
168. Isä Jumala sanoo: Minä Olen Todella Teidän Isänne 

MINÄ OLEN TODELLA TEIDÄN ISÄNNE  

Isä Jumalan sanoja Sisar Clarelle, 23. Lokakuuta, 2015.  

( Clare ) Kunniakas totuus Isä Jumalasta jättää meidät varjoonsa tänään. Hän on antanut meille 
kauniin viestin Hänen henkilöstään, Hänen yksilöllisyydestään Jumalana ja meidän Isänämme.  

Kun olin ylistämässä Jeesuksen kanssa Terry MacAlmonin laulun kera, tuli hetki, kun Isä Jumala oli 
seisomassa Jeesuksen vasemmalla puolella. Hän piteli minua ja laittoi käsivartensa ympärilleni ja 
Hänen kätensä pyyhkäisevällä liikkeellä Hän sanoi, ”Näetkö kaiken tämän?” Ja kun katsoin sen 
ympärille, mihin Hän osoitti, näin kaikki kauneuden muodot luomakunnassa, jotka Hän oli luonut – 
kaikki Taivaan kunniat. Puut, hevoset, jalokivet ja mineraalit, vesiputoukset, linnut ja olennot. 
Leijonat, peuran, gasellin, antiloopin, kaikenlaista arkkitehtuuria, hirsimökeistä korkeisiin 
monikerroksisiin asumuksiin - kaikki kimmelsi ja loisti, aivan kuin se olisi ollut elävä läpikotaisin. 

Isä aloitti… ”Käsite Minusta ja siitä, kuka Minä olen, on karkean puutteellinen. Kun Minä loin ihmisen, 
Minä loin täydellisen osatekijöiden sarjan tyydyttämään kauneutta ja toimivuutta, jota hän löytäisi 
ympäristöstä, sopiviksi mieltymyksilleen ja ilokseen ja kasvukseen. Tiedäthän, kuinka muotoilet pienet 
leikkipaikat pikku kissanpennuillenne ja kuinka ajattelet sitä, mitä ne rakastaisivat ja nauttisivat? Kyllä, 
sitä Minä tein, kun loin Maapallon, sopivan asumispaikan ihmiselle, Maapallon.”  

”Mineraalien ja elämän muotojen rikkautta, vaikuttavaa kauneutta, täyttävää kuin mikä tahansa luotu 
kohde voisi olla, salviapensaan pistävästä tuoksusta orvokin herkkään tuoksuun. Valtameren 
jyrisevistä aalloista, mahtavan joen latvavesien hiljaiseen, pieneen puroon… sulavaan lumeen, löytäen 
reittinsä alas vuoristosta, keräten määrää ja nopeutta jokaisesta sivujoesta, joka siihen lisättiin.”  

”Minä tein tästä Maapallosta paratiisin, Minun pikkuinen kyyhkyni, paratiisin ihmiselle nautittavaksi. 
Eikö se sano jotakin Minun henkilöstäni? Eikö se saa sinun huomiotasi? Tiedätkö, että Tiedätkö, että 
olen paikalla, kun löydät kastepisaran ruohonlehdeltä? Tiedätkö, mitä Minä olen tekemässä? Minä 
olen löytämässä kanssasi ja riemuitsemassa ihmeessäsi… koska Minä laitoin sen kastepisaran 
ruohoon, sinulle löydettäväksi ja voi sitä iloa, jota Minä tunnen, kun sinä löydät sen ja ylistät ja kiität 
Minua!”  

”Aivan samalla tavalla kuin, mitä sinä olet kätkenyt kissan herkkupalan erilaisiin paikkoihin, heidän 
pienessä leikkitalossaan. Sinä haluat niiden menevän sinne, koska olet luonut lohtua ja mielihyvää 
heille sinne ja niinpä, kun ne löytävät herkut ja käpertyvät makuulle tavalla, jolla kuvittelit, että ne 
tekisivät. Kun näet sen, sinun sisälläsi virtaa onnellisuus ja sitä on ilo katsella.”  

”Ihmiset ovat tehneet Minusta niin steriilin ja ankaran. Kyllä, Minä olen ankara. Siellä, missä on 
epäoikeudenmukaisuutta ja väkivaltaa, Minä voin olla kauhea – kauheampi kuin mitä sinun pieni 
ihmissydämesi voi kuvitella. Mutta yksinkertaisten kanssa Minä olen yksinkertainen. Viattomien 
kanssa Minä olen viaton. Hellien ja armollisten kanssa Minä, myös, olen hellä ja armollinen.”    

Psalmi 18:26-28.  

26.Hurskasta kohtaan Sinä olet hurskas (oikeamielinen), nuhteetonta kohtaan nuhteeton 
(moitteeton);  

27.puhdasta kohtaan Sinä olet puhdas, mutta kieroa kohtaan nurja (yhtä kiero).  

