
932. Jeesus sanoo… Tämä Sota ei ole Minun Tahtoni, mutta… 

TÄMÄ SOTA EI OLE MINUN TAHTONI, MUTTA… 

Jeesuksen & Marian sanoja Sisar Claren kautta, 18. Helmikuuta, 2022. 

(Clare) Herra Jumala, me elämme niin pahoja aikoja, että rukoilemme kaikkia vihollistoimia 

vastaan, joita tehdään salassa, kaikki pimeät sotasuunnitelmat viattomien vahingoittamiseksi. 

Suojele meitä Herra ja pidä meidät turvassa, kun me luotamme Sinuun kaikissa asioissa… Amen.  

(Jeesus) ”Rakkaani, se on paljon monimutkaisempaa, kuin pystyisit koskaan käsittämään. 

Monimutkaisia sekoittuneita sukupuita ja geneettistä puhdistamista, jopa epäpuhtaiden asioiden 

käyttämistä lisätäkseen heidän voimaansa ja suhteita demonisen valtakunnan kanssa.”  

(Clare) Oi Jeesus, kuinka kauheaa.  

(Jeesus) ”Luotatko Minuun?”  

(Clare) Kyllä Herra, jopa heidän pahan juonimisensa laajuudessa.  

(Jeesus) ”Clare, joka paikassa, missä he ovat olleet, siellä Minä olen ollut ensin. Yhdelläkään 

liikkeellä, jonka he tekivät edistääkseen vuosisatojen pahuuden etenemistä, ei ole kykyä voittaa 

Minua. Kaikki nämä asiat Minä olen tiennyt etukäteen ja Minulla on täydellinen suunnitelma 

heidän poismenokseen, kuolemakseen. Ei mikään, ja Minä tarkoitan ei mikään, ole yllätys Minulle. 

Mikään ei voi voittaa Minua; mikään ei ole livahtanut Minun tai Minun Isäni ohi.”  

”Minä haluan sinun tekevän selväksi, että juuri niin kuin he ovat tehneet voiman ja pahan taskuja, 

niin myös Minä olen jo tehdyt varusteluja heidän epäonnistumisensa ja täydellisen poismenonsa 

varalle. Pahan arkkitehdeillä menneiltä ajoilta ei ole mitään Meitä vastaan. Heidät tullaan tuomaan 

täydelliseen oikeuteen aikanaan. Teidän rukouksenne heidän täydelliseksi hävittämisekseen ovat 

voimakkaita ja kovin asiaankuuluvia tällä hetkellä.”  

”Siispä, kyllä, rukoilkaa tätä pahaa vastaan, tätä katalaa liikettä vastaan, jota puretaan pala palalta. 

Uskokaa suuresti presidenttiinne (Trump), että hän on toiminut tämän kansakunnan hyväksi, eikä 

pimeiden kanssa. Paljon valheita ja paljon väärää tietoa on levitetty hänestä ja hänen perheestään. 

Minä en koskaan sanonut, että hän oli täydellinen, mutta hän tuli lähimmäksi sitä, että hänellä oli 

ominaisuudet saada se menemään läpi.”  

”Jatkakaa rukoilemista oikeamielisyyden riemuvoiton puolesta. Älkää lakatko rukoilemasta, kun 

monien täytyy olla halukkaita tulemaan esiin omasta vapaasta tahdostaan, jopa vaarantaen 

elämänsä tunnustaakseen totuuden, koska monet ovat kuolleet todistaessaan totuuden. Rukoilkaa 

heidän puolestaan ja presidenttinne puolesta. Teidän rukouksianne, rakkaat, tarvitaan niin paljon 

tällä hetkellä.”  

(Äiti Maria) ”Kiitos siitä, että olet täällä, Clare, ja siitä, että välität. Minä tulen auttamaan sinua. Te 

olette sodan partaalla ja asiat ovat kovin kireitä ympäri maailmaa. Sota ei koskaan ole kaunista, 

niin monia syntejä tehdään. Mikä on kaikkein tärkeintä Meille, ovat vielä pelastamattomat sielut. 

On totta, että monet tulevat olemaan herkempiä, kun kuolema kolkuttaa ovelle. Euroopasta on 

tullut epäuskon ja pakanallisten käytäntöjen likakaivo. Tämä on osasyy, miksi tämä tapahtuu. He 

ovat kääntyneet pois Jumalasta elääkseen tiukasti lihansa mukaan.”  

