
410. Jeesus sanoo… Te olette Valon Olentoja –  
Tulkaa & Antakaa Minun ennallistaa teidän Puhtautenne 

TE OLETTE VALON OLENTOJA… ANTAKAA MINUN ENNALLISTAA TEIDÄN PUHTAUTENNE  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 14. Lokakuuta, 2016.  

Jeesus aloitti… ”Kuinka Minä kaipaan päivää, kun kaikki Minun lapseni tulevat lopulta näkemään, Kuka 
Isä todella on.”  

”Clare, jokaisella on erilainen tapa suhtautua Häneen. Mutta sinä olet valinnut pienuuden elämääsi ja 
pienuutta täytyy kohdella äärettömällä hellyydellä. Se on haurasta, särkyvää, herkkää, rakkauden 
ydinolemusta. Se on haavoittuvaa ja helposti särkyvää. Siksi Minä olen kutsunut niin monet teistä pois 
maailmasta, mediasta ja synnillisestä viihteestä.”  

”Minä olen ennallistamassa teidän lapsenomaisen puhtautenne. Minä olen pesemässä pois kuoren, 
joka on koteloinut sydämenne ja tehnyt teidät tunteettomaksi Minua ja luomakunnan ääntä ja 
hengitystä kohtaan. Kun teitä puhdistetaan maailman tavoista, te alatte tuntea alati lisääntyvää 
rakkautta luomakuntaa kohtaan. Sekä niitä, jotka on luotu Meidän kuvaksemme ja luonnon, puiden, 
kasvien ja eläinten maailmaa. Teidän mielihalunne kommunikoida Minun luomakuntani kanssa, alkaa 
kukkimaan ja tulee täyttymään.”  

”Minä tarkoitin tämän suhteen Puutarhassa, mutta Syntiinlankeemuksen jälkeen Minun täytyi 
juurruttaa ihmisen pelko Minun olentoihini. Te tulette huomaamaan, että pelkoa ei enää ole 
Taivaassa.”  

Kuten on kirjoitettu… ”Ja peljätkööt ja vaviskoot teitä kaikki eläimet maan päällä ja kaikki taivaan 
linnut ja kaikki, jotka maassa matelevat ja kaikki meren kalat; ne olkoot teidän valtaanne annetut.” 
Mooseksen Ensimmäinen Kirja 9:2.   

”Mutta jopa nyt tämän rakkauden vapaus on kasvamassa Maapallolla, kun ihmiset alkavat nähdä 
kaikki olennot luomakunnan ihmeinä ja samaistumaan niihin hellällä huolenpidolla, mieluummin kuin 
hyödyntämisellä. Te, Minun Ihmiseni, tulette kasvamaan kyvyssänne kommunikoida Minun 
luomakuntani kanssa, kun te kasvatte lähemmäs Minua. Kun te sanotte, ”Jotakin on ilmassa,” Te 
havaitsette luomisen hetkiä, puita, kukkia, ruohoja ja eläimiä, kun te kuulette heidän ajatuksensa 
hengellisessä sydämessänne.”  

”Myös ne kaipaavat lunastusta, eikä kulu päivääkään, etteivätkö ne kärsi jossain, jopa kuten te 
kärsitte, josta Paavali on kirjoittanut… ”Sillä minä päätän, että tämän nykyisen ajan kärsimykset eivät 
ole verrattavat siihen kirkkauteen, joka on ilmestyvä meihin. Sillä luomakunnan harras ikävöiminen 
odottaa Jumalan lasten ilmestymistä. Sillä luomakunta on alistettu katoavaisuuden alle – ei omasta 
tahdostaan, vaan alistajan – kuitenkin toivon varaan, koska itse luomakuntakin on tuleva vapautetuksi 
turmeluksen orjuudesta Jumalan lasten kirkkauden vapauteen. Sillä me tiedämme, että koko 
luomakunta yhdessä huokaa ja on synnytystuskissa hamaan tähän asti.” Paavalin Kirje Roomalaisille 
8:18-22.   

”Ja siispä te näette, te jaatte yhteisen siteen veljinä ja sisarina, jotka tulivat esiin Isän rinnasta. Ja siksi 
on tärkeää teille kunnioittaa sitä, mitä on annettu teille ja huolehtia siitä hyvin.”  

”Ei mene päivääkään, etteikö yhtä Minun kallisarvoisista luoduistani väärinkäytetä tai mielivaltaisesti 
tapeta, koska Saatana on tehnyt kaikesta, minkä Minä loin, maalitaulun vihalleen – mutta erityisesti 
kruunaavasta huipentumasta: ihmiskunnasta. Siksi Maapalloa tuhotaan. Hän jatkaa Minulle 



kostamista, koska hänet karkotettiin Taivaasta ja koska hän ei koskaan tule olemaan tasaveroinen, 
eikä häntä tulla ylistämään yli Minun.”  

