
961. Jeesus kysyy…  

Ymmärrättekö, että Kolmas Maailmansota voisi alkaa Minuutilla millä hyvänsä nyt 

HEINÄKUUN 5. 2022… YMMÄRRÄTTEKÖ, ETTÄ KOLMAS MAAILMANSOTA VOISI ALKAA 

MINUUTILLA MILLÄ HYVÄNSÄ NYT 

Jeesuksen Sanoja Sisar Claren kautta, Heinäkuun 5. 2022. 

(Clare) Herra, minä tiedän, että yksin Sinä olet riittävä siihen, että kaikki tulisi tapahtumaan, 

pyydän, anna meille täydellinen luottamus Sinuun, ei väliä, miltä se näyttää… Amen. 

(Jeesus) ”Ymmärrätkö, että me olemme Kolmannen Maailmansodan käännekohdassa?” 

(Clare) Herra, minä tiedän, me olemme olleet siinä asemassa jo aika kauan aikaa. 

(Jeesus) ”Ei, tällä kertaa me olemme partaalla. Siksi Minä olen antanut sinulle niin monia viestejä 

kärsimyksestä, sillä todella Minä olen kärsinyt vakavasti, sen ennakko-odotuksessa, mitä on tulossa 

tapahtumaan. Venäjä on valmiina siirtymään maahanne; se on vain ajan ja mahdollisuuden 

kysymys.”  

”Tämä ei ole jotakin, mitä hän (Putin) haluaa tehdä, se on mitä hänen täytyy tehdä, hallintonne 

korruption vuoksi ja sen vuoksi, kuinka te olette manipuloineet koko maailmaa omaksi 

hyödyksenne, ottamatta huomioon inhimillistä säädyllisyyttä tai armoa. Korruptoitunut ja paha on 

aliarviointia, saastainen ytimeen asti on enemmän sen kaltainen.”  

”Ja Roe vastaan Wade on enemmänkin ansa kuin voitto. (22.1.1973, kun Teksasin lain mukaan 

abortti oli sallittu vain, jos äidin henki on vaarassa, Yhdysvaltojen Korkein Oikeus teki päätöksen 

tapauksessa Roe vastaan Wade, että ko. Teksasin laki on Yhdysvaltojen perustuslain vastainen. 

24.6.2022 Yhdysvaltojen Korkein Oikeus kumosi päätöksen Roe vastaan Wade.) Tietäen nykyisen 

ilmaston nuorten ja äärimmäisen liberaalien vallanpitäjien keskuudessa, tämä oli tarkoituksella 

suunniteltu tuomaan sisällissota. Sinulle jopa kerrottiin tämä vuosia sitten, ja Minä tiedän, että 

sinä muistat. Amerikan tuho tulee olemaan sisällissota aborttioikeuksista. Siksi sinä et ole 

unohtanut sitä. Minun Henkeni istutti sen lujasti mieleesi, että jonakin päivänä tämä tapahtuisi.”  

”Minuutilla millä hyvänsä tämä sota voisi alkaa ja siksi Minä annoin sinulle niin vahvan viestin 

Minun läsnäolostani äärimmäisten koettelemusten aikana.” (Se oli Heinäkuun 4. päivän viesti)  

(Clare) Herra, minä olen niin iloinen, että Sinä olet käsittelemässä tätä yhteisöä, kun kohdataan 

kaikki se, mitä on tapahtumassa maailmassa. Minä olen aivan liian häkeltynyt siitä, mitä on 

tulossa. Yksityiskohdat, mitä on tapahtumassa ja kuinka vastata asiaankuuluvasti, ovat niin minun 

käsityskykyni yläpuolella.  

(Jeesus) ”Ja Minä puolestani olen niin onnellinen, että sinä tunnistat tämän, se tulee säästämään 

sinut ahdistuksen vuorelta. Katsohan, Minä olen ollut uskollinen kertomaan sinulle, mitä on 

meneillään, ilman että etsisit sitä. Avustajasi on erittäin hyvässä paikassa tekemässä sitä, ilman 

että siitä tulee kaiken nielevää toimintaa, ja Minä olen auttamassa häntä irrottautumaan. Hän on 

ollut uskollinen antamaan sinulle kommenttia, juuri mitä sinun tarvitsee tietää, eikä mitään 

muuta.”  

”Rakastettu, viesti Minun johdatuksestani ja suojeluksestani on äärimmäisen tärkeää. Minä haluan 

Minun ihmisteni todella katsovan Minuun saadakseen kaiken, ja mitä suurempi heidän 

luottamuksensa, sen suurempi on välttämättömyyksien vapauttaminen, jotka Minä tulen 

toimittamaan. LUOTTAKAA MINUUN TÄYSIN, Minun ihmiseni, ja rukoilkaa vihollistenne puolesta. 



Minä olen kertonut teille monta kertaa aikaisemmin, että Minä olen teidän kovien aikojenne suoja 

ja varustelu. Kun te luotatte Minuun, te tulette olemaan kykeneviä toimimaan ilman rampauttavaa 

pelkoa ja teidän luottamuksenne tulee olemaan merkki muille, että Minuun voidaan luottaa jopa 

pahaenteisimmissä tapahtumissa. Uskotteko te tätä?”  

