
938. Maaliskuun 18, 2022. Sana Äiti Marialta koskien Ukrainan Sotaa 

MAALISKUUN 18, 2022. ÄITI MARIAN SANA UKRAINASTA 

Viesti Äiti Marialta & Jeesukselta, 18. Maaliskuuta, 2022. 

(Clare) Vastikään meihin otti yhteyttä sotilas, Ukrainalainen sotilas, joka oli etulinjassa. Hän on 

yhdeksäntoistavuotias ja pelkää kovasti kuolla ja hän pyytää meidän rukouksiamme. 

Siispä, siksi minä otin tämän asian esille, arvelen, että Meidän Äitimme toi tämän viestin 

auttamaan ymmärtää asioiden välisiä vuorovaikutussuhteita ja heidän sielujensa asemaa, koska he 

eivät tiedä mitään ihmiskaupasta, huumeista ja satanismista hallinnossa, tiedättehän, mikä kaikki 

on niin hyvin kätkettyä heiltä, aivan niin kuin se on meidän maassamme (Amerikassa).  

Herra jättää huomiotta kaiken sen, jopa kun olette työskentelemässä pahoja varten. He ovat 

tekemässä jotakin kunnioitettavaa vaarantaen elämänsä puolustaakseen muita ja Herra ottaa sen 

huomioon. Rakas Herra, pyydän, anna meille sydäntä sotilaita varten, jotka ovat kohtaamassa 

kuoleman, erityisesti Ukrainassa ja Venäjällä… Amen.  

(Äiti Maria) ”Maanne puolesta kuoleminen on kunnia, vaikka hallinto on korruptoitunut. Se on 

velvollisuuden uhraus. Jopa Vanhassa Testamentissa monet kuolivat kunniakkaan kuoleman, koska 

se tapahtui heidän maansa ja muiden puolustamisen vuoksi. Tämä on palkittu, tytär, anna hänelle 

toivoa, että hänen päämääränsä on Taivas.”  

”Katsohan, korruptio on niin kätkettyä kansalaisilta, etteivät he tiedä mitään siitä. Tämä siksi, 

etteivät he käyttäneet aikaa saadakseen selville totuuden siitä, keiden puolesta he ovat 

taistelemassa. Hänellä ei ole mitään tietoa näistä asioista, hän uskoo, että se, mitä hän on 

tekemässä, on kunniakasta ja se on.”  

(Clare) Äiti, pyydän, mene hänen luokseen ja lohduta häntä.  

(Äiti Maria) ”Siitä on jo huolehdittu. Minä olen vain tuomassa sinulle ymmärrystä, ja sinä voit 

välittää tämän muille. Rakas perhe, jos teette jotakin puhtaalla motiivilla, tietämättä, mikä paha 

saattaisi olla sen takana, toimenne on yhä kunniakas. Näin täytyy olla, koska tavallisilta 

kansalaisilta kätketty korruptio rehottaa niin. Siksi Herra kutsui heitä lampaiksi. Hän ymmärsi 

tämän heidän luonteestaan. Herra katsoo sydämeen ja motiiviin.”  

”Sodassa on monia sankareita ja marttyyreitä. Jos sydän on puhdas, jos katumus on tehty, kaikista 

heidän elämänsä synneistä, Herra katsoo myötämielisesti heihin, eikä heitä lähetetä helvettiin. 

Mutta katumus kuolettavista synneistä on hyvin tarpeellista. Venäjä tietää, että kun he lähettävät 

näitä ’lapsia’ taistelemaan etulinjoille, että heidät tullaan mitä todennäköisimmin tappamaan, 

erityisesti nuoret ja kokemattomat.”  

”Sota on kauhea asia, joka ryövää ihmisiltä niin paljon. Mutta on asioita, niin kuin Sodoma ja 

Gomorra, kun tiettyjä toimia täytyy tehdä, kaiken pahuuden vuoksi. Siitä tässä kaikessa on kyse. 

On tullut tarpeelliseksi ja traagiseksi toimeksi rangaista pahoja ja vapauttaa viattomat.”  

”Me olemme jokaisen sotilaan mukana, puhuen heidän sydämilleen, kääntääksemme heidät 

Kristuksen puoleen ja ohjataksemme heitä oikeaan suuntaan, jopa suojellen heitä, kaikki 

parhaimman mahdollisen lopputuloksen puolesta heidän sieluilleen ja niiden sieluille, jotka ovat 

asettuneet heitä vastaan, hyökätäkseen ja tappaakseen. Mikään sodassa ei ole kaunista, mutta 

minä kerron teille tämän, sotilaille tulee äärettömän tarpeelliseksi kääntyä Jumalan puoleen ja 

vedota Häneen armon saamiseksi.”  



”Tämä on kovin hyvä keino rukoilla heidän puolestaan: ’Herra, pyydän, myönnä heille halu Sinua ja 

Sinun suojelustasi varten, kuin myös synnintuntoinen sydän, kun heidän mielensä ovat 

hiljentyneet, eivätkä kilpaile eloonjäämisestä. Auta heitä katumaan ja uskomaan Jumalan 

rakkauteen ja anteeksiantoon.’ Tällä tavalla, mitä ikinä tapahtuukin, he ovat alttiimpia tulla 

pelastetuiksi.”  

(Jeesus) ”Vaikka he ovat peloissaan helvettiin menemisestä, ei tarkoita sitä, että he menevät. Minä 

tulen vierailemaan heidän luonaan Armon kanssa heidän kuolemansa hetkellä ja monta kertaa 

vedän heidät pois liekehtivästä tulesta heidän alapuolellaan, kun paholaiset vetävät heitä alaspäin. 

Minä katson sielun asemaa ja monta kertaa Minä kykenen lunastamaan heidät viime minuutilla. 

Rukoilkaa tämän perheen puolesta, rukoilkaa näiden pikkuisten puolesta, että he pelastuvat.”  

Ja tässä lyhyt ote Äiti Marian viestistä, 22. Maaliskuuta, 2022.  

(Äiti Maria) ”Tilanne Ukrainassa on hyvin paljon monimutkaisempi kuin ihmiset olettavat ja 

Presidentti Putin toimii hyvällä tahdolla. Kuitenkin hän on vain ihminen, hän ei ole Jumala ja on 

ulkopuolisten voimien kohteena, jotka voisivat työntää hänet partaan yli. Rukoilkaa tämän miehen 

puolesta, rukoilkaa paljon hänen puolestaan, rukoilkaa voimaa, rehellisyyttä ja kestävyyttä.”  

”Sillä aikaa, te, jotka asutte tässä maassa (Amerikassa), jatkakaa valmistautumista, jatkakaa 

rukoilemista ja jälleen Minä pyydän teitä rukoilemaan vihollistenne puolesta. Tämä on paljon 

tärkeämpää kuin oletatte ja te olette antaneet sen liukua mielistänne, tietenkään vihollinen ei 

halua teidän rukoilevan hänen palvelijoittensa puolesta. Pyydän, omaksukaa tämä rukous 

pysyvämmin.” 