28.Sillä Sinä pelastat nöyrän kansan, mutta ylpeät silmät Sinä painat alas.   



”Clare, sinä manifestoit Minun Jumaluuttani, kun olet ystävällinen ja armollinen. Sinä manifestoit sitä 
osaa Minusta, jonka Minä annoin sinulle, hoivaten sitä, tullen Minun kaltaisekseni, se on koko tämän 
matkan tarkoitus, kunniasta kunniaan.”   

Paavalin Toinen Kirje Korinttolaisille 3:18 

Mutta me kaikki, jotka peittämättömin kasvoin katselemme Herran kirkkautta kuin kuvastimesta, 
muutumme saman kuvan kaltaisiksi kirkkaudesta kirkkauteen, niin kuin muuttaa Herra, joka on Henki. 

( Isä ) ”Kuinka voi joku katsoa vastasyntyneen kasvoihin ja ajatella, että Minä en ole hellä? Minä olen 
luonut kaikki asiat nautinnoksenne, koska kaikki nämä asiat ovat sen ruumiillistuma, kuka Minä Olen 
ja heijastavat sitä. Maailmassa on ehdottoman runsaasti määritelmiä, kuka Minä olen. Siispä 
käsittelisinkö Minä kovalla kädellä Minun Luomakuntani kaikkein kauneinta, lapsia, miehiä ja naisia? 
Näitä ainutlaatuisia olentoja, Minun oman itseni mukaisiksi muotoiltuja, pitäisinkö Minä heidät 
suurelta ja kauhealta näyttävän tuliseinän takana? Vai halaisinko Minä heitä Abba Isänä?”  

Tässä vaiheessa Isä Jumala alkoi itkemään, ”Nämä ovat Minun lapsiani, Clare. Minä kaipaan halata 
heitä, Minuun koskee rakkaudesta, Minun Lapsiani kohtaan – Oi, kuinka Minä haluan halata heitä! 
Mutta heillä on tämä kuva Minusta suurena ja kauheana Jumalana. Tiedätkö kenelle Minä olen suuri 
ja kauhea?”  

( Clare ) Siinä vaiheessa, minä ajattelin paholaista.  

( Isä ) ”Aivan oikein, sinä arvasit sen. Saatanaa kohtaan.”  

”Häntä ja hänen kapinallisia enkeleitään kohtaan Minä olen silkkaa terroria. Siksi yksi henkilö, joka 
käyttää Minun Poikani nimeä, voi laittaa kokonaisen armeijan paholaisia pakosalle. Kyllä, kun Minun 
Poikaani ärsytetään, polttava viha kuin tulivuoren tulista tuleva laava, tulee ja polttaa heidät 
kauheasti kiduttaen heitä. Siksi he pakenevat. Jos he eivät sitä tee, jos he ovat tyhmänrohkeita 
vastustaakseen sitä Nimeä, nestemäinen helvetti tulee heidän päälleen ja kuluttaa heidän jäsenensä. 
Sitten he ovat toimintakyvyttömiä hyvin pitkän aikaa.”  

”Ja kun heidän herransa näkee, että he ovat toimintakyvyttömiä, hän tulee täyteen vihaa heitä 
kohtaan ja kiduttaa heitä jopa lisää. Hän on ehdottoman raakuuden ruumiillistuma; mikään ja kukaan 
ei lähesty häntä raakuudella ja vihalla. Hän vihaa kaikkea, mitä Minä olen ikinä luonut: hän vihaa 
demonejaan, hän vihaa ihmiskuntaa, hän vihaa Maapalloa, hauraimmasta kukasta lumihuippuisiin 
vuorenhuippuihin. Hän on pullollaan vihaa.”  

”Siksi kaikki on rappeutumassa ympärilläsi. Nämä ovat hänen hallintonsa viimeisiä hetkiä ja päiviä 
Maapallolla ja se, mitä hän on tullut tekemään, hänen täytyy tehdä nopeasti, koska hänen aikansa on 
hyvin vähissä, melkein lopussaan. Siksi hän on kokoamassa joukkoja universumin kaukaisilta alueilta, 
jotka ovat kaikenlaisten demonien asuttamia. Aikaisemmin, Minä pidin sitä suljettuna häneltä, mutta 
nyt se on avoin, koska Minä mielelläni kutsun yhteen kaikki nämä hirviöt, tuhotakseni ne kerta 
kaikkiaan.”  

”Asia, minkä Minä halusin tehdä tiettäväksi, on, että Minä rakastan Minun lapsiani hellästi ja Minä 
haluan heidän vastaanottavan Minut kuin Isin. Todella, heille Armon Valtaistuimen lähestymistä, sillä 
heidät on puettu Minun Pokani oikeamielisyyteen. Minä haluan heidän katsovan Minun kasvojani ja 
näkevän rakkauden, joka hellästi palaa heitä varten. Minä haluan heidän näkevän Minun ilmeeni, 
Minun nauruni, Minun itkuni, Minun ihmetykseni, kun he löytävät ilot, joita Minä loin heitä varten.”  

