
71. Jeesus sanoo… Ei enää Maailmaa!  

Tehkää tilaa Minulle & Valmistautukaa Häitämme varten  

EI ENÄÄ MAAILMAA! TEHKÄÄ TILAA MINULLE & VALMISTAUTUKAA HÄITÄMME VARTEN  

Jeesuksen sanoja Sisar Clare, 10. Toukokuuta, 2015.  

Ezekielin Näky… Tänä aamuna, söin aamiaista ja näin Herran hengessä pukeutuvan muodollista 

tilaisuutta varten… Hän oli pukeutunut mustaan smokin housuihin ja valkeaan paitaan, jossa oli 

helminapit, smokin solmio oli Hänen kaulansa ympärillä, mutta sitä ei oltu vielä sidottu, jaloissaan 

mustat sukat ja mustat puvun kengät olivat sivussa. Yksi jalka tuolilla pukeutumispöydän edessä ja 

siinä oli peili ja Hän yritti saada vasenta kalvosinnappiaan napsahtamaan kiinni. Hänen ympärillään 

oli muita apulaisia auttamassa Häntä, yksi oli harjaamassa Hänen smokin takkiaan, joka roikkui 

pukeutumis tangolla. Hän kääntyi ja katsoi minuun tuike silmissään ja kallisti Hänen päätään 

tietävän hymyn kera.   

( Ezekiel ) Mitä Sinä teet? 

( Jeesus ) ”Pukeudun.”  

( Ezekiel ) Mitä varten?  

( Jeesus ) ”Häitä.”  

( Ezekiel ) Kenen?  

( Jeesus ) ”Meidän.”  

( Ezekiel ) Ajattelin ensin, että Hän puhui Morsian Kirkosta, viedäkseen hänet Hääjuhlaan ja tunsin 

itseni hieman surulliseksi. Pystyin näkemään, että Hän luki minun ajatukseni ja sanoin… ”Siispä… 

tuleeko se olemaan vain ison kirkon kokoontuminen, kaikkien Morsiantesi?”  

( Jeesus ) ”Oi ei, älä murehdi! Meillä tulee olemaan myös meidän yksityiset häämme myöskin, kuin 

myös Minulla jokaisen Minun Morsiameni kanssa. Tulee olemaan paljon henkilökohtaista, 

kahdenkeskistä aikaa ja kauniita viipyileviä kuherruskuukausia jokaiselle teistä, Minun kanssani.”  

”Älä yritä ymmärtää sitä kaikkea, vain ota vastaan ja nauti tästä ajasta, mitä meillä on yhdessä. 

Minä haluan sinun keskittävän kaikki ajatuksesi ja energiasi tällä viikolla meidän häihimme. Tämä 

on meidän Vihkimisviikkomme ja Minä en halua minkään haittaavan tai tahraavan sitä millään 

tavalla. Kun negatiiviset tai uteliaat ajatukset valtaavat mielesi ja kiusauksen aikoina.” 

( Ezekiel ) Hän teki heiluttavan liikkeen käsivarrellaan, kun Hän harjasi pois nuo latteat asiat.   

( Jeesus ) ”Käytä Minun Nimeäni ja Minä pyyhkäisen sen kaiken pois.”   

”Tämä on täydellisyyden ja valmistelun viikko. Sinä tulet menemään naimisiin pian! Nauti viime 

hetkien itsesi valmistelemisen yksityiskohdista. Olet vapaa toivomaan ja unelmoimaan kaikista 

asioista, joita koskaan olet toivonut Minussa. Suojele tätä aikaa. Minä haluan tämän viikon olevan 

juhlinnan, meidän häittemme viikon.”  

( Ezekiel ) Minun vaikutelmani oli, että Hän halusi meidän antavan itsellemme luvan ajatella ja 

unelmoida ja kuvitella, mitä tahansa ja kaikkea, mikä ikinä voisi olla mahdollista ja tämä kaikki olisi 

meidän ja enemmän – enemmän kuin me voisimme koskaan käsittää.  

Jeesus alkoi puhumaan minulle ( Clare )… ”Minä todella olen pukeutumassa tätä tilaisuutta varten. 

