
199. MINUN MORSIAMENI,  

YLLÄPITÄKÄÄ MINUN KUNNIAANI TÄNÄ VUODENAIKANA 

Jeesus sanoo: Ylläpitkää Minun Kunniaani tänä vuodenaikana, Minun Morsiameni 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 1. Joulukuuta, 2015.  

No niin, minun kallisarvoinen perheeni, en voi pitää teiltä salassa minun heikkouttani enkä Herran 

uskomatonta kiltteyttä. 

Tänään on Kiitospäivän jälkeisen maanantain (= Cyber Monday ) jälkeinen päivä. Muutaman viime 

päivän ajan minuun on iskenyt houkutuksia kuluttaa rahaa sellaiseen, mitä kutsuisin tarpeettomiksi 

tavaroiksi. Minä olen taistellut ja taistellut ja taistellut tätä vastaan, mutta lopulta… minä munasin sen. 

Sillä aikaa, kun olin typerä, minä tiesin, että mustalla pantterilla oli minusta kurkkuote, mutta minä 

heitin ajatuksen sivuun ja soin itselleni nautintoja.  

Kuka tarvitsee viisi kopiota Raamatun Lupauksista, kaikki eri laitoksia? Sen voi perustella sanomalla, ” 

Voi, ne maksavat vain kaksi tai kolme dollaria kappale! ” Minä perustelin sen sanomalla ” Minä annan 

ne pois Herra, ja pidän vain sen, joka toimii minulle parhaiten. ” 

Myös pukeutumisessa. Täällä Rocky Mountains`n Taoksessa on aamuisin hyvin kylmä, ja minä yritän 

pysyä lämpimänä – ilman, että lämmityslasku pomppaa taivaisiin, se on haaste. Siispä, useiden, 

useiden hukattujen tuntien jälkeen, löysin fleece vuorilliset housut, jotka sopisivat minulle. 

Myöhemmin, kaverit, tunsin itseni syylliseksi, että en tarvitse useita pareja, ja peruin ja supistin 

tilaustani. Mutta aika, jonka käytin, sitä ei pysty korvaamaan. Minun olisi pitänyt antaa se aika teille, 

minun suloinen perheeni. Pyydän, antakaa minulle anteeksi.  

Aviomieheni Ezekiel on hyvin herkkä mies ja ihmeellinen, viisas neuvonantaja ja tuki. Hän on tuntenut 

surua usean päivän ajan, ja viimein hän puhui minulle minun mustasta pantteristani. Tunsin itseni NIIN 

syylliseksi. Tiesin, että olin loukannut häntä ja Herraa, niinpä aloitin rukoushetkeni, koska, tiedättehän 

– lääke, jota teille annan, on hyväksi myös minulle. Ja minä aina sanon, kun olen munannut – älä 

juokse POISPÄIN Herrasta – juokse Hänen TYKÖNSÄ. Siis, aloitin rukoushetkeni, ja Herra oli edessäni 

välittömästi. Mutta Hän itki, ja minun sydämeni särkyi. Minä olin aiheuttanut Hänelle tämän kivun 

ostelemalla ja suomalla ylenmäärin nautintoja itselleni. Tuhlannut aikaa.  

Herra, minulla ei ole mitään sanottavaa puolustuksekseni, muuta kuin, että olen hyvin, hyvin pahoillani 

heikkoudestani ja synnistä ja olen pahoillani siitä, että olen loukannut Sinua ja Ezekieliä. ” 

Hän vastasi minulle ja sanoi… ” Minun kyyhkyni, sinä olet kuten kaikki muutkin tähän aikaan vuodesta. 

Surullista, mutta totta. Tosin menneisyydessä sinulla ei ollut pientäkään määrää harkinnanvaraista 

rahaa, joten se oli helpompaa. Mutta Minä olen iloinen, että käytät rahaa muihin ihmisiin. Siinä 

mielessä, Minä olen ylpeä sinusta. Mutta olet silti rakenteilla oleva työ. ”  

Ja selittääkseni tuon, jos lahjoituksia tulee, me laitamme tietyn summan sivuun muita ihmisiä varten, 

että meillä olisi rahavaroja. Ja jotkut teistä ovat korvamerkinneet rahat, joita olette lähettäneet meille 

jotain tiettyä asiaa varten. Me arvostamme sitä suuresti – kiitos teille oikein paljon. Me saamme sillä 

aikaan melko paljon yhteisössä.  

