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Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 12. Syyskuuta, 2020.
( Clare ) Herra valmistelee meidän sydämiämme, rakkaat Sydänasukkaat, äärimmäisen kärsimyksen
aika on tulossa maailmalle ja tälle kansakunnalle. Koko aamun kuulin laulun… ”Valmistele Herran Tie,
Valmistele Herran Tie ja itke apuun täyttä kurkkua! Älkää pidätelkö totuutta synneistänne sen
keskellä. Puhukaa rohkeasti ihmisten syntejä vastaan!”
Kun istuin Herran edessä, näin valtavan pyörivän pimeyden pilven, se vaikutti tulevan pohjoisesta,
pyyhkäisten sisään ja leviten suurille tasangoille ja Jeesus sanoi…
( Jeesus ) ”Kovat ajat ovat tulossa ja niiden täytyy tulla, koska Minun Ihmiseni eivät ole vielä katuneet
ylenpalttisia ja huolettomia elämäntyylejään, joista on tullut epäjumala. Tavallaan voisi helposti
sanoa, että tämä elämäntyyli on amerikkalainen epäjumala, jota kaikki palvovat, opiskelevat ja
soveltavat elämänsä sen mukaan. Se, mitä Minä sillä tarkoitan, on, että tietyt ahneet, rahanhimoiset,
sosiaalista asemaa tavoittelevat ja epäoikeudenmukaiset ovat asettaneet tietyn epärealistisen
standardin. Sillä aikaa, kun presidenttinne on työskentelemässä niin kovasti pönkittämässä taloutta,
hän on ohittanut metsän, katsomalla vain puita. Hänen koko elämänsä arvojärjestelmä on keskittynyt
menestykseen liike-elämässä ja elämäntyylin vaurauteen.”
”Kun hän on pitänyt kiinni joistakin moraalisista standardeista, paljon on menetetty kompromisseilla
ja hänen omatuntonsa ei koskaan muotoutunut perusteellisesti. Rikkauksien synnyttämisellä ei ole
mitään tekemistä hyvän elämän kanssa. Ne, jotka elävät hyvää elämää, ovat useimmin hyvin köyhiä,
mutta onnellisia, koska ei ole mitään, mistä heidän omatuntonsa syyttäisi heitä. Mutta rikkaat pysyvät
valveilla öisin, suunnitellen kuinka he tulevat lisäämään varallisuuttaan. On olemassa joitakin rikkaita
ihmisiä, joilla on oikea arvojärjestelmä, tosin.”
( Clare ) Minä haluan teidän tietävän tässä, rakkaat Sydänasukkaat, että tämä ei millään tavalla ole
presidenttimme huonontamista, Presidentti Trumpin, koska hän on ihana ihminen, jolla on oikea visio
kansakunnalle, paitsi, että hänellä on tämä yksi sokea piste vauraudesta ja rikkauksista. Mutta sitä
lukuun ottamatta, hän on arvollinen ja taitava, erittäin taitava ja hän on tuomassa tätä maata
syvyyksistä monella tavalla, mutta suuri karsinta on tapahtumassa maallemme, enkä minä puhu
presidentistä, minä puhun meistä, yksilöllisesti, jotka ovat vastuullisia. Siis se on vain selvennykseksi,
hän on hyvä mies, joka on tehnyt ihmeellistä työtä, mutta hänellä on sokea piste. Jatkaen siitä, mitä
Herra oli sanomassa…
( Jeesus ) ”Tämän maan hyvät ja rikkaat ovat tietoisia vastuustaan maailmalle, heidän vastuustaan
jakaa, mitä heille on annettu. Aivan oikein, Minä sanoin ”annettu”. Jotkut voisivat väittää, että he ovat
ansainneet sen, mutta tosiasiassa, heille annettiin mahdollisuuksia ja kykyjä, mitä muille ei annettu ja
niinpä Minä odotan nähdäkseni, oivaltavatko he, kuinka hyvä Minä olen ollut heitä kohtaan,
varustamalla heidät älykkyydellä, mahdollisuuksilla ja voimavaroilla. Vaatii suurta moraalista
vakaumusta ja luonnetta käyttää näitä voimavaroja, ilman että heille ja heidän jälkikasvulleen seuraa
Helvetin rangaistukset.”
”Toisin sanoen, on niitä, jotka käyttävät varakkuuttaan Jumalan Valtakunnan hyväksi ja niitä, jotka
hamstraavat sitä tuomiopäivään asti ja heidän omaan tuhoonsa asti. Rikkauksien omistaminen on
merkki suuresta luottamuksesta ja niiden käyttäminen asianmukaisesti on suuri armo. Kuka tahansa
voi tehdä rahaa ja kuluttaa sitä omiin mielihaluihinsa, mutta vaatii todellisen rehellisen miehen tai

naisen huolehtimaan omasta naapuristaan tai jopa naapurinsa naapurista ja tekemään sen omalla
kustannuksellaan.”