Tämän Minä halusin kertoa sinulle eilen illalla, mutta Minä tiesin, että sinä et uskoisi Minua. Siispä 



Minä pidin sen itselläni – siksi kyyneleet. Mutta me olemme ohittaneet sen nyt. Minä näen, että 

sinä uskot Minua enemmän kuin koskaan aikaisemmin ja Minä olen mielistynyt sinuun, Clare.”  

”Enää ei ole pitkä aika, Minun Rakkaani. Älä yritä kääntää sitä Maapallon aikaan, vain ota se 

sellaisena kuin se on. OK?”  

( Clare ) OK, tunnen itseni jännittyneeksi.  

( Jeesus ) ”Minä toivoisin niin, se on elämäsi suurin päivä.”  

( Clare ) Pitäisikö minun valmistella mekko?  

( Jeesus ) ”Minä olen jo ommellut kaikkein kauneimman mekon sinulle, mutta voisit kaunistella 

itsesi ystävällisillä teoilla, jotka on tehty rakkaudesta Minuun. Nämä ovat häälahjoja, sinulta 

Minulle.”  

( Clare ) Hän hymyili. Nyt minä näen Hänet yksi jalka ylhäällä tuolilla, sitoen oikean jalan kengän 

nauhoja. Hänen vasen kenkänsä oli jo jalassa. ”Oi Jeesus, Kiitos Sinulle, että annoit minulle 

anteeksi.”  

( Jeesus ) ”Minkä? Minä en näe mitään anteeksi annettavaa tai annettua. Kaikki, mitä Minä näen, 

on Minun Uskon-täyttämä Morsiameni.”  

( Clare ) Oi kuinka suloista!  

( Jeesus ) ”No niin, se on totta.”  

( Clare ) Minä aion olla siinä paikassa Sinun avullasi.  

( Jeesus ) ”Minä olen AINA auttamassa sinua. Etkö tiennyt sitä jo tähän mennessä?”  

( Clare ) Kyllä. Useita kertoja, kun kirjoitin näitä sanoja ylös, tunsin kiusausta kysyä ja epäillä, mutta 

suljin ne mielestäni, sillä minuutilla kun ne ilmestyivät. Sanoin, ”Ei,en lähde tuohon leikkiin. 

Lähde.” ja ne menivät pois!  

( Jeesus ) ”Minä toivon, että Minun Morsiameni käyttäisi tämän viikon kaunistelemalla itsensä tätä 

päivää varten, jota hän on odottanut innokkaasti jo niin kauan. Pienet asiat merkitsevät paljon. 

Häälahjat – ollen tietoinen, mitä voit tehdä eroamiseleenä niitä varten, jotka eivät usko. He tulevat 

muistamaan tämän viikon, he tulevat muistamaan, kuinka ystävällisiä te olitte heille ja he tulevat 

kiittämään Minua siitä.”  

( Clare ) Herra, miksi Sinä jatkat Sardeen Kirkon antamista minulle? (Ilmestyskirja 3:1) 

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

täydesti. Minä tarvitsen, että kadutte laiskana oloa ja kiinnitätte tarkkaa huomiota, mitä on 

meneillään sydämissänne. Potkaiskaa maailma ulos, ulos, ulos! Keskittykää Minuun ja meidän 

ikuisuuteemme yhdessä. Älkää tuoko maailmaa tähän pyhään paikkaan. Laittakaa kaikki 

tekemisenne maailman kanssa sivuun ja antakaa Minulle kaikki teidän liikenevä aikanne.”  

”Tehkää Minulle tilaa laittamalla ostosten teko viihde, turhanpäiväiset keskustelut ja uteliaisuudet 

sivuun. Tällä viikolla on paljon meneillään maailmassa, joka on myrkyllistä sieluillenne. Se tuo 

pelkoa sieluihinne ja mieliinne. Oi, kuinka Minä haluan lähestyä alttaria puhtaalla rakkaudella ja 

sen kaiken odotuksella, mitä Minulla on teitä kohtaan. Minä haluan tämän viikon olevan 

hengellistä keskittymistä vihkivaloihimme.”  



”Mutta jos te ruokitte itseänne sillä, mitä saatana keittelee, te tulette menettämään sen. Teidän 

mielenne tulevat olemaan sotkuisia ja epäsopivia vastaanottamaan armoja, joita Minulla on 

varattuna teille. Minä tulen suojelemaan teitä, mutta teidän täytyy tehdä oma osanne ja karttaa 

niitä asioita, joilla ei ole mitään tekemistä ikuisuuden kanssa.”  

