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Jeesus aloitti… ” Minä olen nähnyt sinun kyyneleesi ja kuullut sinun armon itkusi, kuitenkin
lopputulos on määrittelemätön. Kuitenkin, jos kaikki Minun ihmiseni soveltavat sydämensä tämän
kaltaiseen rukoukseen, minä kykenen kääntämään asioiden kulun.”
( Clare ) Ja vain ollakseni selkeä tässä vaiheessa, minä en käyttänyt tunteja ja tunteja rukoukseen.
Käytin luultavasti puolitoista tuntia ehtoollisen kanssa ja sitten rukoillen Pyhää Armorukousta.
Mutta ne olivat vahvoja, sydämeenkäyviä rukouksia.
( Jeesus ) ” Mutta Minun Rakkaani, eivät kaikki ole kuuntelemassa ja välitä tarpeeksi liittyäkseen
mukaan. Heillä ei ole aavistustakaan mitä kauhuja heitä odottaa, jos näitä tuhoja ei vältetä
rukouksella. Siispä Minä haluan, että sinä jatkat kaikkien kutsumista katumukseen ja
paastoamiseen. Katukaa niitä kertoja, jolloin te ette menneet rukoilemaan, kielsitte itseltänne ne
kerrat, jolloin te ette kiinnittäneet huomiota ja harkinneet. Soveltakaa sydämenne rukoukseen ja
ehkä tämä paha tapahtuma, joka on suunniteltu, voidaan kiertää.”
” Jos tarpeeksi moni kuuntelee tarkkaan Minun vetoomuksiani, tulee olemaan armoa. Minun
Ihmiseni, tämä on aika teidän särkeä sydämenne Amerikan puolesta. Hyvin pahalla maanalaisella
hallituksella on myös maanalaisia armeijoita, mahtavia ja pelottomia, rohkeita ja he ovat vailla
omaatuntoa, vieri vieressä, eikä kukaan lipeä joukoista. Voi niitä, joiden kimppuun he hyökkäävät
äkkiarvaamatta.”
( Clare ) Ja tänä iltana me keräännyimme yhdessä rukoilemaan ja yhdelle jäsenellemme näytettiin
oikeudenmukaisuuden vaakaa Taivaassa ja enkelit laittoivat rukouksemme vaa`an oikealle
puolelle, mikä oli vain vähän alempana kuin vasen puoli. Toisella puolella oli myös asioita, jotka
vetivät sitä alas ja hän kysyi… ”Mitä nuo ovat?” Ja annettu vastaus oli, että ne ovat kirouksia,
loitsuja, pahoja tekoja, uhrauksia Saatanalle hänen palvojiltaan.
Kun hän katsoi vaakaa, vasen puli oli juuri oikean yläpuolella, mutta vain niukasti. Herra sanoi
hänelle… ”Rukoilkaa, Minun lapseni, rukoilkaa. Uhratkaa ja antakaa niin paljon kuin voitte, sillä
meidän pitää saada pidettyä tasapaino oikealle päin kallistettuna.” Ja ymmärrettiin, että Saatanan
palvojat rukoilivat ja uhrasivat melkein yhtä paljon kuin Meidän Herramme Jeesuksen palvelijat.
Ihmiset, niin ei kuuluisi olla! Meidän täytyy keikauttaa vaakaa todella korkealle tasolle,
saadaksemme luvatut kaksi vuotta.
On yhä toivoa, mutta meidän omistautumisemme rukoukselle täytyy päihittää satanistien
kokoukset, joissa loitsitaan loitsuja ja kirouksia, että tuotaisiin kaaosta maailmaan, erillisyyttä
kristittyjen joukkoon ja moraalista rappiota. Tulevaisuus on meidän rukoilevissa käsissämme.
Antikristus on täällä, mutta hän ei voi tehdä mitään, ennen kuin Kirkko on poistettu. Koska meidän
rukouksemme ovat voimakkaita ja hän on yhä sidottu, kunnes on määrätty aika.