”Minä haluan laittaa lopun tälle kaukaiselle ja etäiselle Jumalalle, jota he ihannoivat kuin kuvaa, jota ei 
voi koskettaa. Minä haluan heidän näkevän Minut sellaisena kuin, mitä Minä todella olen heitä 



kohtaan: hellä, rakastava, halaava. Suojaava, suojeleva, johdattava ja aina heidän keskuudessaan 
asuva, joka ikisen kanssa.”    

”Minä en ole käsittämätöntä huurua – Minä loin käsittämättömiä huuruja, mutta Minä en ole 
sellaista. Minä tein teidät Minun kuvakseni, sille Minä näytän, sellainen Minä olen.” 

”Nyt pitäisi olla ilmeistä, että Minä lähetin ainoan Poikani edustamaan sitä, mitä Minä todella olen 
lihassa, toiminnoissa, teoissa ja totuudessa. Ja on vain yksi kerta, kun Hän oli mahtava ja pelottava ja 
se oli kirjanoppineiden ja Fariseusten kanssa ja rahanvaihtajien kanssa, jotka olivat lukinneet Minun 
rakastavan sydämeni salaisuudet ahneuden ja rahanhimon lippaisiinsa.”  

”He halusivat Minun ihmisteni pelkäävän Minua, ei rakastavan Minua. He käyttivät pelkoa 
kontrolloidakseen ja pitääkseen heidät alistuneina heidän toiveisiinsa.” 

( Clare ) Mutta Isä, etkö Sinä näyttäytynyt sellaisena erämaassa, kunnioitusta herättävänä ja 
pelottavana? 

( Isä ) ”Milloin Minä olen ollut kauhistus Minun omille ihmisilleni, jotka olivat tottelevaisia Minulle? 
Ne, jotka vihasivat lakia ja järjestystä, jotka vihasivat kontrollia tai rajoja, halusivat yhdistyä Saatanan 
kanssa ja juosta vapaana irstailussa – heille Minä olin mahtava ja kauhea, kun maa nielaisi heidät.”  

”Mutta nöyrille ja tottelevaisille Minä olen heidän hellä Isinsä. Jos te voisitte nähdä sen sodan, joka 
raivosi demonien kanssa ihmisten ruumiissa Maapallolla ennen Vedenpaisumusta, Tulvaa, te 
ymmärtäisitte niin paljon enemmän. Minua ei syytettäisi väärin perustein viattomien teurastamisesta 
– koska kaikki, mitä he loivat, oli kaikkea paitsi viatonta.” 

”Jos te voisitte nähdä kauhun ja kivun, mitä aiheutettiin pikkiriikkisille vauvoille ja lapsille, paljon 
kauheamman sorron, mitä maailma on koskaan ennen nähnyt, kauhun hallinnon ja transhumanismin, 
te ymmärtäisitte käskyt teurastaa. Kaikki oli demonien saastuttamaa ja pahuuden ja mutatoituneiden 
kauhun ryppäiden. Kyllä, he peukaloivat DNA:ta. He ovat jopa vastuussa geneettisestä taipumuksesta 
homoseksualismiin. Mikä tahansa, mitä he pystyivät tekemään loukkaamaan miehen ja naisen 
kauneutta tulla yhteen ja synnyttää, mikä tahansa oli aihe suurelle riemuitsemiselle ja se on kestänyt 
tähän päivään asti. Ja he yhä ovat riemuitsemassa. Tämä koko homo vapautus liike on kohokohta 
heidän DNA:n peukaloinnilleen tuhansia vuosia sitten.”  

( Clare ) Isä, tarkoittaako se, että ihmiset syntyvät sellaisina?  

( Isä ) ”He syntyvät kannettavan ristin kanssa. Geneettisesti, heillä on tapana olla neutraaleja 
sukupuoleltaan, siksi se on suuri risti heille hillitä epäterveitä haluja, joita demonit lietsovat. 
Kuitenkin, Minä olen antanut joka ikiselle kyvyn torjua se taipumus syntiin ja tehdä se, mikä on oikein. 
Missä on syntiä runsaasti, sillä on armoa jopa vielä enemmän, jos he huolivat sitä. (Se löytyy muuten 
Roomalaiskirjeestä 5:20)”  

”Asian ydin on, että Saatanan hallinto tällä Maapallolla on loppumassa. Minä haluan ihmisten 
tietävän, että Minä olen heidän Isänsä ja että jos he etsivät Minua, he tulevat näkemään Minun 
Kasvoni ja he tulevat näkemään Minun hymyni. Minä olen Jehovah Jumala ja hellyys, jolla Minä heitä 
rakastan, he eivät voi, etkä sinä voi käsittää… et täysin edes armon kera. Sinä vain raapaiset pintaa. 
Mutta Taivaassa sinä tulet tietämään, jopa kuten sinut tunnetaan.”   

