
470. Jeesus sanoo… On tehty Monia yrityksiä aloittaa Sotia… 

ON TEHTYMONIA YRITYKSIÄ ALOITTAA SOTIA 

Jeesuksen sanoja Sisar Clare, 18. Helmikuuta, 2017. 

( Clare ) Pitäköön rauha ja usko Jumalan voittoon meidät läpi kaikkien kansakuntamme myrskyjen, 

rakkaat Sydänasukkaat.  

No niin, tänä iltana keskustelin Carolin kanssa ja hän kertoi minulle, mitä on tapahtumassa 

kansakunnassamme. Rukoushetken aikana kysyin Herralta, oliko Hänellä viestiä. 

Jeesus aloitti… ”Teille on ilmoitettu, kuinka vihollinen on yrittämässä estää Minun suunnitelmani 

tätä maata varten. Ihmeellisiä asioita on varattuna häntä varten. Mutta koska joka ikinen teistä on 

uhrannut halukkaasti aikaa rukoukseen, paastoihin ja kärsimykseen, jotka on uhrattu Isälle. Tämän 

vuoksi, pallo jatkaa pyörimistään, pois riippuvuudesta varjohallitukseen, maanalaiseen 

hallitukseen.”  

”Monia yrityksiä, monia, monia yrityksiä on tehty aloittaa sotia, avata ilman pahojen voimien 

laskeutua Maapallolle, mutta Minun käteni on nostettu ylös, eikä mitään sellaista maahan 

tunkeutumista tulla sallimaan tänä aikana.” 

”Tämä hallinto saavuttaa voimaa. Ihmiset, jotka olivat syvässä unen tilassa koskien äänestämiensä 

henkilöiden poliittisia aikomuksia, he alkavat nähdä nyt valoa. Kirjaimellisesti, kuten on kirjoitettu, 

”Sillä ei ole mitään salattua, mikä ei tule ilmi, eikä kätkettyä, mikä ei tule tunnetuksi ja joudu 

päivän valoon.” Luukkaan Evankeliumi 8:17.  

”Kun paljastus tulee täydellisemmäksi, ne, jotka ovat olleet vallassa mediassa, tulevat 

menettämään asemansa yleisön suhteen. Heitä on petetty ja heille on valehdeltu totuudesta, 

koska varjohallitus omistaa ne. Mutta ihmiset ovat heräämässä ja katsomassa keiden rikoksiinei 

olekiinnitetty huomiota… kuten Ben Chazi. Hirvittäviä rikoksia, joita on tehty monella eri tasolla, 

tulee päivänvaloon ja tietämätön yleisö alkaa nähdä heidän poliittisten idoliensa savijalkojen 

hajoavan aivan heidän silmiensä edessä.”  

”Jokainen näistä synneistä ja vääryyksistä on elinkautisen vankilatuomion arvoinen. Joka kerta, 

kun nousuvesi tulee, se tuo uutta todistusaineistoa. Lehdistö käyttää sen ja nopeasti peittää sen 

hiekalla, sitten nousuvesi tulee uudelleen ja jälleen se peitetään. Mutta koko hiekkaranta rapautuu 

ja tulee aika, jolloin ei ole enää hiekkaa, mihin haudata nämä rikokset ihmiskuntaa vastaan, niitä 

ovat tehneet suositut henkilöt, korkeissa asemissa hallinnossa. Ei enää hiekkaa. Kuitenkin 

vuorovesi jatkuvasti tuo uutta limaa ja korruption massaa, koska Minun ihmiseni ovat 

rukoilemassa loppua epäoikeudenmukaisuudelle ja että totuus paljastettaisiin, jopa kuten Minä 

olen puhunut Pyhien Kirjoitusten ja tämän kanavan kautta.”  

”Ei yksikään syytöksistä, joita on tehty perustuvat totuuteen, tule jäämään rankaisematta, koska 

tietyssä vaiheessa voimakas paheksunta tulee olemaan niin äänekästä, että oikeutta ei voi enää 

paeta. Minä Itse tuon esiin tämän saastan, koska tämä kansakunta on ollut sokea. Teidän 

rukouksenne ja niiden tuhansien muiden, joista jotkut eivät ole edes tästä kansakunnasta, on 

päivin öintuotu Minun Isäni valtaistuimelle – eikä petokselle tule enää olemaan varustelua. Totuus 

tulee saamaan riemuvoiton.”  

