
362. Jeesus sanoo… ”Te olette Minun Taivaallinen Morsiameni” 

TE OLETTE MINUN TAIVAALLINEN MORSIAMENI  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 29. Heinäkuuta, 2016.  

( Clare ) Olkoon meidän Taivaallisen Sulhasemme suloinen läsnäolo meidän kaikkien kanssamme.  

Nämä kaksi viime viikkoa ovat todistaneet vihollisen vastustuksen lisääntymisen ja sen mukana, lisää 
oppiläksyjä hengellisestä sodankäynnistä. Joka päivä huomaamme olevamme omat pahimmat 
vihollisemme.  

Rakkaat, pyydän, vartioikaa huolellisesti asenteitanne, älkääkä avatko mitään ovia. Vihollinen seisoo 
jonossa odottamassa, että tuomitsette, olette epäystävällinen tai katsotte jotakin Herraa loukkaavaa 
(joka muuten on mitä tahansa, mikä esittää syntiä) tai teette mitä tahansa, mikä on päinvastaista 
armeliaisuudelle tai puhtaudelle. Kun me alamme oppia pääsemään eroon demoneista, me alamme 
oppia, että he eivät pääse meihin käsiksi, paitsi avointen ovien kautta. Ja ovet aukeavat, kun me 
teemme syntiä. Sitten meidän tarvitsee katua ja Herra sulkee oven ja ottaa oven ja laittaa sen 
hornaan demoneiden kanssa, jotka pääsivät siitä läpi. Ainakin se on, mitä olen oppinut tähän 
mennessä.  

Mutta minun täytyy kertoa teille, että se on kovaa työtä ja taistelua, sydämeni pitämiseksi puhtaasti 
Häntä varten ja rakastaa, kuten Hän rakastaa meitä. Erityisesti, kun olen väsynyt, heikko tai sairas, 
toisten tavoittaminen ja rakastaminen on hyvin vaikeaa. Ja täsmälleen silloin Hän lähettää meille 
testejä. Joka tapauksessa, olen päättänyt, vaikka on vaikeaa ja haastavaa, en aio jättää Herraa. Tai 
kääntää selkääni Hänelle. Ja kiitos teille kaikille rukouksistanne, Minä todella arvostan niitä.  

Joka tapauksessa. Tänään ylistyksen jälkeen, Hän alkoi osoittamaan ”kania” minussa. 

Hän aloitti, ”Tässä me olemme ja Minä olen niin onnellinen, kun sinä olet Minun kanssani. Olen niin 
onnellinen, että sinä olet halukas yrittämään uudelleen. Jatka yrittämistä. Minä en voi kertoa sinulle, 
kuinka paljon se merkitsee Minulle. Riittää, kun sanon… paljon. Kaikkea. Kiitos sinulle pysymisestä 
uskollisena Minulle.”   

Vastasin Hänelle, ”Tiedän, että niin on vain Sinun armosi kautta, Rakas. Vain Sinun armosi kautta. 
Minulla on monia ihmeellisiä esimerkkejä ympärilläni, myös.”  

( Jeesus ) ”Kyllä, Sinulla todella on. Sinä tarvitsit sen kaltaista kaveruutta, sen kaltaisia ystäviä. Se 
auttaa sinua myös saamaan suuntasi myöskin.”  

Hän jatkoi… ”Halusin rohkaista sinua, jokainen tuntee kuumuuden, Clare. Ei vain kesän kuumuutta, 
vaan taistelun kuumuutta. Jokainen. Rukoilkaa toistenne puolesta, uhratkaa ehtoollisia toistenne 
puolesta, rukoilkaa ja jopa paastotkaa. Te ette ole vain kantamassa ristiä tämän kansakunnan, 
Amerikan, ja maailman puolesta, vaan henkilökohtaiset hyökkäykset ovat kaikkien aikojen 
ennätyslukemissa.”  

”Minä tiedän, että sinä et halua negatiivisia viestejä, mutta tämä on kaikkien teidän 
rohkaisemiseksenne, että Minä olen uskollinen Jumala. Minä en tule luopumaan teistä, Minä en tule 
pettämään teitä, Minä en tule hylkäämään teitä. Teidän kaikkien täytyy etsiä Minulta vastauksianne ja 
tietää, että Minä en tule antamaan teitä koeteltavan yli voimienne.”  