Sillä nyt me näemme kuin kuvastimessa (peilissä), arvoituksen tavoin, mutta silloin kasvoista 
kasvoihin; nyt minä tunnen vajavaisesti, mutta silloin minä olen tunteva täydellisesti, niin kuin minut 
itsenikin täydellisesti tunnetaan. Paavalin Ensimmäinen Kirje Korinttolaisille 13:12.  



( Isä ) ”Kaikki poikkeavuudet tulevat lakkaamaan. Jokainen tulee olemaan sellainen, jollaiseksi Minä 
heidät loin olemaan, Maapallo tulee olemaan täyttynyt Minun kunniastani ja rauha tulee hallitsemaan 
kaikkialla – syvimmästä, pimeimmästä luolasta vuorenhuipuille, rauha tulee hallitsemaan.”  

( Clare ) Mutta Isä, eivätkö Pyhät Kirjoitukset sano, että Sinä elät valossa, jota ei voi lähestyä?  

( Isä ) ”Ei voi lähestyä ihmistilassa, kuitenkin kirkastetussa tilassa voi lähestyä ja Minun lapseni, jotka 
etsivät Minua hengessä ja totuudessa, voivat lähestyä. Heille Minun kunniani on kätkettyä, että he 
tuntevat turvalliseksi lähestyessään Minua. Heille, Minä olen heidän Isänsä. Sinä olet jotakuinkin kuin 
vammainen, kun sinulla ei koskaan ollut isää, mutta he tietävät millaista on, kun on isä.”  

”Oi, älkää pelätkö tulla Minun luokseni, Minun lapseni – pyydän, älkää pelätkö! Sallikaa Minun pidellä 
teitä ja keinuttaa teitä Minun käsivarsillani kuin vastasyntynyttä vauvaa. Sallikaa Minun istua ja puhua 
teidän kanssanne, antaen teille neuvoa, kuinka teidän tulisi vastaanottaa isältänne, rauhoitella teitä 
Minun Rakkaudestani. Oi, aivan liian monet teistä on tungettu jäykkään, rumaan itseinhon ja 
tuomitsemisen pukuun.”  

”Minä haluan teidät pois noista vaatteista. Teidän pitäisi käyttää pelastuksen vaatteita. Kyllä, kun 
Minä näen teidän lähestyvän, Minä näen Jeesuksen, Minä en näe syntistä, joka te kerran olitte. Minä 
näen teidän pukeutuneena Hänen kaapuihinsa, puhtaina, kauniina, oikeamielisinä. Siispä, tulkaa 
eteenpäin nyt Minun lopen uupuneeni. Tulkaa Isinne luo ja antakaa Minun olla Isä teille. Minä olen 
teidän Isänne. Sallikaa Minulle tilaa toimia teidän Isänänne. Älkää jatkako Minun pois työntämistä, 
kuin jotain energiaa, jota ei voi lähestyä, jotakin sumumaista kaikkitietävää voimaa. Se, mitä Ihmiset 
ylistävät Minuna, en ole Minä lainkaan, se on lähinnä Minun Voimani, joka pitää universumia yhdessä. 
He ripustautuvat siihen värähtelyyn ja ajattelevat sen olevan Minä.”  

”Mutta se EN OLE MINÄ! Teidät on luotu Minun Kuvakseni. Laittakaa sivuun nämä Saatanan alulle 
panemat valheet, laittakaa ne sivuun ja omaksukaa totuus, teidän todellinen Ikuinen Isänne, Minä 
Olen.”  

”Ja mitä teihin tulee, Minun lapseni, Minä toivon teidän lakkaavan eristämästä Minua 
lähestymättömäksi jumaluudeksi. Kun esirippu repäistiin, niin tehtiin myös esteelle teidän ja Minun 
välissäni. Minun Poikani Veri osti Minulle paluun Aatamin ja Eevan tilaan Puutarhassa ennen 
Lankeamista, missä Minulla oli tapana kävellä illan viileydessä ja Minun Luomakuntani kunniassa ja 
olla Minun lasteni seurassa.”  

”Tulkaa takaisin Minun luokseni tällä tavalla. Minun Poikani maksoi hinnan ja Minä kutsun teitä 
takaisin Minun Rakkauteni valoon, takaisin toveruuteen, kävelemään ja puhumaan kanssanne – jopa 
kuten oli alussa Aatamin ja Eevan kanssa. Siispä laittakaa pois pelkonne ja tulkaa Minun luokseni.” 