” Minuun koskee paljon, kun näen Ezekielin loukkaantuneen ja Sinun itkevän, Herra. Luulenpa, että 

minä en tiedä kuinka heikko minä olen, ennen kuin houkutus on laitettu eteeni. ” 

Kun me elimme 300:lla dollarilla kuukaudessa, vaivoin säilyen hengissä, luulin, että olin jo päässyt yli 

mustasta pantterista. Mutta kun nyt meillä on vähän ylimääräistä, minä huomaan vain kuinka 

haavoittuva minä olen. Nainen voi luulla olevansa rehellinen, kunnes hänelle esitellään valtava 

houkutus. Silloin hän saa tarkkaan selville, kuinka heikko hän on. Jumala meitä kaikkia auttakoon.  



Jeesus jatkoi… ” Kaikille Minun Morsiamilleni, joilla on pakko-oireinen häiriö, ymmärtäkää, että tämä 

aika vuodesta on ladattu kuin keväinen karhu ansa, humauttamaan jalkanne velkoihin ja sitomaan 

teidät velvoitteisiin, joiden kanssa teidän täytyy kamppailla koko vuosi saadaksenne ne täytetyiksi. ”  

” Saatana on tämän takana, kuten kaikissa lihan synneissä. Minä toivon, että te kaikki olisitte 

vastapuolta viisaampia. En ole mielissäni teihin, kun te velkaannutte Minun Nimessäni. Mieluummin, 

Minä rakastaisin nähdä teidän pysyvän yksinkertaisina ja keskittyneinä Minun Syntymääni. Tehden 

pieniä asioita lastenne kanssa tehdäksenne Minun Syntymästäni muistorikkaan tapahtuman, ettekä 

liittäisi käsiänne yhteen porton kanssa ja tekisi siitä synnin tapahtumaa. ”  

” Älkää kuulostelko pessimistejä, jotka kritisoivat tätä aikaa vuodesta. Paljon armoja vapautetaan 

Taivaasta tähän vuodenaikaan, jos sitä käsitellään oikein, oikealla sydämellä, eivätkä rahanhimo ja 

ahneus ole päässeet sisään. Esimerkiksi, näytelmät, joita uudelleen esitetään ovat loistavia tilaisuus 

kertoa vuodenajan todellinen merkitys. Tiedätkö, Minun enkelini ovat läsnä niissä tilaisuuksissa 

tuomassa suloutta ja näkemystä, mitä lapsi ei koskaan unohda? Ja jopa aikuiset tuntevat vetoa 

Minuun. Voi, kuinka kunniakasta on nähdä sydänten muuttuneen, kun he mietiskelevät Minun 

inkarnaatiotani. ”  

Tässä välissä, minä haluan jakaa kanssanne kaverit – Minun vain täytyy lisätä tämä. Joulun aikaan yli 30 

vuotta sitten, TV:ssä näytettiin syntymää koskeva osa Franco Zeffirellin elokuvasta ” Jeesus 

Nasaretilainen ”Tämä oli viisi kuukautta ennen minun kääntymistäni. Olin silloin vahvasti New Age:n 

piirissä, mutta tämän katsominen muutti jotakin minun sisälläni. Minä tunsin NIIN paljon vetoa 

Jeesukseen, tunsin Jumalan nykäisevän sydäntäni. TODELLISEN Jumalan. Minä en tuntenut Häntä vielä, 

mutta pystyin tuntemaan armon voiman, joka työskenteli sen elokuvan kautta. Ja se elokuva on 

voideltu, se paljastaa Herran suloisen puolen, joka siihen aikaan – 30 vuotta sitten, ei ollut suosittu. 

Siispä, Minä tunsin Herran nykäisevän minun sydäntäni, kun vain viisi kuukautta myöhemmin Hän 

vieraili minun luonani. 

Mutta minä olin niin valheiden kyllästämä ja pimeydessä, en pystynyt löytämään ratkaisua ennen kuin 

vaikuttava tapaus sattui toukokuun viidentenä päivänä, ja se muutti minun elämäni ikiajoiksi – kun 

Pyhä Henki laskeutui Taivaasta ja sytytti minut tuleen 45 minuutiksi. Kaverit, minä istuin kupari 

pyramidin alla mietiskellen Maya Tarot pakkaa – niin syvällä pimeydessä minä olin. 

Minä etsin Totuutta, todellakin, vilpittömästi sydämestäni etsin Totuutta ja todellista Uskoa. Minun 

silmäni olivat suljettuina ja yhtä äkkiä, minä näin hengen tällä mustalla taivaalla eroavan, ja tämä 

salamoiva kyyhkynen vain laskeutui Taivaasta, koko matkan alas sydämeeni. Se sytytti minun koko 

kehoni tuleen 45 minuutin ajaksi. Se oli niin intensiivistä, että minun aviomieheni sanoi, ” Mitä oikein 

tapahtuu? Sinä hehkut! ” Ja omaksutulla tiedolla Jumalasta – koska en tiennyt kuka Pyhä Henki oli – 

Jumala johdatti minut tietämään, että Pyhä Henki oli vieraillut minun luonani. 