”Minun rakkaat, te olette tehneet erittäin hyvin, kun olette rukoilleet. Mutta teidän täytyy myös 

hellästi keskustella näistä asioista ihmisten kanssa, eikä kaunistella, selitellä niitä heidän kanssaan. 

Älkää ottako puheeksi uskontoa ja sotkeko vesiä, tällä kertaa, kun keskustelette hallinnostanne. 



Pikemminkin, tuokaa esille toteen näytettäviä tosiseikkoja hyvämaineisista lähteistä. Älkää 

käyttäkö voimakasta kieltä tai aiheuttako erillisyyttä tai loukkausta, pikemminkin olkaa nöyriä ja 

täynnä totuutta. Yksinkertaisesti tarjoten paikkansa pitävää informaatiota ja sanoen, ”Nämä 

ovattoteen näytettäviä tosiseikkoja. On teidän päätöksenne, mitä uskotte, mutta pyydän, 

harkitkaa tosiasioiden saamista lähteestä, joka ei ole kytköksissä kansallisen median 

ryhmittymään.”  

”Minun Morsiameni, Minun täytyy varoittaa teitä käyttämään pidättyväisyyttä tuomitsemisessa ja 

nimittelyssä. Olkaa huolellisia, että ette yhdistä rikoksiin niitä, joita ette tunne raportoidun 

korruptoituneiksi ja älkää heittäkö herjaa, älkääkä nimitelkö niitä, jotka ovat osallisina näissä 

kauheuksissa. Pikemminkin tuomitkaa synnilliset teot. Ihmiset, jotka ovat juuttuneet 

henkilökultteihin, tulevat nopeasti ottamaan loukkauksena, kun herjaatte heidän idoleitaan, enkä 

Minä halua kenenkään teistä tulevan sekaantuneeksi tuomitsemiseen. Vain Minä tiedän jokaisen 

motiivit. Vain Minä tiedän heidän sydäntensä salaisuudet ja miksi he tekevät sen, mitä tekevät.”  

”Joka tapauksessa, rikokset, jotka ovat räikeästi maanpetoksia ja rikoksia ihmisyyttä vastaan, tulisi 

tuoda päivänvaloon mahdollisimman vähiten loukkaavalla tavalla.”  

”Antakaa heidän vetää johtopäätökset. Älkää sanoko ”tämä on paha, tuo on hulttio.” Antakaa vain 

tosiasiat, antakaa heidän vetää johtopäätökset. Antakaa Minun työstää langettava tuomio heidän 

sydämiinsä. Minä olen herättämässä amerikkalaisia pitkästä ja kuolettavasta torkkumisesta. Tämä 

on herkkää työtä ja vaatiitiukkaa objektiivisuutta ja jopa armeliaisuutta totuuden puolustamisessa 

ja sen päivänvaloon saattamisessa.”  

”Tähän on toinen syy. Morsian, pidä pukusi puhtaana, ilman pilkkua, ryppyä ja tahraa. Älä erehdy 

tuomitsemiseen ja nimittelyyn. Älä vedä johtopäätöksiä, jotka voisivat johtaa väärään 

syyttämiseen. Yksinkertaisesti vain totea tosiasiat ja kenen vahtivuorolla se tapahtui. Ole niin 

hyväntahtoinen kuin voit. Esimerkiksi, ”Hän on hyvä äiti, on palvellut ja tehnyt tässä 

kansakunnassa paljon hyvää, mistä me olemme tietoisia ja on varmasti paljon lisää ansioita, mistä 

me emme tiedä hänen teoistaan. Mutta en ymmärrä, kuinka tämä tapahtui hänen 

vahtivuorollaan.” Se on armeliaisuutta.”  

”Sinä tiedät, että Minä en halua sinun katsovan uutisia ja kaivelevan juttuja, mutta mitä tulee 

totuuden puolustamiseen, sinä et saa saattaa itseäsi huonoon valoon väärillä syytöksillä.”  

”Tarpeeksi sanottu.”  

”Milloin tahansa olet tekemisissä maailman kanssa, sillä on mahdollisuus saada teidät 

likaantumaan. Siksi Minä olen kutsunut teidät olemaan rukoussotureita ja morsiamia. Morsian 

sotii kulissien takana ja puhuu vain, kun on ehdottoman välttämätöntä, ja kun hiljaisuus olisi synti. 

