
13. Jeesus sanoo… NYT tai EI KOSKAAN, Minun Morsiameni!  

Missä on teidän Kuuliaisuutenne? 

MINUN MORSIAMENI… NYT TAI EI KOSKAAN!... MISSÄ ON TEIDÄN KUULIAISUUTENNE… 

Jeesuksen sanoja Sisar Clare, 13. Joulukuuta, 2014.  

Jeesus aloitti… ”Oletteko te halukkaita menemään rukoilupaikkoihinne, rukoilukomeroihinne 

lohduttamaan Minua vai oletteko te muun maailman kanssa shoppailemassa, myymässä, 

juhlimassa, kun kaikki sortuu. Missä te olette? Arkissa vai korkeilla paikoilla antamassa 

kunnianosoituksia maailmalle?”  

”Missä on kuuliaisuutenne? Onko se Minulla? Itsellänne? Vai maailmalla ja Saatanalla? Missä ovat 

asiat, jotka kaikkein eniten merkitsevät teille? Pankissa? Perheenne luona? Ystävien luona? Minun 

luonani? Missä teidän kuuliaisuutenne on, Minun Morsiameni? Missä te tulette olemaan, kun 

tulvavedet yhtäkkiä syöksyvät päällenne?”  

”Minä kutsun teitä nyt tekemään päätöksen. Minä kutsun Minun Morsiantani kyynelsilmin, 

pyydän, pyydän, tule Minun luokseni Minun Rakkauteni Arkkiin, siellä te löydätte Minut kärsivänä 

ja siellä te tulette löytämään Minun suojelukseni. Kyllä, Minä kärsin ja jatkan kärsimistä, kunnes 

pahaa ei enää ole. Kyllä, Minä itken Minun Morsiameni vuoksi, hän on mennyt ostoskeskukseen 

myymään itseään jälleen kerran, hyläten Minut tämän maailman kiillon vuoksi.”  

”Tämä on yksinkertainen viesti, tässä se ole mitään monimutkaista, Minä tarvitsen hänen 

seuraansa, Minä tarvitsen hänen lohtuaan, Minä kaipaan tulla hellästi pidetyksi ja rakastetuksi, 

saamaan hänen suloutensa salvaa tervehtimään Minun silmiäni, hänen äänensä puhtauden 

tuudittamaan Minut uneen, vieden Minut kauas siitä, mitä Minun täytyy nähdä ja kuulla joka 

päivä.”  

”Pyydän, Minun Morsiameni, hylkää tapasi maailman kanssa tänä Pyhänä Vuodenaikana ja tule 

Minun luokseni, salaiseen paikkaan, Minun Rakkauteni Arkkiin. Ravitse ja huolehdi Minun 

haavoistani, niin että unohdan heidät, jotka menivät pois sydän kylmänä, välittämättä yhtään 

Minun ahdingostani.”  

”Teillä ei ole aavistustakaan, mitä yksi vilkaisu Minun Morsiameltani Minulle merkitsee. Kuvitelkaa 

vain itsenne täydessä juhlasalissa, gaalassa, jossa juhlitaan Kuninkaan Syntymäpäivää. Jokainen 

komeilee kauneudellaan ovesta sisään tanssilattialle, tullakseen huomatuksi ja tuijotetuksi. 

Jokainen on keskittynyt seuraavaan ”saaliiseen”. Leikki ei koskaan lopu, valta, asema, varallisuus ja 

maine.”  

”Sitten yhtäkkiä kuuluu fanfaari, kaikki kääntyvät ovelle ja sisään astuu Kuningas, lukien jokaisen 

huoneessa olevan henkilön ajatukset. Se on harmitus heille pysähtyä ja tunnustaa Hänet, kun 

fanfaari soi. He olivat niin hetken himossaan ja siitä irtautuminen on kivuliaan ärsyttävää. Ja siinä 

Hän seisoo, kuninkaallisessa asussaan, koko heidän maailmansa hallitsija. Kun Hän silmäilee 

väkijoukkoa, heidän tietämättään Hän lukee kaikkien huoneessa olijoiden ajatukset ja tunteet.”  

”Nurkassa istuu pieni seinäkukkanen, jolla ei ole kiinnostusta prameiluun eikä loistoon, ei leikkiin 

eikä saaliiseen. Häntä kiehtoo Kuninkaan kauneus, ei mikään muu. Pökerryksissä hänen sielunsa 

kauneudesta ja hämmästyneenä siitä, että hän on niin erilainen kuin muut, Kuningas 

hyväntahtoisesti kävelee hänen luokseen, nostaa hänet jaloilleen ja asettaan hänen kätensä 

omalle käsivarrelleen ja julistaa… ”Minä olen löytänyt hänet, joka on arvollinen olemaan Minun 

Kuningattareni.”  



”Kaikki muut ovat järkyttyneitä ja epäuskoisia, heidän suunsa loksahtavat auki, hiljaisuus on 

kuurouttavaa, hänhän on ehdottomasti ei kukaan! Katsokaa hänen kehnoa asuaan ja hänen 

perheensä ei ole edes kuninkaallisia.”  

”Kun Minä silmäilen teitä, Minun Morsiameni, mitä Minä olen pakotettu näkemään? Mitä tulee 

olemaan ajatuksissanne, sydämissänne? Oletteko kärsimättömiä Minun kanssani, koska teillä on 

pitkä ostoslista ja on tulossa myöhä… te ette vain voi odottaa, että pääsette ostoskeskukseen? Vai 

oletteko te haltioissanne tunteesta, kun Kuningas on keskellänne? Tällaista Morsianta Minä etsin, 

hän on niin rakastunut Minuun, että hänellä ei ole aikaa eikä kiinnostusta shoppailemaan, vain 

olemaan Minun kanssani. Hän mieluummin juo Minun katkerasta maljastani, kuin illastaa 

nautinnollisesti ystäviensä kanssa.”  

”Minä olen tässä, yltä päältä surussa, teidän maailmanne ahdingon vuoksi… kyllä Minä sanon 

Teidän maailmanne, koska se ei muistuta ollenkaan Minun maailmaani. Minä olen suruissani siitä, 

mitä on tulossa päällenne niin yhtäkkiä, että sitä ei voi paeta. Minä olen etsinyt Minun 

Morsiantani, Minä olen käynyt ostoskeskuksissa, ruokasaleissa, gaaloissa ja olen löytänyt hänet 

flirttailemasta muiden miesten kanssa, osallistuen säädyttömään seksuaaliseen käyttäytymiseen, 

rellestäen saastassa, jota Saatana on tarjonnut hänen nautinnokseen.”  

”Nyt Minä olen lopen uupunut kutsumisesta, etsimisestä, pyytämisestä, Minä olen niin lopen 

uupunut. Jos te aiotte tulla takaisin, teidän on parasta tehdä se nopeasti, on tuskin ollenkaan aikaa 

jäljellä teille, nyt tai ei koskaan, Minun Morsiameni. Nyt tai ei koskaan. Nyt tai ei koskaan.” 