( Jeesus ) ” Teidän maanne on vaarallisesti huojumassa hallituksenne tiettyjen jäsenten pahuuden
vuoksi. Kuitenkin, Minä olen yhä Donaldin puolella ja niin kauan kuin te rukoilette, muutos on
tulossa. Ei niin suuresti kuin mitä Minä tahtoisin nähdä, mutta silti – on jonkun verran edistystä.
Voi, kuinka Minä tarvitsen enemmän, enemmän ja enemmän teiltä kaikilta. Minun ihmiseni, mitä

enemmän te rukoilette ja tarjoatte uhrauksia, sitä enemmän te tulette kokemaan iloa nähdä, kun
hallintonne kääntyy pahasta hyvään. Sitä turvatumpaa elämänne ja palvelutoimenne tulevat
olemaan. Sitä tuotteliaampia ja hedelmällisempiä teidän elämänne ovat, teidän lastenne elämät ja
lähellänne olevien elämät ovat.”
” Mutta Minä kutsun teitä todella kieltämään itsenne, nostamaan ristinne ja seuraamaan Minua
rukouksen taistelukentälle. Tämä on aika kaikkien kynnelle kykenevien olla mukana. Toisin sanoen,
teistä jokaista tarvitaan kipeästi, että saadaan selätettyä tämä hirviö.”
” Kukaan teidän joukossanne ei ole liian pieni tai vähäpätöinen, että teidän rukouksillanne ei olisi
väliä. Jokaisen lapsen rukousta, jokaisen vanhuksen rukousta, jokaisen vammaisen rukousta
tarvitaan. Te, jotka kärsitte sairauksista, jotka eivät vielä ole parantuneet, teillä on suuret aseet
käsissänne, kun te uhraatte päivittäiset epämukavuutenne, noloutenne ja kipunne. Sillä on suuri
vaikutus.”
” Minä kutsun jokaista pyhäkoulun opettajaa, pastoria, neuvonantajaa, sairaanhoitajaa ja niitä,
jotka ovat vaikutusvaltaisilla paikoilla, antakaa ihmisten tietää. Rukoilkaa rauhaa tulevaksi
Amerikkaan. Rukoilkaa, että poliittinen poseeraaminen ja amerikkalaisten käyttäminen
henkilökohtaisiin tarkoituksiin loppuisi. Rukoilkaa, että kaikkien silmät avautuisivat, että kuina
tuhoisaa tämä kinastelu on. Rukoilkaa, että Presidenttiä kunnioitettaisiin, niin että hän voi edetä
uudistuksissa, joita Minä olen antanut hänelle. Rukoilkaa, että pahat ihmiset hallinnossa tullaan
paljastamaan ja tuomaan oikeuteen.”
” Rukoilkaa, että valehteleva lehdistö riisutaan aseista, sillä he jatkuvasti muovaavat ihmisten
mieliä. Rukoilkaa, että ne mielet alkavat toimia omillaan, eivät median loitsun alaisina. Sillä niin
todella on tapahtunut. Sillä media on pimeyden voimien loitsun alla, sitä on tarkoituksellisesti
johdettu harhaan, sabotoimaan kansakuntaanne. Rukoilkaa, että loitsu rikotaan ja ihmiset
heräävät ajattelemaan itse. Rukoilkaa näitä kaikkia asioita sydämenne intohimolla ja te tulette
näkemään muutoksen.”
” Rikkokaa kiroukset hallinnostanne, jota kontrolloi Saatana. Tuhansia viattomia lapsia on joutunut
uhreiksi, raa`asti raiskattu ja kidutettu uhreina Saatanalle, että tuotaisiin tämä kansakunta alas.”
” Tarjotkaa uhrauksia, rukouksia, vartiovuoroja, ystävällisiä tekoja, Armon töitä ja erityisesti
informoikaa tietämättömiä korvaamaan tämä pahan rutto, joka määrittää teidän ja teidän
lastenne kohtalon. Tämä on sitä, mitä tarvitaan nyt.”
” Minä kutsun teitä kaikkia, vanhimmasta nuorimpaan, nostamaan myrskyn Taivaaseen
kansakuntanne puolesta. Sitten, Minä lupaan teille, että te tulette näkemään muutoksen. Nyt on
aika kokoontua. Kaikkien kynnelle kykenevien. Ja sitten te tulette näkemään muutoksen.”

