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Clare aloitti… Te tiedätte, että maailman tapahtumat ovat tapahtumassa hyvin nopeasti. Selvästi 

aika on nyt, kun asiat ovat tulossa siihen pisteeseen, että jotakin pitää tehdä. Herra on pyytänyt 

minua olemaan hyvin selkeä ja suora teidän kanssanne tietyistä asioista. Erityisesti, meidän 

identiteetistämme Hänen Morsiamenaan. Kuka on Kristuksen Morsian? Ketkä tullaan ottamaan 

Taivaaseennostossa, Tempauksessa? Nyt Herra on pyytänyt minua määrittämään selvemmin, kuka 

Hänen Morsiamensa on.  

Ketä Hän on etsimässä? Mitkä ovat Hänen Morsiamensa luonteenpiirteet? Kuinka me voimme 

tunnistaa todellisen Kristuksen Morsiamen? Tämä on niin tärkeää, koska on olemassa standardeja. 

Herra ei aio mennä naimisiin porton kanssa. Hänellä on joitakin hyvin tärkeitä ja tarkoituksellisia 

standardeja, millä Hän valitsee Hänen Morsiamensa, Hänen puolisonsa. Me haluamme tulla Hänen 

valitsemikseen, me haluamme varmistua, että me tulemme olemaan Hänen Morsiamensa. On 

joitakin asioita, joita meidän pitää tarkastella huolella.  

Jos me vain kevyesti hypähtelemme ja sanomme… ”No niin, olen kristitty, olen ottanut Herran 

vastaan, Hän on Minun Herrani ja Pelastajani, minut otetaan Taivaaseennostossa”, silloin me 

valehtelemme itsellemme. Me emme todella halua laittaa päätämme hiekkaan juuri nyt. Me 

todella haluamme tietää, mikä on asemamme suhteessa Herraan. Olemmeko me maailman 

morsian vai Herran Morsian? Siispä se, mitä minä haluan puhua tässä, on että kuinka me voimme 

tunnistaa Kristuksen Morsiamen, todellisen Kristuksen Morsiamen.  

Ensimmäinen asia, jonka haluan sanoa, mikä on hyvin tärkeää, minä uskon, että Kristuksen 

Morsian ei ole kauniit ihmiset. Kristuksen Morsian ei ole taloudellisesti menestyneet, hyvin 

pukeutuneet, rikkaat kristityt. Heidän joukossaan saattaa olla Kristuksen Morsian, mutta sitä Hän 

ei etsi. Se ei ole Morsiamen merkki.  

Morsiamen merkki on todella orjantappurakruunu. Herra etsii jotakuta, joka muistuttaa Häntä. 

Ajatelkaa sitä hetkinen: eikö se todellakin ole sitä, kun te etsitte puolisoa, te etsitte sellaista, jolla 

on samat arvot kuin teillä on? Heillä tulee olemaan sama agenda elämässä, samat päämäärät, 

yhteensopiva persoonallisuus ja sydän, joka tulee olemaan täysin rakastunut teihin, eikä 

kehenkään muuhun. Tinkimätön ja uskollinen sydän. Nämä ovat joitakin asioita, joita Herra haluaa 

Hänen Morsiamessaan.  

Ja on joitakin ihmisiä, jotka ovat kauniita ulkoisesti ja taloudellisesti varakkaita, jotka ovat Hänen 

Morsiamensa ja Herra tunnistaa Heidän orjantappurakruununsa ja ympärileikkauksen maailmasta 

Jumalalle ja pyhyyden heidän sydämissään. Pelkäänpä, että juuri nyt Kristityssä Kirkossa, 

Kristuksen Morsiamen on enemmän osoitettu olevan menestyviä, energisiä, jalansijaa ottavia 

ihmisiä, pikemmin kuin nöyriä ja alhaisia.  