”Me olemme nousemassa pyhyyden vuorelle yhdessä. Joitakin teistä Minä kannan. Toisia Minä tuen 
yhdellä jalalla. Toisia Minä vedän ylös vuorelle. Ja jotkut ovat tarpeeksi voimakkaita kävelemään 



omillaan, kun me menemme ylös. Ne, jotka ovat tarpeeksi voimakkaita kävelemään, ovat niitä, jotka 
viettävät eniten aikaa Minun kanssani ja ovat joustaneet enemmän elämissään kuin muut.”  

”Tämä ei ole tuomitsemista; tämä on ehdotus, auttaa teitä ymmärtämään, mikä todella toimii. Jos te 
vältätte kärsimystä, se tulee vain pahemmaksi. Jos te omaksutte sen ja käännytte Minun puoleeni, 
Minä voimistan teitä. Jotkut teistä otetaan uusiin korkeuksiin ja uusiin missioihin – siksi tämä 
vaikuttaa niin vaikealta. Mutta jos te uskollisesti keskitytte Minuun, Minä tulen imeyttämään teihin 
Minun voimaani.”  

”Kun Minä haluan tanssia teidän kanssanne ja pidellä teitä, se ei ole vain huvin vuoksi – se on 
merkittävän uudistumisen ja lohdutuksen vuoksi. Kyllä, Minä nautin teidän kanssanne olemisesta, 
tietenkin Minä nautin. Te tulette huomaamaan laulut, joita Minä valitsen, kun ohjelmoitte laitteenne 
soittamaan sattumanvaraisesti lauluja (random-asennolla). Minä tulen valitsemaan lauluja, joiden 
kautta Minä haluan tavoittaa teitä.”  

”Toiset ovat romanttisia, toiset ovat ylistyslauluja, toiset lohduttavia. Minä tavoitan parantaakseni 
teidät, Minun hellä Morsiameni, koska tämä maailma vie veron teistä. Minä pidän suhdettamme 
elossa – ja muuten, saaden suurta tyydytystä huomioistanne ja ylistyksestänne. Täytyykö Minun aina 
katsoa tämän maailman surullisiin asioihin?”  

”Vastaus siihen on… ei niin kauan kuin te, Minun Morsiameni, olette tässä maailmassa. Teissä Minä 
löydän Minun lohtuni, Minä löydän Minun iloni. Minä löydän korvausta kylmille sydämille, jotka ovat 
jatkuvasti juoksemassa pois Minusta. Kun Minä tulen teidän keskittyneeseen läsnäoloonne, Minun 
iloni lämpömittari nousee aivan ylös ja Minä sanon Itselleni, ”Viimeinkin Minä pitelen Elämäni 
Rakkautta Minun Käsivarsillani, Minun hellää, omistautunutta Morsiantani! Häntä, jolla on yksi silmä 
horisontissa ja toinen aurassa.”  

”Hän osuu moniin kiviin maaperässä, mutta jatkaa. Maa voi olla kuiva ja kova, mutta jotenkin hänen 
onnistuu kaivautua siihen. Hän saattaa olla lopen uupunut ja heikko, mutta hän jatkaa, tietäen, että 
Minä tulen vahvistamaan häntä Minun armollani. Aivan kuten pikku Faustina ja ruusut.”  

( Clare ) Se on hyvin suloinen tarina. Juuri ennen Toista Maailmansotaa Puolassa, Faustina Kowalskilla, 
Armon sisarella, joka asui luostarissa, oli tuberkuloosi. Kukaan ei todella tiennyt, kuinka sairas hän oli, 
hän jatkuvasti piti nämä asiat piilossa muilta sisarilta. Kun hänet nimettiin työhön keittiöön, häntä 
pyydettiin nostamaan iso padallinen perunoita ja valuttamaan vesi niistä. Hänellä ei ollut voimaa 
ollenkaan ja hän melkein pudotti padan. Sinä iltana hän rukoili Herralta voimaa nostaa se. Seuraavana 
päivänä keittiössä, hän käveli yli-innokkaasti valuttamaan perunoista veden, nosti padan, mutta kun 
hän nosti kannen, se oli täynnä punaisia ruusuja.  

