
1006. Jeesus selittää… Tämä on Minun Tuomioni Euroopalle & Amerikalle… 

Venäjää ei tulla pysäyttämään 

MARRASKUUN 29. 2022… VENÄJÄÄ EI TULLA PYSÄYTTÄMÄÄN… TÄMÄ ON MINUN TUOMIONI 

EUROOPALLE & AMERIKALLE 

Jeesuksen Sanoja Sisar Clarern kautta, Marraskuun 29. 2022. 

(Clare) Kun asiat jatkavat kuumentumistaan Ukrainan ja Venäjän välillä, Herra jatkaa jakamistaan 

meidän kanssamme siitä, mitä Hän on tekemässä. Rakkaat, pitäkää sydämenne lähellä ja 

piilotettuna Herrassa. Olkaa voimistuneita Hänen Sydämessään, me tulemme tarvitsemaan sitä 

näinä tulevina kuukausina. 

(Jeesus) ”Asiat ovat hyvin jännittyneitä Euroopassa juuri nyt, kaikkialla mantereella ollaan 

varautumassa sotaa varten, uskoen, että jos he voivat pysäyttää Venäjän nyt, he tulevat olemaan 

turvassa. Mutta Venäjää ei tulla pysäyttämään, koska Minä olen puhunut Minun tuomioni noille 

maille, heidän epäjumalanpalvonnastaan, lapsikaupasta ja noituudesta. Minä tulen puhdistamaan 

pimeät kidutuksen kolot, joita on heidän hienojen kaupunkiensa alla, mutta jotka ovat täynnä 

mätää ja korruptiota. Venäjää ei tulla pysäyttämään, ennen kuin Minä olen käyttänyt häntä 

rankaisemaan kansakuntia, jotka ovat hyljänneet MINUT ja täysin omaksuneet paholaisen. Se on 

Minun lopullinen sanani heille.” 

”Sillä aikaa on todellisten kristittyjen taskuja (alueita), jotka Minä tulen päästämään sekasorron 

pahasta, joka on tulossa heille. Minä tulen antamaan armoa Minun uskollisilleni, jotka ovat 

rukoilemassa ja nostamassa eksyneitä lunastettaviksi, jopa taistelukentän keskellä, raivoavien 

luotien lentäessä. Minä tulen säilyttämään monet, mutta tulee olemaan myös monia marttyyreja. 

Clare, se mitä on tulossa tämän jälkeen, heidän ei tarvitse elää sitä läpi.” 

(Clare) Herra, pyydän, älä anna heidän käyttää hermokaasua. Se on niin kauheaa, pyydän, estä se. 

(Jeesus) ”Tulee olemaan kulkutauteja kuolleitten ruumiitten vuoksi, mutta Minä tulen käymään 

läpi mitä tahansa äärimmäistä, säästääkseni heidät kaasulta. Maat, joissa uskollisesti rukoillaan, 

tulevat kärsimään vähemmän, kuitenkin pahat täytyy puhdistaa kauheista synneistä ihmiskuntaa 

kohtaan, ja erityisesti lapsia kohtaan. Ne, jotka ovat omistautuneita ja muodostavat rukousryhmiä 

rukoilemaan niiden puolesta, jotka ovat kieltäneet Minut, kuin myös Minun palvelijoitteni 

puolesta, jotka Minä lähetin valmistelemaan heitä tämän kaltaista aikaa varten, nuo uskolliset 

esirukoilijat tulevat saamaan Minun hyvin erityisen suojelukseni. 

(Clare) Ezekiel näki rukoilevien Kristittyjen taskuja, jotka ihmeellisesti säilyivät. 

(Jeesus) ”Ymmärrättekö rakkaat, että synti täytyy rangaista, toiveissa että he katuvat. Ja kaikki 

tulevat näkemään eron niiden välillä, jotka rukoilevat ja ovat omistautuneita Minulle ja ne, jotka 

ovat itsepäisesti kääntäneet selkänsä Minulle. Pitkään ja kovasti Minä olen ahertanut 

tavoittaakseni heidät, mutta noituus vain rehottaa, lisääntyy nopeasti. Sen vuoksi, Minä tulen 

tekemään lopun siitä. Tulee olemaan monia maanalaisia tunneleita, jotka tullaan täysin 

tuhoamaan, sinetöiden miesten ja naisten kohtalot, jotka ovat uskollisia Pimeille.” 