Te luette Autuaista ja välittömästi saatte selvän kuvan, ketä Hänen Morsiamensa todella 

muistuttaa. Antakaa minun lukea se teille… Matteuksen Evankeliumi 5:1-12, Autuaissa lukee… 

”Kun Hän näki kansanjoukot, nousi Hän vuorelle; ja kun Hän oli istuutunut, tulivat Hänen 

opetuslapsensa Hänen tykönsä. Niin Hän avasi suunsa ja opetti heitä ja sanoi: ”Autuaita 

(siunattuja) ovat hengellisesti köyhät, sillä heidän on Taivasten Valtakunta. Autuaita ovat 

murheelliset, sillä he saavat lohdutuksen. Autuaita ovat hiljaiset, sillä he saavat maan periä. 



Autuaita ovat ne, jotka isoavat (joilla on nälkä) ja janoavat vanhurskautta (oikeamielisyyttä), sillä 

heidät ravitaan.” 

”Autuaita ovat laupiaat (armolliset), sillä he saavat laupeuden (armon). Autuaita ovat 

puhdassydämiset, sillä he saavat nähdä Jumalan. Autuaita ovat rauhantekijät, sillä heidät pitää 

Jumalan lapsiksi kutsuttaman. Autuaita ovat ne, joita vanhurskaudentakia vainotaan, sillä heidän 

on Taivasten Valtakunta.” 

”Autuaita olette te, kun ihmiset Minun tähteni teitä solvaavat ja vainoavat ja 

valhetellen(valehdellen) puhuvat teistä kaikkinaista pahaa. Iloitkaa ja riemuitkaa, sillä teidän 

palkkanne on suuri Taivaissa. Sillä samoin he vainosivat profeettoja, jotka olivat ennen teitä.” 

Siispä tässä Herra antaa meille aikamoisen opetuksen siitä, keiden Hän katsoi olevan autuaita tällä 

Maapallolla. Ja se todella on erilainen kuva, kuin kaunis, varakas, vauras ja menestyvä energinen 

kirkko. Se on aivan erilainen kuva.  

Ensimmäinen on Autuaita ovat hengellisesti köyhät, sillä heidän on Taivasten Valtakunta. No niin, 

en tiedä, kuinka teidän laitanne on, mutta tiedän, että kun sain ylimäärän rahan runsautta, kun 

otin vastaan perintöni, ”hengellisesti köyhä” vain muuttui vähän.  

Löysin itseni tekemästä todella typeriä asioita, kuin katsomassa jonkun toisen autoa sanoen… 

”Vau, tuo auto ei ole niin kiva kuin minun autoni.” Vain asioita, joita en koskaan ajatellut tekeväni 

aikaisemmin. Ehdottoman törkeää minulta. Ja katsoin ja ajattelin… ”Mikä on mennyt päähäsi? 

Mikä sinua vaivaa, kun ajattelet, että sinun pitäisi ajatella tuolla tavalla?”  

Minusta tuli kärsimättömämpi ja suvaitsemattomampi ihmisiä kohtaan, tuomitsevampi ja oivalsin, 

että tämän kaltaisen rahamäärän omistaminen tässä tilanteessa oli itse asiassa hyvin myrkyllistä 

minun hengelleni. Se johti jonkinlaiseen ylpeyteen ja röyhkeyteen, joka oli kerta kaikkiaan 

inhottavaa. Kiitos Herran, tilanne meni ohi nopeasti. Minä en voinut ymmärtää sitä. Ollakseni 

rehellinen kanssanne, Herra kertoi minulle, että periaatteessa hankkiutua eroon siitä kaikesta niin 

nopeasti kuin mahdollista, koska se oli myrkyllistä. Niin me teimme, parhaan kykymme mukaan.  