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

oikaista kurssi, niin että te tulette saapumaan määränpäähän. Monen ajatukset ovat vielä aivan 

liian paljon askartelemassa siinä, mitä on menossa maailmassa ja suunnitelmissaan tällä viikolla. 

Te tunnette päivittäin kiusausta tehdä suunnanmuutos. Minun täytyy sanoa, että te olette tehneet 

hyvin jättäessänne huomiotta asiat, jotka yrittävät jatkuvasti napata huomionne. Pitäkää Minun 

ohjeeni ja laittakaa pois kaikki, mikä voidaan jättää huomiotta ja laittaa sivuun. Te ette koskaan 

tule katumaan sitä.”  

”Ja 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 ja Minut ja pitäkää maailma ulkona elämästänne niin paljon kuin mahdollisesti 

voitte. Minä kutsun viikon omistautumista ja Minun lähelleni vetäytymistä. Unelmoikaa 

unelmianne siitä, mitä haluatte tehdä Taivaassa, uskaltakaa kysyä mahdotonta ja kaikkia lahjoja, 

mitä olette ikinä halunneet Minulta. Odottakaa Minun kuulevan teitä ja täyttävän jokainen 

toiveenne.”  

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

pysykää poissa kaupoista, pysykää poissa internetistä, menkää rukoilupaikoillenne, 

rukoilukomeroihinne, rukoilkaa ja etsikää Minua ennen kaikkea muuta. Tämä on Minun haluni 

teille – antaisitteko tämän Minulle häälahjana? Minä tarjoan teille armoa loppuunsaattaa kaikki, 

mitä Minä pyydän teiltä. Jos te rakastatte Minua, te tulette tottelemaan Minua.”  

Sitten Herra puhui Ezekielille… ”On välttämätöntä, että te ehdottomasti ja vakaasti asetutte kuriin 

tällä viikolla. Pyydän, Minun uskolliset Morsiameni, pysykää erossa internetin selailusta. Laittakaa 

uteliaisuuden kohteenne kuoliaiksi. Minä tarvitsen, että te valmistelette itsenne ikuisuutenne 

kaikkein tärkeintä tapahtumaa varten. Sinnitelkää Minua kohti yksinomaan. Minun koko sydämeni 

ja mieleni ja sieluni ovat valmistautumassa Hääpäiväämme.”  

”Pyydän, Rakkaat, ei enää maailmaa. Pysykää poissa kaupoista. Tämä ei ole aika ostaa lahjoja 

itsellenne tai rakkaillenne. Minä haluan teidän olevan puhtaita häitämme varten. Välttäkää 

televisiota, radiota, aikakauslehtiä ja sanomalehtiä. Teillä on ollut ihmisikä täynnä sitä. Minä olen 

kokenut suuria kipuja puhdistaessani teitä niistä vaikutuksista.”  

”Kyllä, Minun Kallisarvoiseni, hoitakaa asianmukaiset velvollisuutenne – lapset, työ, jne. Mutta 

vain täyttääksenne vaatimukset, jotka ovat elintärkeitä toisen parhaaksi. Esimerkiksi: jollekin 

kyydin antaminen lääkäriin tai avun antaminen hädässä oleville sairaille, köyhille, vanhuksille. Te 

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

varoittamaan myös väräyttämällä teitä toimimaan, kun tarvitaan.” 

”Ihmiskäsitteillä, hän, joka valmistautuu häihinsä, askartelisi häiden jokaisen yksityiskohdan 

parissa. Pyydän, älkää olko niin kuin Sardeen kirkko – että Minun pitäisi tulla luoksenne kuin varas 

yöllä. Vahvistukaa nyt jäljellä olevana aikana. Pysykää Minussa ja yksin Minussa. Antakaa kaikkien 

ajatustenne ja aikomustenne olla Minusta ja Minua varten. Tarjotkaa Minulle joka päivä ja kaikki, 

mitä se tuo, Minulle. Minä tulen pyhittämään sen kaiken, kaiken, jopa ponnistelunne ja 

epäonnistumisenne. Antakaa se kaikki Minulle ja Minä tulen tekemään teistä pyhän, Kuninkaalleen 

sopivan Morsiamen.” 


