
79. Jeesus sanoo… Vaikka Minä vihaan sotaa,  

joskus se on ainoa Mahdollisuus herättää Ihmiset 

VAIKKA MINÄ VIHAAN SOTAA, JOSKUS SE ON AINOA MAHDOLLISUUS HERÄTTÄÄ HEIDÄT  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 15. Toukokuuta, 2015.  

Jeesus aloitti… ” Silloin maat muuttavat täysin tärkeysjärjestystään varakkuudesta ja 

tuottavuudesta puolustukseen. Vaikka Minä vihaan sotaa, joskus se on ainoa vaihtoehto, kun maa 

on kaavoihinsa kangistunut ja liiallisen turvassa. Kun kansakunta päättää kulkea yksin ilman Minun 

kaitselmuksen lähettämää kättäni.”  

( Clare ) Mutta Herra, me kansakuntana emme ole tehneet sitä, emmehän ole?  

( Jeesus ) ” Myöntyminen toisten tahtoon ja jumalaton hallinto on varma merkki kuolevasta 

maasta ja jolla ei ole enää mitään tarvetta Jumalalle. Sinun maasi ohitti tämän merkkipaalun kauan 

aikaa sitten. Nyt te olette kohtaamassa väistämättömät seuraukset.” 

” Opettajien ei olisi tarvinnut sopeutua jumalattomiin säädöksiin, julkinen, voimakas paheksunta 

olisi pitänyt tapahtua kauan aikaa sitten, mutta jokainen oli niin kiinnostunut omasta vallitsevasta 

asiantilasta, että se meni ohi ilman taistelua. Yksi säännös toisensa jälkeen liukui ohi hiljaisesti, yksi 

tapaus toisensa jälkeen kumottiin ja tuomittiin, marssi kohti tuhoa jatkui.”  

” Pohjatyöt olivat niin hyvin tehdyt, että hiljaisesti toimeenpannut, että ihmismassat eivät koskaan 

vaivautuneet siihen. Varallisuus oli paljon tärkeämpää, elämäntyylin ylläpitäminen merkitsi 

kaikkea, kun talous oli uhattuna. ”Älkäämme pilatko huolella laadittuja suunnitelmia, meillähän ei 

loppujen lopuksi ole tarpeeksi tehtävää pitääksemme talouden jaloillaan?”  

” Vain pieni välinpitämättömyys, sitten vähän enemmän, ja enemmän, kunnes yleisö on tuuditettu 

syvään uneen, vain herätäkseen vieraiden joukkojen olevan omalla maaperällään ja heidän 

demokratiansa olevan lopussa. Kyllä, se tulee loppumaan, diktatuuri on aikeissa ottaa vallan heiltä, 

jotka myöntyväisesti istuvat ja katsovat, kun heidän maansa murenee ja pyyhkäistään mereen, 

vähä vähältä.” 

” Siispä nyt on kuoliniskun aika, kyllä, Minä tulen olemaan osa sitä, se tulee saamaan nämä ihmiset 

järkiinsä, heräämään reagoimaan ikään kuin heidän kansakuntansa todella merkitsee. Mutta missä 

on tämän ihmisten heräämisen tuki? Alivoimaisina ja vähillä aseilla, se on hatara taistelu, varmasti 

tappiot tulevat olemaan hirvittävät. Joka tapauksessa Minä tulen kääntämään asioiden kulun, kun 

näyttää siltä, että valo on täysin sammunut tältä kansakunnalta.”  

” Vain pieni toivon kipinä ja Minä tulen puhaltamaan sen liekkeihin. Ja moni tulee nousemaan ja 

ottamaan takaisin jalansijan, mikä oli menetetty. He tulevat olemaan Gideonin 300, vastassaan 

rutto jumalattomia eläimellisiä voimia, jotkut ihmisiä muistuttavia muodoltaan, mutta täydellisesti 

luonteen vararikossa. Tämä tulee olemaan historiallinen taistelu, joka tulee todistamaan, että 

Minä olen tämän maan kanssa ja se tullaan uudelleen vakiinnuttamaan… ”Jumalaan me 

luotamme.” 

” Siihen asti tappiot tulevat olemaan hirvittäviä ja nälkiintyminen, tuhoaminen ja kansanmurha 

tulevat tyhjentämään tämän maan ihmisistä ja toisen rotuiset ihmiset tulevat ottamaan haltuun 

maan. Jos Minä en olisi Amerikan rinnalla, häntä ei enää olisi. Aivan kuten Minä rankaisin Israelia, 

niin Minä tulen rankaisemaan tätä kansaa.”  



” Maanpakolaisuus ei tule olemaan vaihtoehto, pikemminkin teloitus. Kuitenkin tulee säilymään 

jäännös ja siitä jäännöksestä tulee nousemaan urhoollisia ihmisiä, jotka tulevat uudelleen 

vakiinnuttamaan tämän maan Minun periaatteitteni mukaan. Edellisen hallituksen pahuudet 

tullaan täydellisesti tuhoamaan, ei edes yhtä tiiltä tule jäämään jäljelle, kun Minä nielaisen 

pimeyden, näiden pahojen ja kaksimielisten ihmisten perustukset.”  

” Saatana tulee viimeistelemään päämääränsä tälle kansakunnalle, mutta tuhkista tulevat 

nousemaan ihmiset, jotka ovat pelottomasti omistautuneet Minulle ja heistä Minä tulen uudelleen 

kansoittamaan Amerikan.” 

 ( Clare ) Mitä tuhon voi enää sanoa? 

 ( Jeesus ) ” Kuten on kirjoitettu Ilmestyskirjan 13:10… ”Jos kuka vankeuteen vie, niin hän itse 

vankeuteen joutuu; jos kuka miekalla tappaa, hänet pitää miekalla tapettaman. Tässä on pyhien 

kärsivällisyys ja usko.”  

” Kuitenkaan Minä en tule hylkäämään Minun uskollisiani, vaan päästämään heidät vitsauksesta, 

joka ollaan päästämässä valloilleen tässä kansakunnassa. He tulevat ylistämään Minua Taivaassa ja 

palaamaan ja uudelleen vakiinnuttamaan oikeamielisyyden kansakuntien keskuudessa.” 

” Huutakaa apuun armoa ja armolla Minä tulen lohduttamaan tämän kansakunnan jäännöstä ja 

langenneita.” 


