
533. SAATANA TULEE VARASTAMAAN VALONNE… JOS SALLITTE SEN 

Jeesus sanoo… Jos sallitte, Saatana tulee varastamaan Valonne  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 8. Elokuuta, 2017.   

Jeesus aloitti… ”Sinä olet Valon olento. Sinä et ole se olento, joksi olet herännyt. Se on paholaisen 

toive ja unelma sinua varten: täysin hyljättynä, kulkemassa pimeydessä, hämmentyneenä, 

sirpaloituneena, eksyksissä. Demonit työskentelevät erittäin kovasti kutoakseen saastaisen 

valheiden peiton yllesi, niin että kun heräät, tunnet itsesi toivottomaksi.”  

”Mutta tällainen sinä OLET Minulle, tämä on todellisuus. Täynnä valoa, ylitsevuotaen toivoa, 

tukevasti Minun käsivarsieni otteessa ja armon kyllästämänä, pöytä eteesi laitettuna. Pöydällä 

täysi valikoima hedelmiä, hienoja viinejä, hunajaa Taivaan kennoista. Valo kieppuu ympärilläsi, 

toivo läpäisee itse ilmakehän, jossa olet, odotusta ja uusia alkuja tulvillaan. Sinut on kiedottu valon 

peittoon, täysin kyllästettynä armolla ja kaikki osa-alueet, mitä tarvitset luodaksesi, on 

sormenpäissäsi. Tämä todella olet sinä.Se sinä olet myös Minun käsivarsillani, tukeutuen tiukasti 

Minuun, palaten Minun luokseni täysin sen jälkeen, kun ajatukset ovat harhautuneet, 

kytkeytyäksesi uudelleen sinun Kaiken Elämän Lähteeseesi.”  

”Sinussa ei ole ollenkaan pimeyttä, Clare, sillä Minä elän ja liikun ja hengitän sinun kauttasi. Minun 

Olemukseni on sinussa. Se, mihin sinä heräsit, oli valheiden peitto ja pimeys, vihollisen kutoma.” 

”Kaikkien Minun kenraalieni täytyy kohdata näitä valheita päivittäin ja puhaltaa ne pois uskolla. 

Minä en voi pursuta ilmoille sisältänne, kun te olette kietoutuneet pimeyteen.”  

( Clare ) Mutta Herra, eikö Sinun Valosi voita pimeyttä, kuten on kirjoitettu?  

( Jeesus ) ”Kyllä. Mutta sinun täytyy tietoisesti heittää pois valheiden viitta, nähdäksesi Valon 

pursuvan sisään. Se on sinun valintasi: olla kietoutuneena pimeyteen ja valheisiin tai heittää ne 

pois uskossa, tietäen, että Minä olen Valo ja Minussa ei ole pimeyttä ollenkaan. Sinun täytyy valita, 

mihin uskot: valheeseen vai totuuteen. Sitten sinun täytyy toimia sen mukaan ja heittää pois 

raskaat vaatteet, joilla vihollinen on päällystänyt sinut.”  

( Clare ) Ja sillä hetkellä, minä vain rukoilin lyhyen rukouksen… Jeesuksen Nimessä minä sanoudun 

irti sinun valheittesi pimeydestä ja toivottomuudesta, Saatana. Minä sanoudun irti jokaisesta 

valheesta Jumalaa vastaan ja omaksun Hänen Valonsa elämään sisälläni kaikkina aikoina. 

Vietäköön räsyt Hornaan ja loistakoon Minun Jumalani Valo… Amen. 

( Jeesus ) ”Tämä tulee auttamaan, mutta sinun täytyy tehdä yhteistyötä Valon kanssa ja kieltäytyä 

hyväksymästä yhtään päinvastaista ajatusta. Sillä he tulevat yrittämään ja yrittämään ja yrittämään 

saada edes yhden halventavan ajatuksen päähäsi. Älä salli sitä, sanoudu irti siitä. Jos et tee niin, se 

tarttuu sinuun ja houkuttelee muita pimeyksiä, kunnes olet valheiden peittämä. Tämä on 

päivittäinen ponnistus, Minun Rakkaani. Heitä pimeyden työt ja omaksu Valo.” 

”On tullut hetki teidän unesta nousta; sillä pelastus on meitä lähempänä nyt, kuin ensin 

uskoimme. Yö on pitkälle kulunut ja päivä on lähellä. Pankaamme sen tähden pois pimeyden teot, 

ja pukeutukaamme valkeuden varuksiin. Vaeltakaamme säädyllisesti, niin kuin päivällä… pukekaa 

päällenne Herra Jeesus Kristus… ” Paavalin Kirje Roomalaisille 13:11-14.  

”Vaikka Paavali puhuukin niille, jotka eivät vielä ole sanoutuneet irti synnistä, se on sama periaate. 

Mutta syntien sijaan, pimeyteen verhotut ajatukset tuhoavat. Te olette valittu sukupolvi, 

kuninkaallinen papisto, jonka Valojen Isä on synnyttänyt.” 



”Jos te sallitte sen, Saatana tulee varastamaan valonne epäuskolla. Siksi teidän täytyy olla 

kyllästettyinä Minussa eikä maailmassa. Nämä muutamat viime viikot ovat olleet erittäin uhkaavia 

kulullesi, koska sinua vaadittiin viettämään niin paljon valveillaoloajan todellisuudesta, ei Minussa 

ja Minun Valossani, vaan hämärässä, pimeässä maailmassa. Te ette voi oleskella pimeydessä ja 

tulla esiin loistaen Minun Valoani. Ei, teidän täytyy sanoutua irti pimeydestä ja omaksua Minut, 

tukeutua Minuun ja Minun lupauksiini teille koko sydämistänne.” 

”Jos te ette tukeudu Minuun, pimeys tulee tukeutumaan teihin.” 


