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MINUN KUNNIAKAS MORSIAMENI SOIHDUN KANSSA  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 20. Marraskuuta, 2015.  

( Clare ) Herra on kanssamme, Sydänasukkaat. Ja minulla on todella jännittävä viesti jaettavaksi 
kanssanne tätä aamuna.  

Kun olin ylistämässä ja vietin aikaa Herran edessä tänä aamuna, Hän alkoi imeyttämään sydämeeni 
Hänen tahtoaan meille. Pystyin vaivoin odottamaan mennä istumaan tietokoneelle ja näppäillä tämä 
ylös, koska pystyin tuntemaan sen pursuvan joka huokosesta. Se on kaunis viesti – joten aloitan…  

Minun kallisarvoiset ja rakkaat, Herra on kutsumassa teitä. Hän tarvitsee teitä, kadotetut, kuolevat, 
pimeydessä kompuroivat ovat itkemässä Häntä apuun kipuvuoteiltaan öisin. He ovat niin hukassa, niin 
hämmentyneitä, niin pimeyteen imeytyneitä.   

Hän on kutsumassa teitä, jotka olette saaneet kiinni Hänen Henkensä Sydänasukkaissa, niitä teistä, 
joita Hän on valmistellut tavoittaaksenne veljenne ja sisarenne, Hänen hellällä Rakkaudellaan ja 
paljastuksellaan, Kuka Hän todella on heille.  

Monet teistä ovat tunteneet tämän kutsun ja eivät ole tienneet, mitä tehdä sillä. Tiedättekö te, että 
meillä on valtava yleisö edessämme internetissä? Kyllä, valtava. Minä tavoitan vain 12000, kaverit. 
Hän haluaa tavoittaa 120 000 ja enemmän. Hän voi tehdä sillä saman, kuin Gideon teki 300:lla, ne 
teistä, jotka ovat liekeissä ja joilla ei vielä ole laskujokea sille tulelle. Kyllä, hän kutsuu monia teistä, 
nuoria ja vanhoja, nousemaan omiin palvelutehtäviinne ja levittämään Hänen läheistä rakkauttaan 
ulkomaille.  

Internetissä on tilaa kaikille palvelutoimille, tässä ei ole kyse kilpailusta, tässä on kyse 
voimaannuttamisesta. Monilla teistä on pätevät ja perusteelliset panokset jaettavina sukupolvenne ja 
kaikkien nälkäisten ja janoisten kanssa. Teillä on ensimmäinen asia, joka tarvitaan, kaverit! Teillä on 
Jeesus ja läheinen yhteys Hänen kanssaan. Kaikki virtaa siitä, kaikki. Jos voitte ottaa tasoksenne 
Kristuksen Rakkauden, ilman, että ryhdytte typeriin todisteluihin tai reagoitte kaunalla, jos voitte 
tehdä niin – te olette pääehdokas tähän työhön.  

Jokainen teistä on yksilöllinen ja ainutlaatuinen, teillä kaikilla on jotain hyvin erikoista annettavaa, 
jotakin, mitä kenelläkään muulla ei ole: lahjanne, kutsumuksenne ja Teidän Jeesuksenne, joka täyttää 
teidät viisaudella päivä päivän ja päivän jälkeen, että te tulette olemaan kykeneviä ruokkimaan niitä, 
jotka tulevat luoksenne. Kaikki, mitä tarvitsette, on pikkuisen kuria, sitoutumista ja rakkautta. 
Aloittakaa vain näiden siemenillä ja katsokaa Hänen kastelevan ja saavan teidät kasvamaan 
jättiläismäiseksi tammeksi, jossa on tilaa kaikille pellon linnuille.  

Minä kutsun teitä myös. Te olette juoneet näistä vesistä ja kypsyneet niissä, nyt on aika tehdä Hänen 
äänensä kuulluksi kauttanne ja mennä kantamaan hedelmää. Jos jatkatte istumista ja juomista ja 
juomista, se saattaa johtaa siihen, että tulette haaleiksi uskossanne.  

Tänään hyvin vanha profeetallinen sana, joka sanottiin minulle, on täyttynyt. Tämä rakas Jumalan 
profeetta, joka on Herran luona nyt, oli eläköitynyt pastori ja hänellä oli paljon näkemystä. Herra antoi 
hänelle näyn minusta kantamassa soihtua läpi pimeän metsän; se valaisi tarpeeksi tehdäkseen polkuni 
näkyväksi. Mutta yhtäkkiä, se pursui loistavaa valoa, joka lävisti pimeyden ja teki metsän valoisaksi 
kuin päivällä.  