On olemassa kuva hengellisesti köyhänä olemisesta. Varakkaille ja itseriittoisille ihmisille on hyvin 

vaikeaa olla hengellisesti köyhä. On paljon yleisempää jollekin, joka on varakas, tuntea ylemmyyttä 

hengessä ja katsoa alentuvasti niitä, joilla ei ole varakkuutta. Minä en sano, että se on 

mahdotonta, koska on niitä, jotka ovat varakkaita ja ovat erittäin nöyriä. Et koskaan ajattelisi heitä 

katsomalla, että he ovat niin varakkaita, kuin mitä he ovat.  

Seuraava Autuaat on Autuaita ovat murheelliset, sillä he saavat lohdutuksen.  

Autuaita ovat hiljaiset (nöyrät), sillä he saavat periä maan. Tämä on kaunis. Kun me ajattelemme 

maanomistajia, nöyryys on viimeinen asia maailmassa, mitä ajattelemme. Vuokranantajat, ihmiset, 

jotka omistavat kiinteistöjä, maatiloja jne. … nöyryys on viimeinen luonteenpiirre, jonka me 

yhdistämme maanomistajaan. Mutta tässä Herra sanoo, että he (nöyrät) ovat niitä, jotka tulevat 

perimään maan. En voi olla ajattelematta, että kun Hän palaa, nöyrille uskotaan suurta maan 

vaurautta, koska he tulevat huolehtimaan muista.  

Autuaita ovat ne, jotka tulevat isoamaan ja janoamaan vanhurskautta (oikeamielisyyttä). Herranen 

aika, ei tämän maailman kauniiden asioiden nälkä ja jano, vaan oikeamielisyyttä, sillä heidät 

ravitaan (toiveet täytetään). Minä uskon, että jos teillä on nälkä ja jano saada lisää asioita ja 

mukavia asioita: Viimeisin puhelin, viimeisin tabletti, viimeisimmät tietokone ohjelmat, 

viimeisimmät päivitykset, teillä ei ole oikeamielisyyden nälkä ja jano, teillä on uusimpien 



mukavuuksien nälkä ja jano ja ne ovat kauheita ajatusten harhauttajia. Se jättää teidät tyhjiksi. 

Tässä Hän sanoo… ”Autuaita ovat ne, jotka isoavat ja janoavat vanhurskautta, sillä heidät 

ravitaan.” Minä haluaisin ehdottaa, että kirottuja ovat he, joilla on isompien ja parempien asioiden 

nälkä ja jano, koska niitä toiveita ei koskaan täytetä, he eivät koskaan saa tarpeeksi. Ainakin se on 

ollut minun kokemukseni.  

Autuaita ovat laupiaat, sillä he saavat laupeuden. Kuinka monta kertaa ihmiset vallan, 

auktoriteetin ja rahan ja vallan ja vaikutusvallan asemissa, eivät koskaan tunne tarvetta olla 

armollinen joskus? En sano, että kaikki olisivat sellaisia. Mitä itsenäisempiä olette, sen enemmän 

ajattelette, että armolle ei ole tarvetta. Te olette ankarampia. Mitä tuomitsevampia, sen 

rajoittuneempia olette siinä, mitä odotatte toisilta ihmisiltä. Ei ole ollenkaan armoa sellaiselle, joka 

on armollinen. Maailmassa raha, vaikutusvalta ja valta asettavat teidät paikkaan, jossa tunnette 

itsenne itsenäisiksi ja teillä on taipumusta olla vähemmän armelias muille, koska tunnette, että 

ette tarvitse armoa. Autuaita ovat laupiaat, koska he saavat laupeuden.  

Autuaita ovat puhdassydämiset, sillä he saavat nähdä Jumalan. Luulen, että suurin valitus, suurin 

halu, ja monen kristityn sydämen suurin rukous on… ”Minä haluan nähdä Jumalan. Minä haluan 

nähdä Sinut, Herra. Minä haluan katsoa Sinuun Herra.” Tässä Herra sanoo, mitä ne edellytykset 

ovat; Hän pyytää meitä olemaan puhtaita sydämessä. Toisin sanoen, ei kiinnittyneitä tämän 

maailman ohimeneviin asioihin ja ohimeneviin oikkuihin, ei oman itsemme ja oman agendamme 

edun ajamista… jatkuvasti kiiveten korkeammalle ja kouraistenlisää, vaan asettaen sydämemme 

Jumalaan ja laittaen agendamme Jumalan asioihin – ei maailman asioihin.  