Siispä minä sanoin, ” Tämä on Pyhän Hengen vierailu, ja tämän vierailun ajan minä olin syvästi 

tietoinen synneistäni. Ja tiedättehän, jos olet New Age-läinen, sinulla ei ole ” syntejä ” – vain huonoja 

valintoja. Ja minä tulin syvästi tietoiseksi synneistäni ja kaduin kyynelvirroilla, kun Hänen Rakkautensa 

otti minut syleilyynsä ja antoi minulle anteeksi… Hänen rakkautensa yksinkertaisesti peitti alleen 

minut. Tarkoitan, että näin itseni pahempana kuin viemärin ulosteet, kun näin syntini, ja Hänen 

halaavan ja rakastavan minua! 

En nähnyt Jeesusta, minä vain tunsin Hänen rakkautensa halauksen. Se oli ihmeellinen asia. En edes 

tarkkaan tiennyt mitä se oli, sanasta sanaan, mutta lausuin osia 51.Psalmista.  

Ja nämä ovat ne osat, jotka muistan…   

1.Jumala, ole minulle armollinen hyvyytesi tähden; pyyhi pois minun syntini suuren laupeutesi tähden. 



2.Pese minut puhtaaksi rikoksestani, puhdista minut synnistäni. 

3.Sillä minä tunnen rikokseni, ja minun syntini on aina minun edessäni.  

10.Jumala, luo minuun puhdas sydän ja anna minulle uusi, vahva henki. 

11.Älä heitä minua pois kasvojesi edestä, äläkä ota minulta pois Pyhää Henkeäsi.   

12.Anna minulle jälleen autuutesi ilo, ja tue minua alttiuden hengellä.  

Minä tarkoitan, että minä vain istuin siinä ja lausuin sen. Ja myöhemmin tulin tietämään – luulen, että 

se oli noin 15 vuotta myöhemmin, ehkä vähemmän, sain selville, että se oli 51.Psalmista, katumuksen 

Psalmista.   

Siis, olipa Herra syntynyt sinä päivänä tai ei, on täysin asiaan kuulumatonta, Hän käyttää tätä päivää 

tuodakseen tietoisuutta Itsestään kadotetulle ihmiskunnalle, joka istuu sellaisessa pimeydessä. 

Tietenkin Saatana hyppii sen kantapäillä ahneuden, rahanhimon ja juhlinnan myötä. 

Tässä vaiheessa, Herra alkoi taas puhumaan, ja Hän sanoi… ” Hyvin sanottu. Se on juuri mitä tapahtui, 

erityisesti tänä maallisena aikana, jumalattomana aikana, jona ihmisestä on tullut oma jumalansa, eikä 

ole tarvetta Minulle. Niinpä, käytän tämän harvinaisen tilaisuuden keskittyäkseni Minun Syntymääni, 

että pikkuiset saattaisivat tuntea vetoa Minuun. 

Mutta jopa nyt, vihollinen on työskennellyt päivin öin, poistaakseen jopa Minun syntymäni muistelun 

ja Joulun merkityksen, jopa siihen pisteeseen, että seimen esille pano on rikollinen teko tässä maassa! 

” 

” Ja heille teistä, jotka ovat pessimistejä, teille pitäisi olla ilmeistä, että tämä aika vuodesta ON UHKA 

Saatanalle, tai hän ei työskentelisi näin kovasti tuhotakseen sen maailmasta. ” 

” Mutta te, Minun Morsiameni, Minun korkeasti kunnioitetut, pyydän – ylläpitäkää Minun kunniaani, 

älkääkä langetko maailman saaliiksi, antamalla periksi impulsseille shoppailla ja käyttää hyödyksi 

alennusmyyntejä, jotka on tahallaan viritetty, että lankeaisitte materialismiin. 

Minulla ei ole ongelmaa vaatimattomasta asialistasta, joita tarvitsette papintyössänne tai 

auttaaksenne muita, tai muutamista henkilökohtaisista tavaroista. Mutta pyydän, ettette anna sen 

riistäytyä käsistä ja saada teidät halvauttavan velan ansaan. Ylläpitäkää minun kunniaani, Minun 

armaani.  

” Se mitä teette köyhien hyväksi, tullaan aina muistamaan ja laskemaan teille ansioiksi. Mutta pysykää 

Minun armossani, ei vaanivien epäpuhtaitten henkien voitelussa, he etsivät sotkeakseen teidät ja 

viedäkseen sydämenne pois Minulta. ”… 

” Minä annan sinulle anteeksi sinun harkitsemattomuutesi. Mene äläkä tee enää syntiä. ”  


