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( Clare ) Hallitkoon Jumalan suojelus ja Hänen Rauhansa meidän sydämissämme, kun me 

rukoilemme koeteltujen puolesta… Amen.  

Herra, en voi edes kuvitella, mitä Sinä olet käymässä läpi. Ihmisen pahuus on käsityskyvyn 

ulkopuolella. Olen typertynyt hiljaisuuteen asti siitä, mitä olen nähnyt ja kuinka kovin haurasta 

elämä tällä Maapallolla todella on. Ja en tiedä, oletteko te huomanneet sitä vai ette. Mutta jos 

menette YouTubeen ja näette joitakin videoita, joita tulee Kiinasta, se todella on sydäntä 

riipaisevaa!!Ja minä käytin pari tuntia tehden sitä, nähdäkseni mitä he käyvät läpi. Ja aloitin tämän 

viestin sen jälkeen.  

Minä tiedän, että en koskaan voisi osallistua Sinun kärsimykseesi näiden menetysten vuoksi, 

Herra. Niiden pelkkä vihjauskin saa minut polvilleni surusta. Minä en kysy miksi; tiedän, että 

Saatana on tämän takana. Sitä kysymystä ei ole tarpeen kysyä. Mutta pyydän, anna minulle 

voimaa ja viisautta jakaa tämä Sinun ihmistesi kanssa, Herra, minulla ei ole mitään. 

Jeesus aloitti… ”Jos päiviä ei olisi lyhennetty, ei yksikään säilyisi hengissä. Niin paha on tämä 

Saatanan liike, että se on ulkopuolella ihmismielen kyvyn kuvitella sellaista pahuutta. Sinä näet 

vain pikkuriikkisen osuuden ja kuulet kuolevien itkut. Minä tunnen surun, jolla ei ole loppua – kipu 

ja kärsimys on käsittämätöntä, Clare! Minä rakastan jokaista näitä Minun lapsiani kovasti. 

Kuitenkin Minä kerron sinulle, että tulevina aikoina heitä, jotka ovat menneet, elävät tulevat heitä 

kadehtimaan.”  

”Ei ole liian myöhäistä eristää tätä, mutta keinojen täytyy olla erityislaatuisia – ja harvat ovat 

valmistautuneet tai halukkaita siihen. Seuraus on, että se tulee leviämään kuin kulovalkea. 

Rajaaminen on ainoa ratkaisu monelle, elleivät he omaksu Minua ja käytä hyödykseen Minun 

suojelustani. Minä tavoitan suruissani kuolevia, Clare. Minä annan heille mahdollisuuden 

vastaanottaa Minut – Minä en ole jättänyt heitä ilman turvautumisoikeutta.”  

”Mutta monet eivät tiedä, tai todella ymmärrä, että Minä olen heidän Jumalansa. Heidät on niin 

aivopesty, että vain erityislaatuinen Armo voi vakuuttaa heidät toisin.”  

”Se on tulossa Amerikkaan. Se on tulossa rannoillenne. Se on jo täällä – ja he, jotka eivät etsi 

Minun suojelustani, ovat suuressa vaarassa. Minä haluan heidän tulevan Minun tyköni, ei väliä, 

mitä he ovat tehneet. Minä haluan heidän tuntevan Minun anteeksiantoni ja ehdottoman 

rakkauteni. Minä haluan heidän kokevan, että Minä päästän pahasta, Minun lupaukseni ja kokevan 

Minun voimani pelastaa. Mutta niin monet eivät usko, eivät luota ja eivät voi kääntyä Minun 

puoleeni uskossa.” 

”Kuitenkin Minä olen työskentelemässä heidän uskovien sukulaistensa kautta. Minä tulen 

näyttämään heille Minun pelastukseni ja he tulevat uskomaan.”  

Maailman ihmiset, te kaikki kuulutte Minulle. Minä olen tehnyt teidät kaikki mutkikkaasti, 

jumalallisella tarkoituksella elämässä. Mutta teidän maalliset yhteiskuntanne ovat poistaneet 

Minut teiltä, kiinteänä parantamisen ja pahasta päästämisen lähteenä. He mieluummin menevät 

lääkäriin, johon he ajattelevat voivansa luottaa. Kuitenkin monelle lääkärin apu tulee olemaan 

täysin hyödytöntä, niin hyvin tämä bioase on toteutettu.” 



”Minä olen teidän ainoa turvautumisenne, Minun rakkaat, ja te kaikki olette Minun rakkaitani. 

