
897. Jeesus sanoo… Täysimittainen Maailmansota on tulossa hyvin pian 

TÄYSIMITTAINEN MAAILMANSOTA ON TULOSSA HYVIN PIAN 

Jeesuksen sanoja Sisar Claren kautta, 15. Syyskuuta, 2021. 

(Jeesus) ”Se, mitä Minun lapseni ovat tekemässä toinen toisilleen, on ihmisarvon pois ottamista, 

arvokkuuden pois riistämistä toinen toisiltaan sillä, kuinka he kohtelevat toinen toisiaan, ja 

olosuhteilla. Minä tunnen tämän tyyppisen kohtelun.”  

”Täysimittainen maailmansota on tulossa pian ja tämä juurruttaa persoonatonta väkivaltaa ja 

laaja-alaista kärsimystä ihmisissä. Ihmisarvon pois ottamisesta tulee vallitsevaa sota-aikoina. Viha, 

joka yltyy sotilaiden keskuudessa sodassa, on vahva ihmistaipumus, reagointina muiden 

ihmisarvon pois ottamiselle. Minä en kerro teille, että vihatkaa, Minun rakkaat, vaan rakastakaa. 

Kyllä, rakastakaa vihollisianne ja antakaa heidän nähdä Minut teidän kauttanne.”  

”Toisen Maailmansodan aikana, Minun rakkauttani havainnollistettiin Minun palvelijoitteni kautta, 

jotka osoittivat ystävällisyyttä, myötätuntoa ja kyllä, jopa kunnioitusta niille, jotka olivat 

vainoamassa heitä. He jakoivat Minun elämäni ja rakkauden heitä kohtaan, jopa siihen pisteeseen 

asti, että he luopuivat elämistään toisten puolesta.”  

”Te voitte tavoittaa muita myötätunnon kautta, kuuntelemalla heidän elämänkokemuksiaan, mitä 

he ovat käyneet läpi ja kuinka se on muokannut heidät sellaisiksi, mitä he ovat tänään. Älkää olko 

nopeita tuomitsemaan heitä tai olko kriittisiä olosuhteitten tai epämiellyttävien elinolosuhteitten 

vuoksi, joista te yllättäen löydätte itsenne, olkaa valo ja toivo pimeissä ja äärimmäisissä 

tilanteissa.”  

”Sodan tuhoisuus on mullistavaa ja se voi tulla tärkeimmäksi hetkeksi sielun lopulliselle 

määränpäälle, silloin ihmiset voivat joko kääntyä Minun puoleeni tai pois Minusta, teidän 

todistuksenne Minusta voivat olla viimeiset sanat, mitä he kuulevat ennen kuolemista.”  

Ja tässä on kiireellinen viesti Äiti Marialta samalta päivältä…  

(Äiti Maria) ”Kansakuntanne (Amerikka) on suuressa vaarassa ja monista eri lähteistä johtuen. 

Rukous on elintärkeää juuri nyt. Minun lapseni, pyydän, minun lapseni, omistautukaa mielillänne 

rukoukseen, ei tämän maailman asioihin. Teitä kaikkia varten tehdyt suunnitelmat ovat kauniita, 

jos te tulette tekemään yhteistyötä. Minä kutsun teitä yhteistyöhön, minun rakkaat. Teillä ei ole 

mitään menetettävää ja kaikki voitettavana. Elämäänne, tahtoonne ja tiehenne kiinni 

tarrautuminen, lähelle sydäntänne, saa teidät vajoamaan hengessä ja te jäätte vaille kaikkia suuria 

lahjoja, joita Hän tahtoo antaa teille teidän huolella valittuja missiotanne varten.”  

”On niin paljon tehtävää, teillä ei ole aavistustakaan, kuinka paljon on kiinni teidän 

yhteistyöstänne tai kuinka suuri palkkionne Taivaassa tulee olemaan, vaikka sen ei koskaan pitäisi 

olla motiivinne. Minun lapseni, rakastukaa enemmän Jeesukseen ja kaikesta tulee niin kovin 

helppoa. Mistä puuttuu rakkautta, niin sieltä puuttuu tottelevaisuuttakin. Todella, tämä on aika 

reagoida Hänen sydämensä pienimpäänkin haluun, tämän kaltainen tottelevaisuus tulee 

johdattamaan teidät suoraan kohtaloonne, sillä kun Hän katsoo teihin, Hän näkee teidät 

työssänne, sen loppuunsaattaneena ja Hänen ajatuksensa sinä aikana koskevat kohtaloanne. Te 

tulette huomaamaan tämän, kun menette syvemmälle ja syvemmälle, täysin hyläten itsenne 

Hänen käsivarsilleen.”  

”Te ette koskaan ole eläneet sodan läpi omalla maaperällänne tässä lähimenneisyydessä. Te ette 

voi edes kuvitella, kuinka tuhoavaa se on. Te menetätte kaiken, jota ikinä olette hankkineet ja 



teiltä riistetään ihmisarvonne, te tulette vaeltajiksi, joilla ei ole omaa paikkaa, minne kallistaa 

päänne. Sen vuoksi, katumusrukous on niin kovin tärkeä kansakuntanne eloonjäämiselle, sille 

vähälle, mitä siitä tulee jäämään jäljelle.”  

”Minä kerron teille nämä asiat, saadakseni teidät ymmärtämään, vain kuinka kovin tarpeellista 

rukous ja katumus ovat tässä hetkessä. Paljon tulee riippumaan siitä, kuinka rukous on tarjottu 

säilyttämään kansakuntanne ja jopa asiat, joita pidätte rakkaina. Takertukaa Jeesukseen, minun 

rakkaat. Takertukaa Jeesukseen ja rukoilkaa koko sydämestänne niiden puolesta, jotka ovat 

valmistautumattomia kuolemaan. Te ette voi edes kuvitella mitä on tulossa.”  

(Clare) ”Oi äiti, sen täytyy olla pahaa.  

(Äiti Maria) ”Totta, vääryydentekojen mukaan, joita tekevien olisi pitänyt tietää paremmin, Clare. 

Viattomien teurastus, katalat lapsille tehdyt asiat, sinulla ei ole aavistustakaan. Se on paljon 

kauheampaa kuin voit ikinä kuvitella. Näistä syistä, tuomioiden täytyy tulla. Mutta oikeamielisten 

rukoukset tulevat hyödyttämään paljon, ja vilpittömästi katuville tulee olemaan armon runsaus. 

Rukoilkaa ja katukaa ja rohkaiskaa muita rukoilemaan ja katumaan, sillä aikaa on varmasti hyvin 

vähän.”  

”Minä rukoilen, että Jumala tulee siunaamaan teidät nyt, minun lapseni, halulla syvään 

rukoukseen ja rohkeudella puhua uskaliaasti ja varoittaa muita.” 