”Maallinen Humanismi, mikä on toinen nimi saatanalliselle opille, on tullut moraalisen tason
säännöiksi, koska sillä aikana, kun te olitte kiireisinä työskentelemässä lisätäksenne varallisuuttanne,
Paholaisen agentit sujauttivat sisään omat elämän arvonsa ja esittelivät ne kristillisinä arvoina,
ihmiskunnan auttamisen väärennetyssä valepuvussa. Katsokaa Saatanan Kirkon uskon opinkappaleita.
Te tulette näkemään vahvan samankaltaisuuden ja riippuvuuden maallisen humanismin ja Satanismin
välillä, josta on tullut nykypäivän arvojärjestelmä niille, jotka ovat olleet ja niille, jotka ovat
nousemassa johtaviin asemiin.”
”Ymmärrättekö? Nämä ihmiset uskovat tekevänsä hyvää ottamalla haltuun maailmanhallinnon. He
näkevät itsensä pelastajina, syntyneinä asettamaan maailman oikein kontrolloimalla ja
manipuloimalla luonnonlakeja, tervettä omaatuntoa ja luomaan hirviöitä laboratorioissa, samaan
aikaan, kun opettavat kaikkia pilkkaamaan Kristillistä Totuutta, suosiakseen omia oppejaan, jotka
näyttävät tarpeeksi viattomilta ulkopuolelta, mutta jotka todellisuudessa ovat ulkopuolelta puhtaaksi
pestyjä, kätkeäkseen Saatanan tekoset tuhota maailma ja jokainen siinä oleva. He uskovat olevansa
ylivoimainen rotu, jolle on annettu etuoikeus asettaa maailma oikeaan ja kontrolloida sitä ilman
Jumalaa. Todella he näkevät itsensä jumalina, jotka ovat vastuussa ihmisen lisääntymisestä
maapallolla.”
”Oi, Minun Amerikkalaiset ihmiseni, jotkut teistä ovat tehneet urhoollisesti, toiset ovat hävettävästi
antaneet vallan ahneudelle ja rahanhimolle, varastoiden Helvetin kivut itselleen. Se, mitä Minä olen
sanomassa, Clare, on että presidenttinne on erittäin taitava mies, jolla on sopimattomasti
muodostunut omatunto. Kun hän on ollut virassa, asiat ovat muuttuneet parempaan. Kuitenkin on
vielä epäoikeudenmukaisuuden linnake, koska hän ei ole isä köyhille.”
”Maanne on äänestänyt erittäin lahjakkaan miehen, jolla on moraalinen ongelma ja hänen täytyy
oppia elämän todelliset arvot syvemmällä tasolla kuin koskaan aikaisemmin. Minä olen hänen
kanssaan tässä ja hän tulee oppimaan. Hän on upea esimerkki menestyneestä amerikkalaisesta
ihmisestä ja siksi todellinen nöyryys täytyy tulla hänelle ja tälle maalle. Hän on menestyksen kuva niin
monelle, jotka tuntevat, että he elävät amerikkalaista unelmaa, mutta pian he tulevat heräämään
amerikkalaiseen painajaiseen.”
”Minä toivon, että kaikki Minun Ihmiseni ympäri maailman, mutta erityisesti Amerikassa, katuvat
rikkaita ylenpalttisuuden elämiään ja oppivat jakamisen merkityksen. Mainosten ja heidän
vanhempiensa omaa etua ajavat esimerkit ovat maalanneet ylösalaisin olevan kuvan siitä, mikä on
oikein ja hyvää. He ovat ohittaneet elämiensä kaikkein tärkeimmän kutsumuksensa, Minun
laittamiseni ensimmäiseksi ja jakamisen köyhien kanssa.”
”Köyhille tehdyt epäoikeudenmukaisuudet, kun yhtiöt rikastuvat ja rikastuvat, huutavat apuun
Taivasta ja teidän Jumalanne on kuullut heidät. Taivaan Oikeusistuimiin kasaantuneet valitukset
ylittävät hyvät teot. Jotakin on perusteellisesti väärin Amerikassa ja sillä ei ole mitään tekemistä
talouden elpymisen kanssa. Presidenttinne esittää tämän osana alustaa, jolle hän astuu, pysyäkseen
virassa.”