Minä tunnen teidät kaikki läheisesti. Minä ymmärrän teidän unelmanne ja kamppailunne, 

rikkonaisuutenne. Teidän saavutuksenne. Kaikki on täydellisesti ymmärretty ja Minä toivon teidän 

elävän - en kuolevan.” 

”Minä toivon tuovani teidät Minun Valtakuntaani, kaunistelevan teidät tiedolla, ymmärryksellä ja 

rakkaudella. Minä toivon teidän täyttävän tarkoituksenne elämässä Maapallolla ja Minä toivon 

saavani teidät vierelleni Taivaassa. Älkää kääntykö poispäin Minusta! Päästäkää Minut 

sydämeenne ja tukeutukaa Minuun. Ilman ymmärrystä elämästä Maapallolla ja Ikuisuudessa, suru 

on kestämätöntä. Minä tavoitan suruissani teitä päivin öin, että te kääntäisitte sydämenne Minun 

puoleeni uudella tavalla - tavalla, jota ei ole koskaan aikaisemmin ymmärretty.”  

”Minä en ole uskonto; Minä olen suhde! Ja minä kaipaan pidellä teitä, lohduttaa teitä ja antaa 

teille uutta toivoa. Mutta teidän täytyy kääntyä Minun puoleeni ja jättää taaksenne tavat, joiden 

tiedätte olevan synnillisiä Minun näkyvissäni. Minä haluan puhdistaa teidät vääryyksistänne ja 

pestä pois pimeyden, että Minä voin täyttää teidät Minun valollani ja sytyttää teissä rakkauden 

tulen lähimmäisiänne kohtaan.”  

”Minun Isäni on sallinut tämän vitsauksen herättääkseen teidät ennen kuin on liian myöhäistä. 

Monet Minun ihmisistäni elävät täysin itselleen, eivät muita varten. Monet ovat omistustenne 

vankeja ja sen, että voitte ostaa lisää omaisuutta. Nämä asiat antavat teille väärän turvallisuuden 

tunteen Te ette näe, kuinka kovin haurasta elämänne on ja seurauksia elämisestä itseänne 

miellyttääksenne. Te näette sen, minkä kulttuurinne hyväksyy ja tämä antaa teille turvallisuuden ja 

saavutusten tunteen.”  

”Mutta yhdessä yössä tämä voidaan ottaa teiltä pois. Voi, kuinka Minä toivon teidän kaikkien 

heräävän! Joka päivä Minä toivon, että te löydätte uusia tapoja siunata muita ja käyttää 

huomattavasti aikaa tavoittaaksenne Minua viisauden ja pahasta päästämisen vuoksi.”  

”Ei vain yksinkertainen rukous päästä monia pahasta. Ei, täytyy olla katumusta – kääntymistä pois 

synnistä. Oivallus, että olette eläneet itseänne varten, ei sitä, mikä merkitsee Minulle. Ne teistä, 

jotka ovat osoittaneet suurta armoa muille tänä ajanjaksona – te myös tulette vastaanottamaan 

suuren armon. Minä kaipaan suunnata tämän kulkutaudin pois rannoiltanne! Mutta ensin Minun 

täytyy nähdä katumusta ja hyvin elettyä elämää, sellaista mikä on hyvää ja oikein, ei vain itsekkäitä 

motiiveja varten elettyä.”  

”Teidän saamisenne näkemään asiat Minun näkökannaltani on todellakin vaikeaa. Te olette tulleet 

mukavuudenhaluisiksi ylimäärän ja synnin elämissänne. Te ette oivalla tai näe sitä, mikä on niin 

selvää koko Taivaalle. Te näette vain sen, mille kulttuurinne osoittaa suosiotaan ja siksi 

äärimmäisiä keinoja tarvitaan vaihtamaan näkökulmaanne.”  

”Kuitenkin Minä en ole ilman Armoa. Ja Minä tulen työskentelemään Presidenttinne (Trumpin) 

kanssa tämän vitsauksen juurimiseksi. Minä vain vetoan teihin, että rukoilkaa, rukoilkaa syvästi, 

vilpittömästi, sydämestänne. Rukoilkaa muiden puolesta. Rukoilkaa kansakuntanne, perheenne ja 

Kiinan kansan puolesta, he kärsivät niin kauheasti. Jokainen rukous, jonka rukoilette rakastavalla 

sydämellä tuntemattoman ja muukalaisen puolesta, tullaan tallentamaan Elämän kirjaan. Ja se on 

arvollinen lahja Minun Morsiameltani Minulle.” 


