kerro kirurgille, kuinka 
leikata, nukutuslääkäri ei kerro kiinteistönhoidon henkilölle, kuinka saada lattiat puhtaiksi, eikä 
kiinteistönhoidon henkilökunta kerro, kuinka antaa lääkitystä.”   

”Ja niin on Minun Valtakunnassani. Jokaisella on nimetty tehtävä. Jokaisella on erikoisalansa ja kun 
KAIKKI kunnioittavat toistensa asemaa, Minun Valtakuntani tulee. Minun Tahtoni tapahtuu.”  

”Kun muutoksia tarvitsee tehdä, Minä lähetän Minun edustajani lähestymään osaston johtajaa ja 
antamaan viestin. He eivät ole vastuullisia siitä, kuinka viesti pannaan toimeen ja jopa pannaanko sitä 
toimeen. Se on Minun työni. Vakaumus on Minun nimittämäni. Älkää pakottako ketään ottamaan 
Minun neuvoani ja käyttämään sitä. Minä yksinkertaisesti tarjoan sen ja sallin työhän pätevän 
henkilön tehdä oikean päätöksen, kuinka käyttää sitä.”  

”Juuri niin on Minun profeettojeni ja palvelijoitteni laita. Heille on saatettu antaa viesti, mutta heidät 
on koulutettu esittämään se ilman väkinäisyyttä tai voimaa. Tätä varten on taito, siksi vie monia 
koulutuksen vuosia valmistella joku, joka neuvoo osastojen johtajia. On oikea tapa ja on väärä tapa. 
Viesti on niin tärkeä, että jos se tehdään väärällä tavalla, viestinviejä on vastuussa viestin kuuntelun 
epäonnistumisesta.”  

Täytyy olla seuraaja, ennen kuin he voivat johtaa. Heitä täytyy koetella itsehillinnässä, 
kärsivällisyydessä, kunnioituksessa, hyvässä käytöksessä ja esitystavassa, ennen kuin Minä voin 
luottaa heille suurempia tehtäviä. Minä olen etevin kunnioittamaan valta- ja vastuuasemissa olevia. 
Minä otan heidän virkansa hyvin vakavasti.”  

”Jos he eivät tule Minun luokseni saadakseen neuvoa, Minä vetäydyn kauemmas ja katson. Jos he 
etsivät Minua, Minä tarjoan ehdotuksia – mutta en koskaan tavalla, joka ei kunnioita heidän 
virkaansa. En koskaan voimallisesti, en koskaan olettaen, että Minulla on ainoa oikea vastaus tai 
sanomalla… ”Jumala näytti Minulle, että tämä on tapa, millä sinun tulisi pitää osastosi toiminnassa tai 
tällä tavalla sinun tulisi palvella. Jumala käski Minua kertomaan teille.”  

”Tuo hallinnon viranomainen on kuunnellut Minua hyvin pitkän aikaa ja he tuntevat Minun ääneni, 
toista he eivät tule seuraamaan. Jos ehdotuksenne on Minulta ja annettu asianmukaisella tavalla, 
Minä tulen avaamaan kuulijan korvat ilman sellaisia ilmoituksia, kuin… ”Jumala kertoi Minulle, että 
kertoa sinulle. Tai Jumala sanoi, että tehkää tämän tällä tavalla. Tai Jumala näytti Minulle, että mikä 
oli vialla osastossanne.”  



”Nämä ovat oppitunteja, joita Jumalan viestinviejän täytyy oppia, jos heille tulisi luottaa suurempia 
toimeksiantoja. Teidän motiivinne saattaa olla oikea, teidän ymmärryksenne oikea, mutta jos se 
tehdään väärällä tavalla, se mitä te teette, tulee olemaan väärin.”  

”Minun ihmiseni, te näette vain osittain. Te kuulette vain osittain. Te kaikki olette avoimia ovelille 
pettämisille. Ei kukaan teistä ole ollut täydellinen kuulemisessanne ja jos tulette palvelemaan Minua, 
te ette tule toimimaan olettamuksessa ja ryntäämään sisään sinne, minne enkelit pelkäävät astua. 
Pikemminkin te tulette kävelemään keveästi ja olemaan hyvin varovaisia, siitä, mitä kuulette ja kuinka 
te kerrotte muille siitä, olettamatta hetkeäkään, että tiedätte paremmin tai, että teille on näytetty 
paremmin.”  