Hän näki nuorten ihmisten tulevan minun luokseni omine soihtuineen, joita ei vielä ollut sytytetty. He 
koskettivat minun soihtuani ja heidän soihtunsa leimahtivat liekkiin, kun he menivät kaikkialle 
maailmaan tämän valon kanssa ja levittivät sitä.   

Tämä profetia on täytetty. Te, jotka olette kuunnelleet ja saaneet Hänen rakkautensa liekit 
sydämiinne, teidän on aika mennä ja viedä tämä valo ihmisillenne, kansakunnallenne, perheellenne ja 
kavereillenne. Tämä valo on tarkoitettu välitettäväksi muille. Maailmassa ihmiset ovat käyttäneet 
kyyneleitä polttoaineena soihduissaan, ne tulevat syttymään – kun oikea tuli koskettaa niitä. Tämä 
rakkauden liike tapahtuu kaikkialla maailmassa, ei vain täällä.  

Herra on ottamassa käyttöön ja lähettämässä Hänen Rakastajansa, Hänen Morsiamensa viemään 
hääkutsua valtateille ja sivuteille.  

Tämä ei ole sellainen elpyminen, jonka me olemme tunteneet täällä Yhdysvalloissa, missä jokainen 
seuraa jotakin suurta persoonallisuutta, merkkien ja ihmeiden kera. Ei, tämä on Rakkauden 
elpyminen, uskovien sydänten sisällä; se on merkki, se on ihme, se on kääntymys Häneen. Tähän 
uskomattomaan Rakkauteen. Hän vierailee niiden luona, joita te tavoitatte, jos otatte kutsun vastaan, 
Hän tulee voimaannuttamaan teidät viisaudella sytyttää ne kyynelten kastelemat soihdut. He ovat 
torjuttuja, kadotettuja, harhaanjohdettuja ja hämmentyneitä ja joilla on niin kovin Jumalan rakkauden 
nälkä. He tulevat tietämään totuuden, kun näkevät sen, he tulevat tunnistamaan Herran, koska Pyhä 
Henki on valmistelemassa sydämiä kaikkialla maailmassa. Kaikki, mitä tarvitaan, on teidän liekkinne, 
mutta sen täytyy olla pyhä ja puhdas – siihen ei saa olla sekoittuneena YHTÄÄN itsekkyyttä.  

Tällä kanavalla Herra on asettanut teille ennakkotapauksen, mielialan, sävyn, yhteisön. Tämä on malli 
teille, suuntaviivat suojelemaan Rakkautta, jota Hän luottaa teille. Käyttäytymisen suuntaviivat teille 
suojelemaan nöyryyttä, jota ilman te mitä varmimmin epäonnistutte. Jokaisen teistä täytyy nähdä 
veljenne ja sisarenne parempina kuin itsenne; arvokkaampina, hyveellisempinä – jopa kun se ei ole 
ilmeistä ymmärryksellenne.  

Tämä on Jeesuksen sydämen asenne… 5.Olkoon teillä se mieli, joka myös Kristuksella Jeesuksella oli, 
6. joka ei, vaikka Hän olikin Jumalan muoto, katsonut saaliiksensa olla Jumalan kaltainen, 7. vaan 
tyhjensi itsensä ja otti orjan muodon, tuli ihmisten kaltaiseksi 8. ja kun Hänet havaittiin olennaltaan 
sellaiseksi kuin ihminen; Hän nöyryytti itsensä ja oli kuuliainen kuolemaan asti, hamaan ristin 
kuolemaan asti.  Paavalin Kirje Filippiläisille 2:5-8.  

Ja teille tämä kuolema ristillä on kuolemista egoillenne, turhuuksille, suojeleville naamioille ja laitteille 
ja lähestyä toisia rehellisesti, alhaisena Jumalan edessä ja ihmisen. Minä tarkoitan, kohdatkaamme se. 
Kun te seisotte Herran edessä, ei ole mitään salattavaa. Ja meidän täytyy seisoa ihmisten edessä sillä 
tavalla myös, niin että he voivat samaistua Jumalan armoon – he voivat nähdä, että jos Jumala voi 
käyttää meitä, Hän voi käyttää heitä. Tämä on NIIN tärkeää.  