”Kuinka kivuliasta tämän katseleminen on minun Pojalleni. Kuinka Hän on vedonnut, koputtanut 

heidän ovilleen, järkeillyt heidän kanssaan, lisännyt Hänen hellää rakkauttaan heitä kohtaan, siitä 

on ollut hyvin vähän hyötyä, sillä heidän sydämensä ovat jäätyneet ja ovat jääkylmiä. Kuitenkaan 



Me emme koskaan anna periksi, siispä älkää lakatko rukoilemasta, vaikka tiedätte, kuinka 

maallistuneeksi meno on tullut. On yhä olemassa joitakin ihmisiä pikkuriikkisissä taskuissa ja jotka 

pitävät kiinni uskostaan ja perinteistään. He ovat niitä, jotka pidättelevät sitä, mikä on 

väistämätöntä, rukouksillaan ja uhrauksillaan.”  

(Jeesus) ”Tämä sota ei ole Minun tahtoni, mutta mitä voi tehdä, kun antaa kansakunnalle kaiken, 

mitä se tarvitsee tullakseen terveeksi ja menestyväksi ja he yhä sivuuttavat sinut, jatkaen synnissä, 

ilman että heidän omattuntonsa värähtävät, ja he epäonnistuvat antamasta kiitosta tai edes 

pohtimasta, että Jumala on tehnyt tämän heille. Tämä on viimeinen turvautumiskeino tavoittaa 

heitä, jotka voivat vielä saada sydämensä jotensakin eloon ja saada heidät kääntymään takaisin 

Minun puoleeni. Rukoile heidän puolestaan, Clare, Minun sydämeni on kipeä sen vuoksi, mitä 

nämä kansakunnat, jotka kerran olivat niin omistautuneita ja läheisiä Minun kanssani, mutta nyt 

ovat tulleet niin kylmiksi, välinpitämättömiksi ja vähätteleviksi.”  

”Usko Minua, Minä tulen kuuntelemaan innokkaalla odotuksella heitä, jotka itkevät apuun Minua. 

Huolimatta heidän synnillisestä menneisyydestään, he ovat Minun lapsiani ja Minä rakastan heitä. 

Minä näen, millä vaikutuksella Saatana on onnistunut vääristämään heidän uskoaan, Minä 

ymmärrän heidän heikkoutensa ja virheensä ja kaipaan tuoda heidät kotiin Minun talooni. Minä 

etsin vain värähdystä heidän sydämissään, katumuksen värähdystä, sellaisen värähdystä, joka on 

läpikotaisin eksynyt ja etsii pelastusta. Minä ryntään halaamaan sellaisia kuin nämä ja 

vakuuttamaan heille Minun rakkauttani. Kun he oivaltavat, kuinka kovin paljon heitä rakastetaan, 

vastustamisen taistelu vain sulaa pois.”   

”Tämän puolesta teidän täytyy rukoilla, että he oivaltavat elämän kipinän, jonka Minä olen 

asettamassa heidän sydämiinsä. Nämä Minä tulen ottamaan Itselleni ja tuomaan totuuden, joka 

on upotettu Minun rakastavaan huolenpitooni heitä kohtaan. Rukoilkaa, että he tulevat 

huutamaan Minua apuun. Se, mikä on meneillään Euroopan mantereella, tulee lopulta läikkymään 

yli Amerikkaan. Sota on niin ihmisiä lannistavaa ja jokainen koko planeetalla tulee olemaan syvästi 

liikuttuneita heidän menetyksestään.”  

”Mitkä ovat Minun ohjeeni teille tällä hetkellä? Laskekaa siunauksenne, olkaa aina niin kiitollisia ja 

rukoilkaa heidän puolestaan, joiden elämät on riistetty heiltä niin väkivaltaisesti ja tarpeettomasti. 

Rukoilkaa paljon näiden puolesta, sillä on niin lannistavaa nähdä kaiken, jonka eteen olette 

tehneet työtä niin kovasti hankkiaksenne – rauhallinen elämäntapa, elämäntyön hedelmät – 

menevän liekkeihin ja sitten tulla viedyksi vankilaleiriin, missä kohtalonne on niin epävarma.”  

(Clare) Oi, rakas Jumala, anna meille ja koko maailmalle armoa! 