”Pikemminkin pelossa ja vapisten, puhuen Minun puolestani, te tulette ystävällisesti tarjoamaan 
sanan, tietäen täysin hyvin, että te olette erehtyneet aikaisemmin ja voisitte tehdä sen uudelleen. Ja 
jotta antaisitte neuvon Minun Nimessäni, kun te olette erehtyneet, on vakava, vakava asia.”  

”Veljeni, älköön aivan monet teistä pyrkikö opettajiksi, sillä te tiedätte, että me saamme sitä 
kovemman tuomion.” Jaakobin Kirje 3:1. ”Puhuttaessa (seurakunnan) kaitsijain vaatimuksista… Hän 
älköön olko äsken kääntynyt, tai hän saattaa tulla itseriittoiseksi ja langeta samaan tuomioon kuin 
paholainen.” Paavalin Ensimmäinen Kirje Timoteukselle 3.  

”Kaitsija on joku, joka neuvoo osastojen johtajia viisaudella, jota Minä välitän hänelle. Vaikka hän 
tulee Minun käskyvallassani, hän ei koskaan sano… ’Tämä on jotakin, mitä Jumala kertoi minulle, että 
sanoa teille, että tehkää’. Pikemminkin hän tarjoaa totuuden sanan kaikessa nöyryydessä ja se 
palvelija, tuntien Minun ääneni, tulee ottamaan sen sydämeensä. Mutta tämä on kaitsijoiden tehtävä, 
ei vasta äsken kääntyneiden. Ihmiset, jotka ryntäävät kertomaan pastorille, mitä tehdä ja jotka ovat 
vielä hyvin nuoria Herrassa, ovat kypsymättömiä luonteensa muodostuksessa. Heidät kohdataan 
pilkalla ja halveksunnalla ja se on oikein. Pastori tuntee Minun ääneni ja toista hän ei tule 
seuraamaan. Ja pastori tietää myös, kuinka Minä toimin.”  

”Vaikka olette tehneet parhaanne kuullaksenne Minua, jos ette ymmärrä, kuinka alastomia, 
erehtyväisiä ja tyhjiä olette Minun edessäni, te ette tule esittämään sitä sellaisella tavalla, joka 
heijastaa Minun nöyryyttäni. Monet kerrat Minä näytän teille asioita, joiden puolesta rukoilla, eikä 
julistaa avoimesti muille. Noviisi on innokas näyttämään maailmalle, että hän kuulee Minusta ja jakaa 
yleviä asioita, joita Minä pitäisin parempana, että hän pitää vain meidän kesken. Ja siitä syystä, Minä 
pian olen hiljaa hänen läsnäolossaan. Viisas mies on huolellinen puheessaan, eikä aiheuta loukkausta 
ja useimmin on hiljaa ja tämän ihmisen kanssa Minä voin vapaasti keskustella.”  

”Kun teille luotetaan suuria aarteita, te ette juokse paljastamaan sitä varkaille, jotka tulevat ja 
murhaavat teidät nukkuessanne ja varastavat sen. Aivan niin, demonit katsovat ja odottavat kielen 
lipsahdusta, juonien, kuinka parhaiten ansoittaa teidät ja saada huonoon maineeseen.”  

”Ja niinpä Minun lapseni, mitä suurempia mysteereitä Minä teille paljastan, sen hienotunteisempia 
teidän täytyy olla, sen nöyrempiä teistä täytyy tulla, ymmärtäen, että ne ovat vain lainassa teillä ja 
millä hetkellä hyvänsä Minä voisin palauttaa teidät teidän entiseen tietämättömyyteenne.”  

”Ja ajoittain, se on täsmälleen se, mitä Minä teen. Minä tulen pidättämään teiltä entisiä asioita, jotta 
te opitte tahdikkuuden ja nöyryyden hyveitä. Minä teen tämän, koska Minä rakastan teitä ja Minulla 
on suuria asioita varattuna teille, en rangaistakseni teitä, vaan muotoillakseni.”  

( Clare ) Se oli Hänen viestinsä loppu. Te voitte löytää tämän aiheen myös Hebrealaiskirjeestä 12:4-13. 
Herra siunaa teidät, rakkaat Sydänasukkaat.” 