”Jälleen Minä vetoan teihin, Minun lapseni, jotka olette perehtyneet tämän ajan pimeyteen. Saatana 
on antanut teille lupauksia, mutta aivan kuten hän on opettanut teitä valehtelemaan, varastamaan ja 
pettämään, te tulette näkemään, että hän on valehdellut, varastanut ja petkuttanut teitä tehtyjen 
palvelusten palkkioista. Ymmärtäkää: aika tullaan rullaamaan kuin käärö, jopa kuten Maapallokin 
tullaan ja aikaa ei enää ole. Ja kaikki tyhjät lupaukset, jotka teille on tehty eri ulottuvuuksissa olevasta 
kuningaskunnasta ja ajoista tullaan näkemään sellaisina kuin ne ovat… valheina.”  

”Minun lapseni, kuinka voi parasta hedelmää tulla matojen puusta? Kuinka te voitte kylvää pahaa ja 
odottaa korjaavanne hyvää? Ettekö näe, että kaikki, mitä olette tehneet muille, tulee kohtaamaan 
teitä sillä hetkellä ja Saatana tulee nauramaan halveksuvasti teille, kun hänen demoninsa repivät ja 
raastavat lihaanne? Terveen järjen ja yksinkertaisen logiikan pitäisi paljastaa teille, että te ette voi 
kylvää pahaa siementä ja korjata parhainta hyvien hedelmien satoa.”  

”Pyydän, Minun lapseni, pyydän… kääntykää pois näistä valheista ja Minä tulen antamaan teille 
anteeksi ja pesemään teidät puhtaiksi Minun verelläni. Teille on valehdeltu ja Tulijärvi odottaa teitä, 
ellette te kadu. Ainoa hyvä, mikä mahdollisesti voi tulla tästä teille, on Minun anteeksiantoni, 
pelastukseni ja hyvin todellinen Taivaan lahja. Pyydän, harkitkaa: aikaa ei tule enää olemaan – ei 
missään ulottuvuudessa – se, mitä teille on kerrottu, on ylenpalttista valhetta ja petosta. Viha, 
katkeruus ja kosto, mustasukkaisuus ovat sokaisseet teidät. Ottakaa tunteenne ja kovettuneet 
sydämenne pois pelistä hetkeksi ja harkitkaa hänen luonnettaan, jota te palvelette.”  

”Minä osoitan teitä nyt, Minun palvelijani ja Rakastajani. Rukoilkaa näiden puolesta, he ovat niin 
sokaistuneet ja rampautuneet katkeruudesta, että he eivät voi nähdä. Kuitenkin Minä annan heille 
mahdollisuuksia nähdä, vilkaista, katua. Pyydän, rukoilkaa heidän puolestaan.”  

”Minun nälkäisilleni paljastetaan nyt monia asioita. Siksi Minä olen pyytänyt teitä erottamaan itsenne 
enemmän ja enemmän maailmasta. Se, mitä Minulla on teitä varten, on todella yli teidän kaikkein 
villeimpien kuvitelmienne.”  

”Monet kristityt elävät niin pimeässä, kuin on fyysisesti mahdollista niille, jotka uskovat. Kun te tulette 
enemmän ja enemmän yhteen kietoutuneiksi Minun Olemukseeni, sitä läheisemmin yhdistyneiksi 
sydämessä ja mielessä, Minä tulen paljastamaan teille luomakunnan luonteen ja voiman, joka teillä on 
yli sen, kun teidät on luotu Minun kuvakseni.”  

”Palvelutoimien ihmeitä on saatavilla heille, jotka rakastavat varauksetta. Niille, jotka rakastavat koko 
sydämistään ja elävät vain miellyttääkseen Minua. Nämä asiat ovat aina olleet, mutta nyt ne ovat 
tulossa esille, kuin ei koskaan aikaisemmin, koska te kykenette kommunikoimaan toistenne kanssa, 
sekä ajan lyhyyden vuoksi.”  

”Kyllä, te olette valon olentoja, jotka muuttavat kaiken, mihin te koskette.  Siinä määrin kuin te 
rakastatte niin kuin Minä rakastan, siinä määrin ihmeitä tullaan tekemään. Enkö Minä sanonut… 
’Totisesti, totisesti Minä sanon teille, joka uskoo Minuun, myös hän on tekevä niitä tekoja, joita Minä 
teen ja suurempiakin, kuin ne ovat, hän on tekevä; sillä Minä menen Isän tykö’.” Johanneksen 
Evankeliumi 14:12.  

”Mutta Minun ihmiseni, älkää jahdatko ihmeitä; jahdatkaa Minua. Älkää pitäkö ihmeiden tekemistä 
arvokkaampana, kuin Minun seurassani olemista. Kyllä, siinä hiljaisessa, pimeässä paikassa, missä 
Minun muuttava voimani vierailee luonanne, haluttu armo on yhä Minun läsnäolossani. Ei ihmeissä – 



ne ovat luonnollinen tapahtumien kehitys, ne johtuvat halustanne tuntea Minut, olla Minun 
kaltaiseni, kulkea tällä Maapallolla, kuten Minä kuljin. Ja tällä tavalla Minä täytän sen teissä.”  

”Jotkut teistä ovat edistyneet merkittävästi armossa. Kantakaa näitä taakkoja hyvin, Minun rakkaat. 
Minulla on teille niin paljon enemmän. Tietäkää ilman epäilyksen häivääkään, että tämä sanonta on 
totta, ’Te ette voi koskaan ammentaa Herraa tyhjiin’.” 


