
766-1. Jeesus sanoo…  

Teidän täytyy olla puhtaita Häitämme varten, Morsian, joka on sopiva Kuninkaalle 

TEIDÄN TÄYTYY OLLA PUHTAITA HÄITÄMME VARTEN, MORSIAN, JOKA ON SOPIVA KUNINKAALLE 

Jeesuksen sanoja Sisar Claren kautta, 4. Huhtikuuta, 2020. 

( Clare ) Minun rakkaat, minun rukoukseni meidän kaikkien puolesta tällä viikolla, on tulla takaisin 

täysin Jeesuksen luo, työntää maailma pois elämistämme, löytääksemme Hänet sydäntemme 

ympäröidyissä puutarhoissa ja vaalia jokaista hetkeä Hänen kanssaan.  

Herra, miksi Sinä jatkat Sardeen kirkon vaikutelmien antamista minulle? Se on Ilmestyskirjasta 3:1-

3… ”Ja Sardeen seurakunnan enkelille kirjoita: ”Näin sanoo hän, jolla on ne Jumalan seitsemän 

henkeäja ne seitsemän tähteä: Minä tiedän sinun tekosi: sinulla on se nimi, että elät, mutta sinä 

olet kuollut. Heräjä valvomaan ja vahvista jäljellejääneitä, niitä, jotka ovat olleet kuolemaisillaan; 

sillä minä en ole havainnut sinun tekojasi täydellisiksi Jumalan edessä. Muista siis mitä olet saanut 

ja kuullut ja ota siitä vaari ja tee parannus. Jos et valvo, niin minä tulen kuin varas, etkä sinä tiedä, 

millä hetkellä minä sinun päällesi tulen.  

( Jeesus ) ”Koska teidän joukossanne on niitä, jotka eivät ota Minun Sanojani vakavuudella ja elä 

niitä täysillä. Minä tarvitsen teidän katuvan sitä, että olette laiskoja ja että kiinnitätte tarkkaa 

huomiota siihen, mitä sydämissänne on meneillään. Potkaiskaa maailma ulos, ulos, ulos! 

Keskittykää Minuun ja meidän ikuisuuteemme yhdessä. Älkää tuoko maailmaa tähän pyhään 

tilaan. Laittakaa kaikki tekemisenne maailman kanssa syrjään ja antakaa Minulle kaikki 

käytettävissä oleva aikanne.”  

”Tehkää tilaa Minulle laittamalla syrjään ostosten teko, viihde, tyhjänpäiväiset keskustelut ja 

uteliaisuudet. Tällä viikolla on maailmassa meneillään paljon, mikä on myrkyllistä sieluillenne. Se 

tulee tuomaan pelkoa sydämeenne ja mieleenne. Voi, kuinka Minä haluan teidän lähestyvän 

alttaria puhtaalla rakkaudella ja sen kaiken odottamisella, mitä Minulla on teitä varten. Minä 

haluan, että meidän aviolliset valamme ovat tämän viikon hengellistä keskittymistä.”  

”Mutta jos te elätte sillä, mitä saatana keittelee, te tulette ohittamaan sen. Mielenne tulee 

olemaan sotkuinen ja sopimaton vastaanottamaan armoja, joita Minulla on teille varattuna. Minä 

tulen suojelemaan teitä, mutta teidän täytyy tehdä oma osanne ja vältellä niitä asioita, joilla ei ole 

mitään tekemistä ikuisuuden kanssa.”  

”Minun rakkaani, Minun aikomukseni ei ole nuhdella – pikemminkin aikomukseni on korjata 

kurssia, niin että tulet saapumaan määränpäähäsi. Monien mielet askartelevat yhä aivan liikaa 

siinä, mitä maailmassa on meneillään ja heidän suunnitelmissaan tälle viikolle. Sinua houkutellaan 

päivittäin kaartamaan pois kurssiltasi. Minun täytyy sanoa, että olet tehnyt hyvin jättäessäsi 

huomiotta asiat, jotka yrittävät siepata huomiosi. Pidä Minun ohjeeni ja laita pois kaikki, mikä 

voidaan sivuuttaa ja laittaa sivuun. Sinä et tule koskaan katumaan.”  