(Clare) Kyllä Herra, Minä uskon, mutta en koskaan tule tietämään tarkasti, ennen kuin kohtaan 

todellisen elämän tilanteen.  

(Jeesus) ”Se, mitä sanot, on totta, mutta Minä pyydän sinua luottamaan Minuun, saadaksesi 

armon ja uskon todella uskoa. Minä tiedän, ettet voi tehdä tätä omillasi, se on välitystä. Ja tällä 

hetkellä, kun kuulet Minun sanani, Minä olen välittämässä kaikille sieluille, jotka kuulevat tämän, 

tarvittavan uskon saada riemuvoitto pelosta ja olla vapaa.”  

”Rakkaat, laittakaa TÄYSI LUOTTAMUKSENNE JA LUOTTAVAISUUTENNE Minuun, jopa pyytäen 

Minua tekemään tämä mahdolliseksi teille. Minä en tule pettämään teitä tai tuottamaan teille 

pettymystä.”  

”Kaikki tulee alkamaan aika yhtäkkiä, siispä olkaa valmiina, muistakaa, että Minä olen Minun 

Sanani Jumala. Kun asiat alkavat tapahtumaan, asettakaa itsenne rukoukseen ja te tulette 

vastaanottamaan suunnan ja rauhan. Älkää tehkö mitään itsekkyydestä. Rakastakaa ja hoitakaa 

veljiänne ja sisarianne koko sydämistänne ja Minä tulen varustamaan teidät.”  

”Tämä yhteisö tulee olemaan kivenkova maailman kaaoksen kohdatessaan, ja se itsessään ja 

itsestään tulee olemaan todistus kaikille, jotka ovat pilkanneet ja solvanneet sinua. Tulee olemaan 

monia väärässä olemisen myöntämisiä sukulaisillesi ja ystävillesi, jotka valheellisesti syyttivät 

sinua.”  

(Clare) Ja sitten tulin kohtaan, missä tuntui, että olin menettänyt yhteyteni Häneen ja sanoin… 

’Herra, tunnen menettäneeni yhteyden Sinuun.’  

(Jeesus) ”Ei, et ole, Minä olen juuri tässä puhumassa sinulle. Tule tänne, Rakastettu, Minä haluan 

pidellä sinua.”  

(Clare) Ja välittömästi näin pääni lepäämässä Hänen Sydämellään.  

(Jeesus) ”Minä tiedän, että tämä on ollut rankkaa sinulle, todella rankkaa, mutta Minä riemuitsen 

voitoistasi ja olen ylpeä sinusta.”  

(Clare) Kiitos Sinulle, Herra. Ja, tietenkin, Ja minun täytyy kiittää yhteisön rukouksia, kuin myös 

Sinun ja Faustinan.  

(Jeesus) ”Monet ihmiset maailmassa välttävät ystäviä, koska heidät on petetty niin monta kertaa, 

mutta Taivas ei ole ollenkaan sen kaltainen. Taivaassa ei ole pettämistä, vain sydämiä, jotka 

pursuvat rakkautta ja kaipaavat merkitä niille, jotka ovat yhä sidottuja Maapallon pimeyteen.”  

”Minun sydämessäni on syvä kipu, kun jotkut ihmiset eivät usko pyhimysten kanssakäymiseen. 

Mutta Minä ymmärrän, se on sokea piste. Jos he tutkisivat Pyhiä Kirjoituksia rehellisellä 

mielihalulla tietääkseen totuuden, ei vahvistaakseen omaa mielipidettään, he voisivat helposti 

nähdä totuuden ja vastaanottaa kaikki työkalut, jotka Minä olen antanut heille, navigoidakseen 

tämän maailman läpi.”  

”Joka tapauksessa, rakkaus Taivaassa on niin syvällistä, että pyhimykset rientävät auttamaan ja 

rukoilemaan yhä Maapallolla olevien puolesta, huolimatta heidän totuuden torjunnastaan. Niin 

paljon ymmärretään Taivaassa, itse asiassa kaikki asiat ymmärretään Taivaassa, eivätkä he 



tuomitse, vaan rukoilevat ja kattavat heidät, jotka ovat vakavasti puutteenalaisia ja huolestuneita. 

Minun Clare kultaseni, kiitos sinulle, että opetat tämän. Kyllä, sinua on loukattu ja solvattu sen 

opettamisesta, mutta palkkiosi Taivaassa on suuri. Rukoile niiden puolesta, jotka eivät ymmärrä.”  

(Clare) Herra, sydämessäni on myöskin todella kipua. Heiltä puuttuu niin paljon.  

(Jeesus) ”Kyllä, meidän sydämemme ovat yksi. Muista vain, ei väliä mitkä olosuhteet ovat, Minä 

olen enemmän kuin tasa-arvoinen sen kanssa, ja Minä tulen menestymään yli ja ohi kaikkien 

ihmisodotusten.” 


