42. Amerikan kuolema & ylösnousemus
09.04.2015 Jeesus Kristuksen sanoja sisar Clarelle
Tulin rukoukseen hyvin myöhään tänä iltana, koska yritin vastata joihinkin melko kiireellisiin
viesteihin teiltä, rakas perhe.
Välittömästi, viettämättä enempää kuin 20 minuuttia Herran kanssa ylistyksessä., näin meidät
mustissa. Minä olin pukeutunut mustaan leskenasuun ja Jeesuksella oli musta hautajaissmokki.
Hän aloitti... ”Amerikan kuolema, henkisesti ja fyysisesti”
”Tiedät varsin hyvin, mitä pinnalla ollaan tekemässä, sapelin kalistelua, sotaharjoituksia lähellä
pohjoisnapaa. Se kaikki on vain näytöstä.”
“Salamyhkäisyyden ja juonitteluiden mies, jota ihmiset kutsuvat presidentikseen. Mies, joka
hankkiutui virkaan vääryydellä, vain ja ainoastaan näyttelee massoille. Ja kun tuho koittaa, se tulee
näyttämään autenttiselta – Kun todellisuudessa tämä kaikki ei ole muuta kuin pintapuolista
näytöstä peittämään kaikkien valtioiden suvereniteetin tuhoaminen, jotta vain yksi voisi hallita
maailmaa.”

”Ja mitä nyt voin sanoa...’ Näkemäsi kymmenen sarvea ja peto vihastuvat porttoon ja repivät
hänet paljaaksi ja alastomaksi, syövät hänen lihansa ja polttavat hänet tuhkaksi. Jumala näet
panee heidät toimimaan oman suunnitelmansa mukaisesti. Siksi he myös yksissä tuumin antavat
kuninkaanvaltansa pedolle siihen saakka kun Jumalan sanat toteutuvat...’ Tämän on todella se,
mitä sanon.”
“Siitä huolimatta Olen sinun kanssasi. Niin kuin Hosea odotti Gomeria, jotta tämä lopettaisi
huoraamisen ja väsyisi salaisiin rakastajiinsa. Kyllä, Olen todellakin siitä huolimatta kanssasi,
Amerikka. Ja kun etsit Minua koko sydämestäsi, tulet todellakin löytämäänn Minut valmiina
ottamaan sinut takaisin itselleni, sanoo Herra sinun Jumalasi.”

“Siis kun olet haavoittuneimmillasi, käänny puoleeni ja Minä annan sinulle lohdutusta. Minä pesen
ja lääkitsen haavojasi. Minä käärin haavasi valkoisiin liinavaatteisiin. Minä johdatan sinut oikealle
tielle ja uudelleen rakennan sinulle pientilasi. Kyllä, tulet toipumaan ja olemaan taas uskollinen
Minulle.”

”Minä en puhu niille inhottaville baalin palvojille, joita varten pääkaupunkinne on rakennettu. Ei,
Minä en puhu teille, sillä teidät tullaan täydellisesti tuhoamaan. Jopa teidän maanalaisisse
valtiossanne, missä tunnette olevanne niin turvassa. Se on teidän arkkunne. Teitä Minä en enää
mieti, sillä te ette tule enää olemaan Minun tielläni.”

“Minä puhun niille amerikkalaisille sydämille, jotka yhä pitävät kiinni siitä visiosta, jolla Minä olen
heitä inspiroinut. Heille, jotka kieltäytyvät makaamasta vieraiden kanssa. Heille, jotka eivät voineet
estää ahneita, jotka ovat vallassa ohjaillen omaa mukavuuttaan tavoittelevia pinnallisia ja
hyväuskoisia ihmisiä. Minä olen teidän kanssanne.”

“Menkää eteenpäin rohkeudella. Minä itse olen teidän kanssanne ja lopulta se, mitä on suunniteltu
varallesi, kaatuu ja sinä tulet nousemaan tuhkasta auttaen koko maailmaa vapautumaan sortajien
alta. Ollen kuningaskuntani mukainen, niin kuin se on tuleva.”

“Olkoon Minun rauha kanssanne, oikeamielisyyden visiosta kiinni pitävät Amerikan pojat ja
tyttäret. Tulette ottamaan vastaan lamauttavia iskuja, mutta Minä ennallista sinut ja jälleen kerran
löydän mielihyväni sinusta, kun maasi palaa luokseni. Yksi kansakunta Jumalan alla. Jumalan, joka
kärsii kanssasi. Jumalan, joka rakastaa sinua ja on lahjoittanut suurta kauneutta maallesi. Ja
Jumalan, joka varmuudella jälleen rakentaa sinut. Pidä tiukasti kiinni näistä sanoista, sillä ne ovat
uskollisia ja totta.”