”Ja teille muille Minä sanon… Tiivistäkää huoltoluukkunne ja pitäkää maailma ulkopuolella – meret 

ovat aallokkoisia ja pahaenteisiä. Minä en halua teidän viipyilevän siellä.” 

”Pysykää lähellä Minua, eristäkää itsenne Minun kanssani ja pitkää maailma elämänne 

ulkopuolella niin paljon kuin mahdollisesti pystytte. Minä kutsun viikkoa omistautua ja vetää 

itsenne Minun lähelleni. Unelmoikaa unelmianne siitä, mitä haluatte tehdä Taivaassa, uskaltakaa 

kysyä mahdotonta ja kaikkia lahjoja, joita koskaan olette halunneet Minulta. Odottakaa Minun 

kuulevan teitä ja täyttävän teidän jokaisen toiveenne.”  



”Pyydän, Minun Morsiameni, antakaa Minulle kaikkenne tällä viikolla! Pysykää erossa uutisista, 

pysykää poissa kaupoista, pysykää poissa internetistä, menkää rukoilupaikkoihinne, rukoilkaa ja 

etsikää Minua ennen kaikkea muuta. Tämä on Minun haluni teille – antaisitteko tämän Minulle 

häälahjaksi? Minä tarjoan teille armon saada aikaan kaiken, mitä Minä pyydän teiltä. Jos te 

rakastatte Minua, te tulette tottelemaan Minua.” 

Herra puhui sitten Ezekielille… On välttämätöntä, että te ehdottomasti ja lujasti saatte itsenne 

kuriin tällä viikolla. Minun uskolliset Morsiameni, pysykää erossa internetin selailusta. Kuolettakaa 

uteliaisuuden kohteenne.”  

”Minä tarvitsen teidän valmistelevan itsenne kaikkein tärkeimpään hetkeen ikuisuudessanne. 

Sinnitelkää Minussa yksinomaan. Minun koko sydämeni ja mieleni, henkeni ja sieluni ovat 

valmistelemassa Meidän Hääpäiväämme. Pyydän, Rakkaat, ei enempää maailmaa. Pysykää erossa 

kaupoista. Tämä ei ole aika ostaa lahjoja itsellenne tai rakkaillenne. Minä tarvitsen sitä, että te 

olette puhtaita häitämme varten. Välttäkää televisiota, radiota, aikakausilehtiä ja sanomalehtiä. 

Teillä on ollut koko elämänne sitä. Minulla on ollut suuria kipuja teidän puhdistamisessanne niistä 

vaikutteista.”  

”Kyllä, Minun Kallisarvoiseni, huolehtikaa asian mukaisista velvollisuuksistanne – lapset, työ, jne. 

Mutta vain täyttääksenne velvollisuutenne, jotka ovat elintärkeitä toisen hyväksi. Esimerkiksi… 

toisen kyyditseminen lääkäriin tai armon asioiden toimittaminen sairaille, köyhille, vanhuksille. Te 

tiedätte, mikä on ehdottoman tarpeellista ja mikä ei ole. Minä tulen auttamaan teitä, ja 

varoittamaan myös väräyttämällä toimimaan, kun tarvitaan.”  

”Ihmistermeillä sanottuna, häihinsä valmistautuva hukuttaa itsensä häiden jokaiseen 

yksityiskohtaan. Pyydän, älkää olko niin kuin Sardeen kirkko – että Minun täytyisi tulla teidän 

luoksenne kuin varas yöllä. Vahvistakaa nyt sitä, mitä on jäljellä.”  

”Pysykää Minussa ja yksin Minussa. Antakaa kaikkien ajatustenne ja aikomustenne olla Minusta ja 

Minua varten. Uhratkaa jokainen päivä ja kaikki, mitä se tuo Minulle. Minä tulen pyhittämään sen 

kaiken, jopa ponnistelunne ja epäonnistumisenne. Antakaa se kaikki Minulle ja Minä tulen 

tekemään teistä Pyhän, Morsiamen, joka on sopiva Kuninkaalleen.” 