Tämä ei ole aika teidän saada kuvaa suuruudestanne ja saavutuksistanne päähänne. Tämä ei ole aika 
todistaa mitään kenellekään. Tämä ei ole aika kritisoida kirkkoja ja erehdyksiä, mitä he ovat tehneet. 
Minä lupaan teille, jos te otatte esille tuomion miekan, te tulette epäonnistumaan. Herra tulee 
sallimaan sen, mitä tuli muille – ja pahempaa – vallatakseen teidät ja kukistaakseen teidät 
epäonnistumisessa.  

Sivuhuomautuksena tässä pieni, lyhyt huomautus minulta… (Jackieltä). Se, mihin Clare tässä viittaa, 
ovat meidän omat mielipiteemme ja henkilökohtaiset tuomitsemisemme lähimmäisiämme kohtaan ja 
tuomitseminen yleensä. Tämä on kauhistus Jumalan edessä. Ne teistä, jotka ovat lukeneet ”Trumpet 
Call of God”-nettisivua ja jotka olette myös toitottaneet Hänen Sanaansa, nämä ovat Hänen Sanansa 



ja Hänen Miekkansa, joita me tulemme toitottamaan tälle Sukupolvelle, varoittaaksemme heitä ja 
herättääksemme heidät torkkumasta, mutta ilman, että lisäämme siihen omia mielipiteitämme ja 
perustelujamme siihen. Meidän tulee vain toitottaa, mitä on kirjoitettu, koska Hän on antanut meille 
tehtävän toitottaa Hänen Sanaansa… Tämä vain selventääkseni joitakin väärinkäsityksiä tässä 
etukäteen, niitä varten teistä, jotka auttavat puhaltamaan tätä Trumpettia. Hänen Kirjeensä tälle 
Sukupolvelle ovat saatavilla awaikeningforreality.com-nettisivulta ja ne on linkitetty myös HeavenTalk 
ja jesus-comes.com-sivuille – Te voitte myös mennä suoraan eteenpäin trumpetcallofgodonline.com-
sivulle – mikä on virallinen sivu englanniksi.  

( Clare ) Vain nöyryys ja palvelijuus tulevat loppuunsaattamaan Hänen päämääränsä ja pitämään 
teidät jaloillanne juoksemassa kisaa. Hän tulee olemaan sukkela sallimaan teidän kompastua ja 
langeta, jos turhamaisuus alkaa tihkumaan sisään, jos te alatte vähättelemään muita ja ette näe heitä 
suurempina kuin itse olette. Kyllä, Hän tulee sallimaan paholaisten aiheuttaa teille lankeamisen.   

Ja te saatatte kysyä itseltänne, ”Kuinka voin pitää parempana jotakin, joka on prostituoitu, 
huumekauppias tai alemman luokan edustaja? Kuinka Minä mahdollisesti pystyn pitämään 
parempana sellaisia ihmisiä??” No niin, se on hyvin yksinkertaista. Jos te olisitte syntyneet heidän 
kenkiinsä, te ette olisi yhtään parempia kuin he olisivat. Itse asiassa vaatii paljon hyvettä heiltä tulla 
Herran luo, vastata Hänelle heidän alhaisesta asemastaan elämässä. Teidän syntymäoikeutenne – 
johon te synnyitte – on lahja teille, se ei ole mitään, jonka olisitte itse saavuttaneet. Herra ANTOI teille 
sen lahjan. 

Siispä te ette voi katsoa muihin ja sanoa, ”No niin, minä olen tehnyt tämän ja nyt minä olen tehnyt 
tuon.” Ei – JUMALA on antanut teille kaiken, mitä teillä on. Ja niin monet ihmiset toimivat 
korkeammalla hyveen tasolla kuin me toimimme! He kärsivät enemmän – hiljaisesti. He ovat 
kärsivällisiä. He ovat omistautuneempia. He tekevät oikean asian, silloin kun me teemme väärän. 
Tarkoitan, jos te tutkitte toisen henkilön elämää, te tulette löytämään paikkoja, missä he ovat teitä 
parempia.  