Herra on niin tottunut tekemään monia ihmeellisiä asioita niiden puolesta, jotka todella laittavat 
luottamuksensa Häneen. ”Ei mahdilla, ei voimalla, vaan Minun Hengelläni, sanoi Taivaallisten 
sotajoukkojen HERRA.”  

Jeesus jatkoi… ”Minä olisin voinut tanssia koko illan kanssanne, Minun hellät Morsiameni, kun te ette 
annan Minulle mitään rajoituksia ajastanne. Minä rakastan niitä iltoja, kun te tulette rukoukseen, 
tietäen, että tulette olemaan Minun kanssani tunteja ja laittamaan sivuun kaikki maailmalliset 
huolenne. Tai jopa aamuisin, kun olette laittaneet sivuun rukouspäivän Minulle. On silkkaa iloa 
Minulle olla teidän seurassanne.”  

”Hyvin yksinkertaisesti, kun laitatte musiikin kuulumaan ja jotakin hyvin koskettavaa ilmenee, 
asettakaa itsenne minun läsnäolooni ja vastatkaa aivan kuin olisin sanonut aivan ääneen, ”Saanko 
tämän tanssin?” Se on vain alku, Minä jatkan siitä. Älkää kadotko, kun Minä soitan ylistyslaulua, Minä 



olen yhä pitelemässä teitä ja kieputtaen teitä ympäri tanssilattiaa. Keskittykää vain Minun läsnäoloni 
majesteettisuuteen… jopa kuninkaallisen asun Minä olen inspiroitunut laittamaan päälleni sellaisia 
tilanteita varten.”  

”Kyllä, kun te sallitte Minun valita ylistyslaulut, Minä puhun teille jokaisen kautta. Pyydän, älkää 
epäilkö sitä. Te voitte aina pyytää, ”Herra, pyydän, valitsisitko laulut yhteistä aikaamme varten?” 
Sallisinko Minä käärmeen sekaantua? Tietenkään en! Pikemminkin, Minä tulen siunaamaan teidät 
monivärisillä kaloilla, jotka uivat kristallisen tanssilattian alla, leikkien jalkojemme alla, kun me 
käännymme pyyhkäisten lattiaa ilolla.”  

”Älkää koskaan lykätkö tuloanne Minun kuninkaallisen pukuni vuoksi, sillä kun katsotte itseänne, te 
näkisitte, että te olette puettuja kuninkaallisiksi myöskin.”  

( Clare ) Mitä minä sanon meidän kanavallamme oleville miehille?  

( Jeesus ) ”Käytä mielikuvitustasi. Taivaassa ei ole lihallisuutta ja te yksinkertaisesti olette Minun 
Morsiamiani. Siispä, älkää hävetkö tulla pyyhkäistyiksi Minun käsivarsilleni, naisen näköisenä.”  

( Clare ) Minä halusin jakaa, tämä on tapahtunut Ezekielille hyvin usein. Jotkut teistä ovat kuullet 
minun kertovan sen aikaisemmin, mutta hänen ensimmäinen kokemuksensa Herran kanssa, Ezekiel 
oli ajamassa valtatietä pitkin ja tunsi, että Herra kutsui häntä rukoukseen. Hän ohjasi auton sivuun, 
juuri ajoissa nähdäkseen itsensä kauniina vaaleana morsiamena ja otettavan itsensä ylös Taivaaseen 
Jeesuksen kanssa tanssimaan. Tämä tapahtui aikana hänen elämässään, kun hän oli päättänyt jättää 
maailman taakseen ja palvella Jumalaa täysiaikaisesti. Paljon hänen alkuaikojen musiikistaan sai 
vaikutteita tästä tapahtumasta hänen elämässään.  

Ja se yhä vaikuttaa Ezekieliin. Joskus hän näkee itsensä Herran kanssa kuninkaallisena morsiamena 
hänen kuninkaallisen sulhasensa kanssa. Toisilla kerroilla - ystävänä, miehenä, surffaamassa 
taivaallisilla aalloilla. Se vain riippuu Herran mielialasta ja siitä mitä Hän valitsee tehdä.  

