
573. Jeesus sanoo… SOTAA EI tule, mutta sotkuista tulee olemaan 

SOTAA EI TULE, MUTTA SOTKUISTA TULEE OLEMAAN  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 29. & 30. Marraskuuta, 2017. 

Ensimmäinen Viesti 29. Marraskuuta  

Jeesus aloitti… ”Teidän kaikkien pitää vakavasti vahtia kiintymyksiänne ja halujanne, eikä olla 

lihanne alaisia. Juhlapyhät tulevat olemaan, myrskyisiä niille, jotka eivät ole varautuneet. Laittakaa 

talonne kuntoon, omistautukaa uudelleen tärkeysjärjestyksenne tärkeimmille ja pysykää 

rukoilemassa.”  

” Älkää salliko viholliselle yhtään jalansijaa iskeä teitä vyön alle ja siirtää teitä pois annetusta 

toimeksiannosta, niin kuin hän teki Clarelle tänä iltana. Tämä oli suora isku hänen palvelutointaan 

kohtaan ja jos hän ei olisi katunut, seuraukset olisivat voineet olla hyvin vakavia.” 

” Älkää salliko itseänne suistettavan raiteiltanne millään, mikä saattaisi olla vastaan sitä, mitkä 

ovat Minun haluni teitä varten. Te ette ole samanlaisen syynäyksen alaisia, kuin hän on, mutta te 

tiedätte, että mikä elämässänne on sellaista, mitä Minä en halua teidän tekevän. Siispä pyydän, 

Minun kallisarvoiseni, välttäkää pahan tilaisuuksia. Älkää salliko vihollisen houkutella teitä 

ansaan.” 

”Ja vartioikaa itseänne hyvin huolellisesti. Toimeksiantoja on annettu juhlapyhien keskeyttämiseksi 

ja valtavan hämmennyksen luomiseksi. Hallituksessanne on menossa kriittisiä asioita ja ne vaativat 

vakavaa rukoilua, Minun Ihmiseni.”  

” Tämän maan hallinnasta on meneillään sota ja Minä tarvitsen sitä, että te kaikki menette 

rukoilupaikoillenne, paastoten ja anoen Minun Isääni, kansakuntanne puolesta.” 

”Teidän Presidenttinne on tuhoamassa aikaisemmin vallalla olleen pahan tässä kansakunnassa ja 

hän tarvitsee teidän rukouksianne, aivan kuten te rukoilitte hänen voittavan vaalit. Hän tekee 

kaiken vallassaan olevan tuodakseen tämän kansakunnan takaisin perustuslakiin ja Saatana tekee 

kaiken vallassaan olevan saadakseen hänet epäonnistumaan.” 

” Vihollinen haluaisi nähdä teidän juhlivan itsenne hemmottelulla juuri nyt; pyydän, älkää tehkö 

sitä. Pysykää timmissä kunnossa kuten Kristuksen sotilaat, jotka eivät uppoudu siviiliasioihin. Te 

ette tule pysymään valmistautuneina, jos te löysäilette. Pysykää rukouksessa, lukekaa Pyhiä 

Kirjoituksia, erityisesti rukoilemalla ja avaamalla kirjan siitä, mistä Minun Henkeni johdattaa teitä. 

Lukekaa rivien väleistä, ottakaa aikaa imeä se, mihin Minä olen kiinnittämässä teidän 

huomiotanne. Mietiskelkää sitä.”  

” Älkää salliko minkään kansallisten tapahtumien ravistella teitä rukouksen perustuksiltanne. Ja 

ymmärtäkää, että tiettyjen tapahtumien täytyy tapahtua, oikaistakseen tämän kansakunnan sen 

pahuudesta, ylösalaisesta tilasta.”  

”Teidän presidenttinne ei kuivaa suota, hän kuivaa Suuria Järviä. Sillä, mitä hän tekee, on 

vaikutusta jokaiseen osavaltioon ja hän ravistelee tämän kansakunnan ilkeitä perustuksia. Hän 

tulee tekemään Amerikan suureksi jälleen, mutta ei ilman teidän rukouksianne. Hän tarvitsee teitä 

nyt enemmän kuin koskaan ennen. Älkää löysäilkö. Ottakaa päämääräksenne sydämessänne 

kieltää itsenne, nostaa ristinne ja taistella kansakuntanne puolesta.”  

” Tehkää se polvillanne.” 



”Minä lasken teidän varaanne voimaannuttaa hänet rukouksillanne ja paastoamisellanne. Älkää 

vaarantako terveyttänne. Paastotkaa viisaudella – yksinkertaisia asioita, kuten herkkuruokien 

vähentämistä, toisten palvelemista, älkääkä vetäkö huomiota siihen, mitä olette tekemässä 

Minulle, ellei teidän perheenne ole yhdistyneenä rukous aikomuksissa. Älkää aiheuttako 

erimielisyyttä tai kitkaa perheissänne juhlapäivien juhlallisuuksien aikana, koska he ovat eri tasolla 

teidän kanssanne.”  