Siispä, pitäkää keskittymisenne siinä – aina, pitäkää keskittymisenne jonkun toisen hyvässä. Ja 
muistuttakaa itseänne, että jos te olisitte syntyneet heidän asemaansa, te ette olisi yhtään parempia – 
ja luultavasti, paljon huonompia. Joka tapauksessa, se on suuri ”tasoitus” laite minulle, se auttaa 
minua näkemään sen. Kun minä unohdan, Herra tekee sen todella ilmeiseksi! Siispä välttäkäämme 
sitä, että Hänen täytyy näyttää meille – menkäämme sinne ominemme!  

Älkää olko peloissanne. Hän rakastaa teitä ja mitä tahansa Hän tekeekään, on vain väliaikaista, 
säätämään teitä laittaakseen teidät takaisin oikeille raiteille. Hän tulee johdattamaan ja opastamaan 
teitä suurella hellyydellä. Hän tulee ruokkimaan laumaanne päivittäin, kun te ylistätte ja odotatte 
Häntä. Hän tietää täsmälleen, mitä tarvitaan ja milloin tarvitaan niille, jotka kuuntelevat teitä ja Hän 
tulee toimittamaan sen, jos te odotatte Häntä.  

Nyt minä haluan antaa teille sanan Taivaaseennostosta. Minä haluan teidän ymmärtävän, että tämä 
on minun vaikutelmani, ei välttämättä Herralta.  

Minun vaikutelmani on yksinkertaisesti tämä: niin kauan kuin sieluja juoksee päätä pahkaa Jeesuksen 
luo ja he kääntyvät, minä uskon, että Hän viivästyttää Taivaaseennostoa. Kun sielut alkavat kylmetä ja 
niiden lukumäärä, jotka tulevat Hänen luo, on täytetty, että Minä uskon, että Hän sallii 
Taivaaseennoston tapahtua. Nyt – huomatkaa kaverit, tämä on MINUN MIELIPITEENI!  

Juuri nyt on valtava mahdollisuus syyrialaisten ja irakilaisten muslimi pakolaisten maahanmuuttajien 
keskuudessa, he ovat saaneet turvapaikan Länsi-Euroopassa. He ovat nähneet tehdyt kauheudet, 



eivätkä halua olla missään tekemisissä Allahin uskon kanssa. He saavat yöllisiä näkyjä ja heille 
näytetään, kuka Jeesus todella on. Siispä, maaperä on hyvin hedelmällinen ja tuottaa satoa siellä. En 
näe, että Isä sallii Taivaaseennostoa, niin kauan kuin nämä ovat tulossa Hänen luokseen. 

Ottakaa se minun mielipiteenäni, pyydän. Ottakaa se sellaisena, kuin se on sanottu, se ei ole ”näin 
sanoi Herra.” Se on vaikutelma, joka Clarella on Jumalan sydämestä, ei mitään muuta.  

Nyt, mikä tahansa siitä voisi muuttua milloin tahansa ja se ei ehkä ole Jumalan sydämen mukaista 
ollenkaan. Herra sanoi minulle kuukausia, ei vuosia. En voi muistaa, milloin Hän sanoi sen – luulen että 
se oli… en voi muistaa, milloin Hän sanoi sen. Mutta minä tiedän, että jotkut teistä seuraavat minua 
todella hyvin ja te olette merkanneet en kalentereihinne… Hän myös kertoi minulle kesäkuussa viime 
vuonna. Mutta australialaisten ihmisten rukoukset olivat erittäin paljon apuna sen viivästyttämisessä, 
mikä oli tulossa tapahtumaan Yhdysvalloissa ja aloittamaan koko asian.  

Nyt, jotta tulkittaisiin se kirjaimellisesti, kun Herra sanoi ”kuukausia, ei vuosia”, minun täytyisi sanoa, 
että sen pitäisi olla 23 kuukauden sisällä päivämäärästä, joka Hän sanoi minulle. Koska 24 kuukauden 
jälkeen, se olisi ”vuosia”. Monikko. Mutta Hän on Jumala ja paljon riippuu meistä ja kuinka maailma 
reagoi armoon.  

Nyt teille on kerrottu olla harkitsematta Taivaaseennoston aikaa suunnitelmissanne, mutta 
pikemminkin, kun se tapahtuu, te tulette tietämään. Hän haluaa, että teidän, kaverit, olla ryhtyneenä 
tekemään Hänen töitään, kun Hän tulee. Ne, jotka ovat elämään ikävystyneet, loppuun uupuneet 
hyvän tekemisestä ja uskossaan haaleita… tulevat istumaan kattojen harjoilla katselemassa Häntä ja 
kun Hän tulee, he saattavat yhä olla kattojen harjoilla katselemassa veljiään ja siskojaan, jotka olivat 
tottelevaisia… nousevan ylös, samaan aikaan, kun heidät jätettiin jäljelle.  