(Se on myös Pyhissä Kirjoituksissa.) Lopun aikaa hän on Rakkaansa vieressä, lohduttaen Häntä. 

Minä käsittelen tarpeeksi maailmaa halutakseni paeta sitä, kun Minä tulen lepäämään teidän 

puutarhoihinne, Minun kauniit.”  

”Muistakaa, Minä teen tekemiset, te tuette Minua rukouksella. Pitäkää sitoutumisenne totuuteen 

puhtaana ja älkää tahratko sitä herjauksella ja karskeilla sanoilla. Sitten, kun te ja Minä olemme 

yhdessä, teidän ei tarvitse käyttää kaikkea aikaamme katumiseen.”  

”Siitä puheen ollen, Minä olen mielissäni, kun olette ottaneet Minun sanani sydämeenne ja ette 

ole antaneet periksi kutsumuksissanne ja niiden palvelijoiden tukemisessa, joita Minä tuon mieliin. 

Minä olen mielissäni, kun jotkut teistä ovat unohtaneet velvollisuutensa ja ovat kääntyneet ja 



täyttäneet ne. Muistakaa, Minä tulen aina varustamaan, kun te olette uskollisia siinä, mitä Minä 

annan teille –antakaa niin teille annetaan. Hyvä mitta, sullottu ja kukkurainen- varustelulla.”  

( Clare ) Ja vain sivuhuomautuksena tässä, Herra sisällytti minutkin tähän. Olin jättänyt huomiotta 

pienen palvelijan ja lesken, jolla oli sähkölasku, jota hän ei voinut hoitaa, koska me vaivoin 

pystyimme kattamaan omat velvollisuutemme. Mutta tänään minä viimeinkin kykenin auttamaan. 

Olin saanut Raamatun Lupaukset-kirjasta viestin ”Rehellisyys” ja Pyhistä Kirjoituksista viestin 

väärästä mittaamisesta ja ”lupaa, mutta ei pidä sanaansa.” Olin allapäin. Ajattelin, ”Herra, kuinka 

olen tehnyt tämän – pyydän, paljasta se minulle.” Ja Hän paljasti. Se saattaa merkitä eristetyksi, 

arvostelluksi tulemista, mutta minua kutsutaan tottelevaisuuteen. Ja Hän ei voi siunata astiaa, joka 

ei tottele ja siunaa muita.”  

Siispä, kiitos Sinulle Herra, kun kiinnitit huomioni ja ojensit Minua.  

Jeesus aloitti… ”Minun Rakkaani, pidä silmällä sydäntäsi, älä tule huijatuksi tai harhaanjohdetuksi, 

älä anna ajatuksiasi johdettavan harhaan. Ole uskollinen, Clare, ole aina uskollinen ja Minä 

kykenen käyttämään sinua monilla ihmeellisillä tavoilla. Sinä saat anteeksi tämän epähuomion. 

Muista vain, että Minä aina tuen sinua, kun olet uskollinen, jopa kun näyttää, että sinulla ei ole 

tarpeeksi millä auttaa muita. Minä tulen kunnioittamaan sinun uhrauksiasi köyhien puolesta.”  

”Ja teille muille, Minun rakkaat Morsiameni. Kiitos teille uskollisuudestanne tätä palvelijaa 

kohtaan. Ja ympärillänne olevia kohtaan. Lukemattomia kertoja, kun te olette tehneet uhrauksia ja 

menneet auttamaan heitä – te ette voi koskaan ammentaa Minua tyhjiin.”  

( Clare ) Ja se oli viestin loppu. 

Kiitos teille, kun olette olleet uskollisia ja auttaneet tukemaan meitä. Ja mikä tahansa, mikä ei 

kohtaa meidän tarpeitamme, sen me annamme köyhille. Herra siunaa teidät, Sydänasukkaat.  

Ja minä haluaisin asettua samalle kannalle tässä, meidän tilanteemme on aivan samanlainen, kiitos 

sydämestämme teille kaikille, jotka olette tukeneet meitä ja meidän perheitämme Gambiassa ja 

Ugandassa ja jos taloudelliset resurssit sen sallivat, myös täällä Thaimaassa. Herra tietää teidän 

sydämenne ja teidän jokaisen uhrauksenne, siunatkoon Hän teitä runsaasti rakkaudestanne ja 

anteliaisuudestanne… Hänen Rakkaudessaan, Jackie ja Perhe & Perheet Gambiassa ja Ugandassa. 

Kiitos! 


