
6. JEESUS KUTSUU MAHDOLLISTA MORSIANTAAN KATUMUKSEEN 

Jeesus kutsuu Morsiantaan katumukseen 

1. Syyskuuta, 2014. Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle 

 Herra kutsuu Morsiamiaan, tai potentiaalisia, mahdollisia Morsiamiaan katumukseen. Morsian ei 

ole valmis Kristittyjen Taivaaseen pelastamiseen. Ja hän haluaa valmistella Morsiamensa. Ja kuten 

olen jo aikaisemmissa opetuksissani jakanut teille, että osasyy, että Amerikan talous on lamassa – 

ja Herra sallii sen – on saada Morsiamensa takaisin maailmasta. Saada morsiamen mieli maailman 

asioista Häneen. 

Niin, kuten tiedät Amerikassa on paljon menestyviä kristittyjä, ihmisiä, jotka puhuvat vauraudesta 

ja et todella ole onnistunut kristittynä, ellei sinulla ole uskoa menestyä. Mikään ei voisi olla 

kauempana totuudesta, koska menestys ja raha olivat viimeinen asia, joka Herralla oli mielessään 

Uudessa Testamentissa. Vanhassa Testamentissa se oli joskus suosionosoitus Jumalalta, mutta 

Uudessa Testamentissa Herra asetti rajan, standardin. 

Hän ei valinnut syntyä kuninkaaksi tai prinssiksi tai elämään kuten kuningas tai prinssi. Hän valitsi 

yksinkertaisen elämän, vaatimattoman elämän. Elämän, jossa ei ollut maailman vakiinnuttamia 

asioita. 

Niinpä hän etsii Morsianta, joka muistuttaa Häntä. 

Niinpä, tässä on viesti, jonka Herra antoi minulle: 

” Kauniit ihmiset, ryhmänä ylipäätään, eivät ole Minun Morsiamiani. Etsin alhaisia, katuvaisia ja 

hartaita. Heitä vainotaan heidän oikeamielisyytensä takia. Etsin heitä, jotka muistuttavat Minua. 

Ikäväkseni Minun on sanottava, että monet Minun Kristityistäni muistuttavat Babylonian – tai 

teidän aikanne Hollywoodin – kauneuskuningattaria. ”  

” Tiedän, että olette kyllästyneet siihen, että sanon, ettei tämä ole Hollywood – tämä on Taivas. Ja, 

että sielut täällä eivät vähääkään muistuta heitä, joita tällä Maapallolla kutsutaan mahtaviksi. ” 

” Kutsun Morsiameni ja ihmiseni koolle katumaan. En millään muotoa sano, etteikö maailman 

mittapuulla ihana ihminen voisi olla Morsiameni – mutta henkilökohtaisessa elämässään hän 

muistuttaa minua. Ristiinnaulittu, torjuttu, sivuutettu, halveksittu. ” 

” Hän kantaa sydämessään arpia toisten sydämettömästä ylenkatseesta. Tällaiset vetävät 

puoleensa Sydäntäni. He kantavat tuskansa hiljaisella arvokkuudella, silti ulkoapäin et heitä 

tunnistaisi. Nämä ovat Valittujani. Pienten, hauraiden ja torjuttujen rinnalla. ” 

” Tiedän, että toistan Itseäni – mutta tämä ei voisi olla olennaisempaa, tärkeämpää. ” 

” Haluan kaikkien tietävän, että mitä etsin mahdollisissa Morsiamissa, he EIVÄT ole hyvin 

hoidettuja kristittyjä. Pikemminkin oikein, oikein vähäpätöisiä. Tuokaa Minulle kaikki he, jotka 

arvelevat olevansa Kruunulleni sopimattomia. Iskostakaa heihin hiljainen luottamus, että he 

kuuluvat Minulle ja ovat sen arvoisia. He ovat Morsiamiani. He ovat Valittujani. Ja he, jotka vielä 

seisovat odottamassa valituksi tulemista, ovat Minulle HYVIN tärkeitä. ” 

” Heille todellakin maksetaan sama palkka kuin ensiksi valituille ja aikaisemmin kuin kaikille 

alhaisille ja ei-toivotuille. ” 

Tämä oli Herran viesti tällä kertaa Morsiamillensa ja Kirkollensa. 