”Sinä tiedät, ettei tuomio ja rangaistus ole Minun ensimmäinen valintani, ne ovat Minun viimeinen 

turvautumiseni. Tämä sama tuomio tulee myös lankeamaan Amerikan ja Israelin päälle, heidän 

uskosta luopumisensa vuoksi. Ei ole olemassa mitään tekosyytä, vain heidän itsepäinen 

ylpeytensä. Sinä tiedät Minun rakkaani, kuinka Minä olen ahertanut koko Minun sydämestäni 

kääntääkseni heidän kohtalonsa ympäri, mutta korruptio on syvällä kuninkaallisissa perheissä, ja 



sen seurauksena sitä suodattuu alaspäin. Sen vuoksi on niin kovin tärkeää pysyä puhtaana, Clare, 

on monia, jotka toivovat sinun tuhoasi.” 

(Clare) Herra, oletko yhä suunnittelemassa, että Venäjä valloittaa Amerikan Euroopan jälkeen? 

(Jeesus) ”Se on järjestys, joka on asetettu, kuitenkin, Presidentti Putin voi aikaistaa hyökkäyksensä 

ajoitusta, jos Amerikka jatkaa vakavan vahingon tekemistä. Se tietenkin on täsmälleen sitä, mitä 

Pimeät haluavat. Clare, Minä tiedän ahdingon, mistä sinä löydät itsesi, itse asiassa, missä kaikki 

Minun uskolliseni ovat… Kysymys kuuluu… Milloin sota Amerikassa tulee alkamaan tosissaan?” 

”Minä en voi kertoa sitä etukäteen sinulle, Minun Sydämeni Rakastettu, niin paljon riippuu 

rukouksesta – kuinka monet, kuinka kovasti, ja kuinka pitkään he ovat rukoilemassa. Mutta Minä 

voin kertoa sinulle tämän, Isä ei halua tehdä tätä heille. Hän on vastahakoinen rankaisemaan tällä 

tavalla, mutta ei ole mitään muuta vaihtoehtoa. Siksi Me pyydämme niin paljon rukousta. Me 

haluamme tämän tapahtuvan paremmalla tavalla, niin että kaikki ovat yhteisymmärryksessä.” 

”Sota on kauhea asia. Monet menettävät sielunsa, koska he ottavat vapauksia nauttia 

intohimoistaan köyhien ja uskollisten kustannuksella, he tulevat saamaan raskaimman tuomion 

Helvetissä. Mutta ne, jotka toimivat rehellisesti, eivätkä ota etuja, tullaan palkitsemaan ja 

suojelemaan erityisillä tavoilla, siispä toimeksiantonne nyt on rukoilla ahkerasti, että sotilaita 

tullaan hillitsemään, ja uhreja tullaan suojelemaan epäinhimillisiltä toimilta.” 

”Ottakaa sydämeenne, rakkaat, tämä Maapallon puhdistaminen täytyy tapahtua nyt ennen 

Tuhatta Vuotta, niin että Me voimme aloittaa puhtaalta pöydältä. Maapallo tulee palamaan, ja 

suurin osa, ellei kaikki pahoista laitteista tullaan hävittämään valmisteluna Tuhatta Vuotta varten. 

Ei ole olemassa parempaa rukousta kuin Pyhä Armorukous, mutta teidän täytyy rukoilla se sydän 

täynnä myötätuntoa. Laittakaa itsenne heidän sijaansa ja kuvitelkaa, että yhtenä päivänä te olette 

tuotteliaita ja onnellisia, kaiken sen kanssa minkä puolesta olette ahertaneet monia vuosia, 

pitääksenne hallussanne työtänne ja toimeentuloanne, ja seuraavana päivänä te olette 

pakolainen, kaikki tuhottuna takananne. Kuvitelkaa se ja tulette näkemään sen, mitä he 

kohtaavat.” 