Jeesus jatkoi… ”No niin, Minun Morsiameni, Minä halusin teidän kaikkien olevan tuttuja ilon kanssa, 
mikä juontuu läsnäolostanne. Te olette niin vaikeuksien piirittämiä, on niin vaikeaa vetää teitä siitä 
pois Minun läsnäolooni. Älkää olko häpeissänne katua, tämä on niin tärkeää. Jos te olette jääneet 
vajaiksi tai olette tehneet syntiä, kertokaa Minulle, kuinka pahoillanne te olette ja että te tulette 
yrittämään tehdä paremmin. Minä tulen näyttämään sen suuren kiintymyksen, mikä minulla on teitä 
kohtaan ja jopa puhumaan anteeksiantoa teille. Sitten Minä toivon vetäväni teidät Minun Armoni 
siiville, lopulliseen päämääräänne ja Taivaalliseen kotiinne.” 

”Kun asiat tulevat pimeiksi lisääntyvässä määrin, olkaa enemmän ja enemmän avoimia tälle iloiselle 
kokemukselle Minun kanssani. Sallikaa sydäntenne unelmoida ja nähkää itsenne tyrmäävän kauniina, 
johon Minä olen rakastunut päätä pahkaa. Vain naurattakaa Minua, jos teidän täytyy. Mutta tietäkää 
varmasti: läsnäolonne ja huomionne Minulle tuovat Minulle sanomatonta iloa. Te ette koskaan tule 
tietämään ennen kuin Taivaassa, täsmälleen mitä se merkitsee. Mutta tämän verran Minä voin kertoa: 
ilo, jota te tunnette Minun läsnäolossani, on vain heikko heijastus ilosta, jota Minä tunnen teidän 
läsnäolossanne.” 

( Clare ) Taivaallisen Sulhasemme suloinen, suloinen läsnäolo ympäröi teidät, rakkaat Sydänasukkaat.  

Minä vain halusin esitellä teille tämän laulun. Se on jotakin, jonka olen kirjoittanut aika kauan sitten. 
Se on laulu, jonka minua inspiroi kirjoittamaan minun kokemukseni Herran kanssa, Hänen 
Morsiamenaan, tanssien Hänen kanssaan. Itse asiassa, kirja Morsiamen Kronikat, jonka Ezekiel ja minä 



kirjoitimme, kirjan ensimmäinen kappale aika hyvin alleviivaa kokemusta, joka minulla oli Hänen 
kanssaan, (Linkki tähän kokemukseen on tämän videon ylävasemmalla).  

Siispä toivon, että nautitte tästä laulusta ja että se osoittaa teille, juuri kuinka paljon Hän rakastaa 
jokaista meistä…  

  

Hääpäivämme  

Oi, kuinka kaunis sinä olet Minun Morsiameni, Minun Kyyhkyni  

Sinun rakkautesi on vanginnut Minun sydämeni    

Enkelit tanssivat huntusi alla  

Kutoen Helmiä hiuksiisi  

Koskaan sinä et ole ollut niin viehkeä, Minun Kyyhkyni  

Koskaan Minä en ole ollut niin rakastunut  

Oi, kuinka ihanat ovat sinut jalkasi sandaaleissa, Minun Morsiameni  

Kuinka Minä olen kaivannut saada sinut Minun luokseni, Minun vierelleni  

Tule Minun luokseni ja anna Minulle kätesi  

Minä otan sinut puolisokseni tällä kultaisella nauhalla  

Kultaisella kuten kyynelpisarat poskillasi  

Sinä olet voittanut Minut niin nöyrällä sydämelläsi  

Oi kuinka kaunis Sinä olet Minun Herrani, Minun Kuninkaani  

Kuinka minä olen kaivannut antaa käteni ja pitää Sinun sormustasi  

Taivas tanssii Sinun silmissäsi  

Olla Sinun kanssasi Paratiisissa  

Koskaan Sinä et ole ollut viehkeämpi, minun Kyyhkyni  

Koskaan minä en ole ollut niin rakastunut  

Oi, kuinka kallisarvoinen on hellä rakkaus, jonka jaamme  

ja sydäntemme liitto, niin harvinainen lahja 

2 X Kylvemme ylhäältä tulleissa armoissa  

Taivas juhlii meidän suloista rakkauttamme  

Koskaan me emme tulee ajautumaan erillemme, Minun Kyyhkyni  

Ikuisesti sinä tulet asumaan Minun Sydämessäni x 2 