”Mieluummin rakastakaa, palvelkaa ja pitäkää uhrauksenne yksityisinä, meidän välisinämme. Minä 

tulen tuomaan heidät mukanani Minun tielleni. Jos te yritätte tehdä sen itse, te vain työnnätte 

heitä kauemmas Minusta.” 

”Ja pyydän, muistakaa… Tämä juhla koskee Minun Syntymääni. Vaikka ajoitus ei ole oikea, aikomus 

keskittyä kiittämään Minun Isääni Hänen uhrauksestaan on se, mitä pitäisi korostaa. Tehkää 

parhaanne sisällyttää sitä mihin tahansa juhlaan, ilman että aiheutatte perheessä erimielisyyttä.”  

”Teidät tullaan tulevaisuudessa näkemään oikeamielisyyden pilareina perheissänne; sellaisena, 

joka pitää asiat kasassa ja jolla on suurta viisautta, jos te seuraatte Minun ohjeitani. Älkää antako 

minkään ravistella teitä siitä vakaasta päätöksestä, että pahuutta ollaan kumoamassa ja että se 

tulee olemaan sotkuista. Suurin lahja, jonka te voisitte saada Minulta, on saada kansakuntanne 

takaisin.”  

 

Viesti 30. Marraskuuta  

Jeesus aloitti… ”Sotaa ei tule. Minä annan teille siitä vakavan sanan. Ei sotaa. Tämä ei tule 

tapahtumaan; se ei voi tapahtua, koska Minun Isäni ei tule sallimaan sitä. Ei väliä, millaisen 

esityksen Kim pitää, hän EI ole Jumala. Hän voi ajatella olevansa, toisten yläpuolella oleva 

ylivoimainen olento, mutta todellisuudessa hän on hyvin pieni mies, housuissa, jotka ovat aivan 

liian isot hänelle ja ne ovat tulossa alas, paljastaen hänen alastomuutensa.”  

”Ja se on tosiasia.”  

”Tällä kertaa ei tule sotaa, Clare. Kuinka Minä voisin toteuttaa kaiken sen mitä on asetettu teidän 

ja kaikkien niiden ihmisten eteen, joita Minä olen tuonut tälle Kanavalle? Kuinka Minä voisin sallia 

sotaa tänä aikana?”  

”Kyllä, se sopisi Obaman suunnitelmaan täydellisesti, mutta ei Obamakaan ole Jumala, vaikka hän 

haluaisi julistaa itsensä sellaiseksi.”  

”On aivan liian paljon tehtävää. Se on alkanut ja se tullaan saattamaan loppuun. Se, mitä Minä 

olen tehnyt ja olen tekemässä tämän maan kanssa, tulee täyttymään. Minä vain tarvitsen sitä, että 

te kaikki olette valmiustilassa ja rukoilette presidenttinne puolesta.”  

”Tämä on todellinen kriisi, ei pieni mies kuuman painikkeen kanssa. Hän on enemmän kuin 

säälittävä, Clare, niin paljon enemmän kuin säälittävä ja hänet tullaan siirtämään pois edestä. 

Myös korealaiset on aikataulutettu herätykselle. He ovat huutaneet apua ja Minun Isäni on kuullut 

heidät. Heidät tullaan todellakin lisäämään Valtakuntaan.”  

”Te voitte katsoa uutislähteitä niin paljon kuin haluatte. Tietenkään Minä en HALUA teidän 

katsovan! Mutta muistakaa, että Minulla on viimeinen sana.”  

”Olenko minä ollut sinun kanssasi näin pitkään ja koskaan pettänyt sinua? Olenko Minä sallinut 

sinun murskaantua hienoksi jauheeksi…”  



”…vain täysin huuhdellakseni sinut viemäristä alas, saattaa Minun palvelutoimeni huonoon valoon 

sinun kauttasi ja tuottaa pettymys kaikille heille, jotka ovat rukoilemassa sinun puolestasi ja 

uskovat, että Minä puhun sinun kauttasi? Tällaista Jumalaako sinä palvelet? Et varmasti. Edessä on 

vaikeita aikoja, mutta ei sotaa.”   

”Minä haluan,että jokaisella omistautuneella rukoussoturilla on tosiseikat tiedossa ja että tämä on 

ohi pian. Minä tarvitsen polvia maahan, tukemaan presidenttinne jokaista liikettä.”  

” NIIN PALJON riippuu rukouksesta.” 


