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( Clare ) Herra Jeesus, pyydän, välitä meille kaikille kansakuntamme ehdottoman kriittinen tila ja
tarve syvään esirukoiluun ja paastoamiseen. Jeesus, päästä meidät pahasta, päästä meidän
presidenttimme, meidän kansakuntamme ja maailma… Amen.
Jeesus aloitti… ” Se kaikki ei tule tapahtumaan yhdessä päivässä. Aivan kuten kiinteistö kriisit, se
tulee alkamaan yhtenä päivänä ja yhtenä päivänä loppumaan, useita kuukausia myöhemmin.
” Tämä on osa Minun puhdistustani tälle kansakunnalle. Tämä on herätys Minun ihmisilleni, jotka
istuvat aidalla. On aika saada sielunne järjestykseen. Tässä ei ole kyse vain rahasta, vaan
rappeutuneista ihmisistä, jotka ovat unohtaneet Minut. Enää ei tule yksi ryhmä kristittyjä olemaan
elossa ja toinen ryhmä kuollut. Hengellisesti siis.”
” Pikemminkin, tämä tulee ravistelemaan kuoleman ja penseyden,haaleuden heistä, herättämään,
kiinnittämään huomion ja reagoimaan Minulle.”
” Se ei tule olemaan kaikki niin tuhoisaa kuin ensiksi ajattelette, koska se on totta: teidän
presidenttinne odottaa tätä tulevaksi ja on varautunut siihen. Tämä ei tule yllättämään häntä.”
” Vaikka media tulee yrittämään syyttää häntä, se ei kestä kauan ja se ei tule estämään häntä
tuomasta rikollisia oikeuteen. Se tulee hämmentämään ihmiset, mutta vain vähäksi aikaa.”
” Rukoilevat kristityt pitävät tätä kansakuntaa yhdessä. Voi, Minun sydäntäni särkee niiden
puolesta, jotka eivät tiedä paremmasta ja ovat olleet niin laiskoja, kieltäytyneet lukemasta ajan
merkkejä. Voi, kuinka Minuun särkee ja sattuu heidän puolestaan. Se todella on karski keino tuoda
heidät tietoisiksi, sillä he ovat valinneet nukkua, vaikka heidän olisi pitänyt olla tietoisia monista
asioista.”
” Tämä, valitettavasti, käy yksiin keskiluokkaisen, liberaalin elämäntyylin kanssa, kuten myös
vanhahkojen, eläkkeellä olevien kanssa; he eivät keikuttaneet venettä, vaan vain sopeutuivat
myötämielisyyden muottiin, laskien eläke-etujaan.”
” Perheitä tullaan kutsumaan tukemaan omia vanhempiaan, laittaen heille uuden taakan. Tämä
myös on Minun suunnittelemaani, herättääkseni heidät itsekkäästä elämäntyylistään ja vetääkseni
heidät armeliaisuuden ja välittämisen sydämiin, jopa niin kuin Pyhät Kirjoitukset neuvovat.”
” `Kunnioita isääsi ja äitiäsi`- tämä on ensimmäinen käsky, jota seuraa lupaus - `että menestyisit ja
kauan eläisit maan päällä.` Kirje Efesolaisille 6:2-3.
” Clare, tämä on vain väliaikaista. Kaikki tulee palaamaan entiselleen muutamassa kuukaudessa;
ajoitus riippuu paljon teidän rukouksistanne. Kaikista rukouksistanne.”
” Minä en halua teidän ajattelevan, että tämä on loppu. Tämä EI ole loppu; se on väliaikainen
mukautuminen ja korjaus materialismin yhteiskuntaan. Te tulette toipumaan, kaikki tulevat
toipumaan, mutta se tulee olemaan vaikea siirtymä.”

” Minä haluan vain teidän olevan valmistautunut tekemään, mitä voitte, kaikkien asiaan liittyvien
hyväksi, pitääksenne tämä missio pystyssä, kun siirtymä on meneillään. Tulee olemaan pyhyyden
ja varallisuuden elpymistä, niin että jos se hoidetaan hyvin, se tulee kestämään aikamoisen
ajanjakson. Kuitenkin ihmiset tulevat unohtamaan Minut jälleen, ja se tulee olemaan lopun alku.”
” Minä haluan, että te olette rohkaistuneita. Minä haluan teidän rohkaisevan toisia, varoituksen
kera. Hekin voivat ottaa useita askelia.”
” Kaikkein tärkein on rukous ja tuki Presidentillenne – hän ei tule johdattamaan teitä harhaan.
Hän tulee johdattamaan teidät pois tästä romahduksesta, jos te rukoilette ja seuraatte häntä.
Rohkaiskaa muita seuraamaan häntä ja pysymään rukoilemisessa. Paljon tulee riippumaan siitä,
kuinka paljon te pysytte rukoilemisessa, paastoamisessa ja antamisessa.”
” Tämän siirtymän aikana suurkaupungit ovat vaarallinen paikka olla, mutta sellaista mellakointia
ja hulinaa, kuin te kuvittelette, ei tule olemaan.”
” Tulee olemaan hidasta, kasvavaa lamaa, kunnes järjestelmä korjaa itsensä. Se tulee tekemään
reiän presidentin talouteen, mutta asiat tulevat palaamaan ennalleen.”
” Kuten Minä olen kertonut aikaisemmin. Levätkää Minussa. Luottakaa Minuun. Se ei tule olemaan
niin traumaattista, kuin mitä jotkut ovat esittäneet sen olevan, ketkä haluavat myydä juoniaan.”
” Siitä huolimatta käteisenne muuttaminen kullaksi on silti hyvä tehdä, kunnes järjestelmä korjaa
itsensä.”