Minä uskon, että he ovat puhtaita sydämessä ja he tulevat näkemään Jumalan. Minä olen oppinut, 

että se on totta minun omassa elämässäni. Minun on vaikeampi kommunikoida Herran kanssa ja 

nähdä Hänet, kun olen paneutunut maailmaan. Minun koko kristillinen elämäni on ollut prosessi 

katkaista lonkeroita maailmaan ja sydämeni ja mieleni asettamista enemmän Häneen ja 

puhdistaviin motiiveihin. Näky Hänestä on tullut paljon selvemmäksi. Se on kaunis asia. Se on 

jotain, mitä rohkaisen jokaisessa.  

Autuaita ovat rauhantekijät, sillä heidät pitää Jumalan lapsiksi kutsuttaman. Kun olette maailmassa 

ja teillä on agendoita, teillä on asioita, joita haluatte. Ja mihin tahansa, jossa olette osallisina 

maailmallisissa asioissa, rauhan tekeminen ei ole tärkeysjärjestyksessä ykkösenä. Tärkeintä on 

saada oma tahtonne. Että saatte asiat menemään tavalla, jolla haluatte. Te olette oma 

siunauksenne itsenne tai perheenne puolesta.  

Autuaita ovat ne, joita vanhurskauden takia vainotaan, sillä heidän on Taivasten Valtakunta. Siispä, 

kuinka moni on kääntynyt pois maailman agendoista ja heitä on katsottu väheksyen, ovat 

syrjäytyneitä, ei ole valittu asemiin, vaan heidät sivuutetaan, koska he eivät ole vauraita eikä 

rikkaita? He valitsevat yksinkertaisen, puhtaan elämän, kääntyen pois maailman houkutuksista, 

eivätkä ole kiinnostuneita tekemään vaikutusta keneenkään muuhun kuin Herraan ja tekemään 

Hänet onnelliseksi. Monta kertaa heidät sivuutetaan ja heitä vainotaan. Sitten on monia, joita 

vainotaan perheissään ja sitä tapahtuu niin varakkaissa kuin köyhissäkin, koska omistaudumme 

Herralle, koska me asetamme standardit miellyttääksemme Häntä, meitä vainotaan ja vähätellään.  

Autuaita olette te, kun ihmiset Minun tähteni teitä solvaavat ja vainoavat ja valhetellen puhuvat 

teistä kaikkinaista pahaa. Iloitkaa ja riemuitkaa, sillä teidän palkkanne on suuri Taivaissa. Sillä 

samoin he vainosivat profeettoja, jotka olivat ennen teitä. Uskon, että Herra on antanut meille 

katsauksen Hänen sydämeensä siitä, mitä Hän odottaa Hänen Morsiameltaan. Millainen henkilö 

hän tulee olemaan. 



Lyhyesti, uskon, että Herra etsii henkilöä, joka kantaa Hänen kuvaansa sydämessään. Hän etsii 

miestä tai naista, joka sisäisesti kantaa orjantappurakruunua, joka on nöyrä sydämessään, joka 

huolehtii toisten tarpeista. Minun täytyy sanoa, että minä en näe sitä nykyajan kirkossa. Minä 

näen sitä joissakin ihmisissä, mutta se ei ole asia, jolle annetaan suosionosoituksia. Se ei ole 

kristillisyyden bruttokansantuote. Näyttää vain siltä, että kristillisyyden bruttokansantuote on 

menestys, vauraus, hyvä terveys ja kaikki asiat, mitä sen mukana tulevat. He, joilla ei ole niitä 

asioita, eivät yllä menestyneiden kristittyjen standardeihin, joten heitä väheksytään.   