Siispä, älkää aloittako odottamaan ja katselemaan Taivaaseennostoa jälleen. Ottakaa katseenne pois 
palkinnosta ja siirtäkää se kadotettuihin. Minä uskon, että rakkautenne ja sitoutumisenne heihin tulee 
olemaan aivan sen öljyn lähde pullossanne, joka ei koskaan tyhjene. Tiedättehän, minä näen sen tällä 
tavalla: minä näen ne, joiden öljyt loppuvat, ovat niitä, jotka ovat istumassa ja odottamassa 
Taivaaseennostoa. Sen minä näen hengessä. Ja sen minä vaistoan. Armeliaisuuden ja 
Tottelevaisuuden öljy on mennyt – ja he eivät tee muuta kuin odottavat.  

Ja kun muut ovat kiireisinä Herran asioilla, heidän pullonsa täytetään jatkuvasti ja täytetään ja 
täytetään ja täytetään, siispä heiltä ei se lopu koskaan. Se on vain minun käsitykseni. Siispä ottakaa 
silmänne palkinnosta ja siirtäkää ne kadotettuihin. Mutta jos löydätte itsenne katonharjoilla istujien 
joukosta, olkaa varuillanne: te saatatte olla siellä yhä, kun Morsian on otettu. Tämä ei saata olla 
suosittua kuulla, mutta minulla ei ole teidän verenne käsissäni, väärän toivon antamisesta teille.  

Pyysin Herraa, jos Hänellä oli mitään sanottavaa… ”Minun sydämeeni koskee nämä, jotka ovat niin 
hukassa, sielu, joka rukoili universumilta liettä, oli vain yksi miljoonista, jotka ovat täysin 
hämmentyneitä siitä, kuka Minä olen. Tämä on Minun Sydämeni. Tämän vuoksi Minä vuodatan 
loputtomasti kyyneleitä. Ne, jotka todella Rakastavat Minua, eikä vain ajatusta olla Minun Morsiameni 
– mutta ne, jotka aidosti rakastavat Minua, tulevat tunnistamaan tämän kutsun toimintaan ja 
antamaan kaikkensa, olipa se sitten kadotettujen tavoittamista käyttämällä internettiä tai 
rukoilemista ja tukea palvelijoita, joilla on Minun Sydämeni.”   

”Kaikilla teillä on osanne tehtävänä. Kukaan ei ole suurempi kuin toinen. Ne, jotka istuvat kotona ja 
rukoilevat ovat pyörän keskiössä voimaannuttaen sitä. Ne, jotka menevät maailmaan ja koskettavat, 
ovat puolat, jotka koskettavat vannetta. Jokaisella on tasapuolinen osa tehtävänä. Kaikki tullaan 
palkitsemaan annettujen armojen mukaan ja jotka on käytetty tottelevaisuudessa Minun tahtoni 



mukaan. Kukaan ei ole ketään toista suurempi. Minä olen lähde. Minä olen teidän Ainoa Lähteenne. 
Kaikki te olette työntekijöitä, kutsuttuja tekemään työtä olkapää olkapäätä vasten, käsi kädessä. 
Seuratkaa Minun Henkeni johdatuksia ja te tulette täyttämään Minun tahtoni.”  

”Minä olen ylpeä teistä, Minun Morsiameni. Minä näen edessäni nousemassa kunniakkaan Kirkon, 
ilman pilkkua, ryppyä tai tahraa. Minä näen nousemassa Minun edessäni Minun elämäni Rakkauden, 
somistettuna jalokivillä.”  

”Menkää eteenpäin rohkeudessa ja sitoutumisessa ja tietäkää, että rakkautenne veljiänne ja 
sisarianne kohtaan on vaatteenvalkaisijan valkaisu, joka poistaa jokaisen viimeisen tahran 
puvuistanne.”    

Markuksen Evankeliumi 9:3 

Ja Hänen vaatteensa tulivat hohtaviksi, niin ylen valkoisiksi, ettei kukaan vaatteen valkaisija maan 
päällä taida semmoiseksi valkaista. 