Ketä me haluamme miellyttää? Kenen kanssa me haluamme olla? Haluammeko me tulla jäljelle 

jätetyiksi maailman kanssa vai haluammeko me tulla Kristuksen valitsemiksi Hänen 

Morsiamekseen, koska me muistutamme Häntä. Tämä on juuri nyt aika, jolloin meidän täytyy 

ryhtyä vakaviksi siinä, ketä me olemme Herran edessä ja ketä me emme ole ja kuinka syvälle 

kiintymyksen kohteemme maailmaan menevät elämissämme… kuinka paljon maailma meitä 

hallitsee.  

Minä vetoan teihin, että ottakaa aikaa ja pyytäkää Pyhää Henkeä näyttämään alueet elämässänne, 

mitä ei ole ympärileikattu, tavat, joilla te ette muistuta Herraa. Todella, meidän on aika olla hyvin 

vakavia saadaksemme selville, otetaanko meidät Taivaaseennostossa vai ei, koska se voi tapahtua 

milloin vain, minä hetkenä hyvänsä.  

Tunnen pastorin täällä kaupungissa, hän on nyt Herran luona. Hänellä oli hyvin läheinen suhde 

Herran kanssa viimeisenä vuotenaan ja Herra oli kertonut hänelle aivan saman asian, kuin Hän oli 

kertonut minulle… ”Minä olen ovella ja se voi tapahtua minä hetkenä hyvänsä… Minä hetkenä 

hyvänsä.”  

Siispä me haluamme olla valmiita. Me haluamme tulla valituiksi Hänen Morsiamekseen. Me 

haluamme olla sen arvoisia, ollaksemme Hänen Morsiamensa. Minä en sano, että meidän täytyy 

olla täydellisiä, mutta meidän täytyy olla sen arvoisia, siinä mielessä, että me olemme 

loppuunsaattaneet kaiken.  

Jos meidän sydämemme ovat naulittuinaHäneen ja miellyttämään Häntä, Hän tulee korvaamaan 

erotuksen. Jos sydämemme ovat yhä kiinnittyneinä maailmaan, me tulemme olemaan lieassa. Me 

tulemme näkemään, kun muut ihmiset menevät ja lähtevät ja meidät tullaan jättämään jälkeen, 

olemaan lieassa maallisiin agendoihimme.  

Vakavasti ottaen, onko se, mitä haluamme? Olemmeko me varmoja, että me elämme Jumalaa 

varten ja yksin Jumalaa varten?Vai onko sydämessämme kysymyksiä? Onko Pyhä Henki ollut 

kanssamme tekemisissä ja tuonut meille vertauksen kuten viisaat ja tyhmät neitsyet? Onko Pyhä 

Henki liikauttanut meitä, että me emme ole valmiita?  

Jos me emme saa itseämme valmiiksi pian, on olemassa riski jäädä jäljelle mitä kauheimpiin 

aikoihin historiassa, kaikkein kauheimpiin, kauheimpiin aikoihin, mitä tämä Maapallo koskaan 

tulee näkemään. Onko se sen arvoista? Se on valinta, joka teidän täytyy tehdä ja joka minun täytyy 

tehdä.  

Voin tuntea Pyhän Hengen surevan, kun teen typeriä valintoja ajallani, rahallani, ajatuksillani ja 

rukouksillani tai rukousten puutteella. Tunnen sen surun ja tiedän, että aika on hyvin vähissä, enkä 

halua tulla jälkeen jätetyksi, siispä minun täytyy katsoa näitä asioita itsessäni joka ikinen päivä ja 

punnita aikomukseni, tutkia sydämeni, tutkia omatuntoni ja katsoa, että todella olen ristiinnaulittu 

Kristuksen kanssa.  

Minä rukoilen, että te teette samoin ja me kaikki tulemme tapaamaan ilmassa. Herra siunaa teitä. 