”Kuitenkin Minä katson ahneita, himokkaita ja törkeitä elämäntyylejä tässä maassa ja ne huutavat
apuun Taivasta, koska köyhiä on hyödynnetty. Tämä presidentti on tehnyt paljon hyvää, mutta hänen
perustavanlaatuinen ajattelunsa on vino, hän ei oivalla, että Minun standardini ovat täysin
vastakkaisia tälle taloudelliselle standardille. Eivät myöskään ihmiset ylipäätään näe syntiään. Tämä
synti on avannut oven tulevalle, erityisesti tämän kansakunnan kuritukselle.”

”Herää Amerikka, herää Amerikka! Tuomiosi aika on käsillä. Älä enää sivuuta keskellänne ja
maailmassa olevien köyhien itkua, enää älä varastoi itsellesi maapallon aarteita, sillä vähemmässä
ajassa kuin kestää sydämenlyönnin päättyä, nämä asiat tulevat palamaan. Jos haluatte Minun
suojelukseni, teidän ei pidä vain elää Minun sääntöjeni mukaan, vaan teidän täytyy olla isä
kansakunnille, tuoda oikeudenmukaisuutta ja tasa-arvoisuutta ja lopettaa köyhien hyödyntäminen.”
”Nämä asiat pitäisi tehdä laittomiksi…
1.”Geneettisesti manipuloidut kasvit, jotka varastavat lisääntymiskykyisen siemenen köyhiltä. Enkö
Minä tehnyt kaiken kyvykkääksi lisääntymään ja kasvamaan? Miksi sitten olette varastaneet tämän
oleellisen lahjan köyhiltä? Te tulette vastaamaan tästä rikoksesta ja kaikista muista, joita te olette
tehneet köyhiä vastaan, tehdäksenne heidän elämistään sietämättömän vaikeaa.”
2. ”Pornografia, joka nöyryyttää miehet ja naiset muuttumaan elinten kaltaisiksi ja antamaan vallan
demoneille, jotka suorittavat sanomatonta hävitystä ihmisille, kun he asuttavat heitä ja tekevät julmia
rikoksia. Pornografia pitäisi olla laitonta maassasi, Amerikka. Herää! Syntinne itkevät apuun Taivasta
ja nuija on paukahtamassa tuomiolle.”
3. ”Abortti. Te tiedätte hyvin, että te olette teurastamassa viattomia ja teidän tarvitsee vain katsoa
New Yorkia ymmärtääksenne tämä kauhean synnin seuraukset. Minä olen ollut armollinen tälle
kaupungille, mutta oikeudenmukaisuus itkee apua ja vaakakupit ovat kallistuneet ja ne eivät ole sen
kaupungin eduksi.”
4. ”Seksikauppa… Te olette tehneet hyvin, kun olette yrittäneet tuhota seksikauppaa ja
muukalaisdemoneita keskuudessanne, mutta miksi te sallitte yritysten laboratorioille vapauden tehdä
sanoin kuvaamattomia rikoksia? Ja luoda ihmis-eläin hybridejä ja sieluttomia ihmisiä, jotka on
ohjelmoitu tottelemaan mitä tahansa käskyä, ei väliä miten paha se on. Nämä yritykset ovat ahneita
rikollisia, eivät tiedemiehiä, he ovat tehneet peruuttamatonta tuhoa sieluille, jotka Minä olen luonut
menestymään ja nauttimaan elämästä tällä maapallolla, saamaan elämän ja ilon välttämättömyydet.”
5. ”Noituus, tämän pitäisi olla ehdottomasti laitonta. Satanismin ja noituuden pitäisi olla laitonta.
Piste. (Kuvateksti: Tässä on Satanistinen ryhmä rukoilemassa (Saatanaa) meidän Capitolimme,
Kongressi rakennuksen, sisällä tänään.) Ne, jotka nautiskelevat ihmiskunnan ja maapallon tuhoajien
salaisista taidoista. He saavat käskynsä Saatanalta, jonka ainut agenda on aiheuttaa sanoin
kuvaamatonta kipua ja kuolemaa ja tuhota maapallo, jonka Minä loin hedelmälliseksi, kuin myös
miehen ja naisen, joille on annettu elämän henki. Nämä ovat murhaajia ja varkaita keskuudessanne ja
kuitenkin te siedätte heitä uskonnollisen vapauden valepuvussa? Vapaudessa tehdä mitä? Varastaa,
tappaa ja tuhota, juonitella viattomia vastaan ja korruptoida ihmiskunta valheilla ja lupauksilla
loppumattomasta vallasta? Miksi Amerikka sinä sallit tätä keskuudessasi. Minä en toivo vierailevani
syntienne kanssa luonanne, sillä Minä olen Armon Jumala ja Minä rakastan kaikkea, mitä Minä olen
tehnyt, mutta te suvaitsette tätä tuhoa sallimalla Satanismin ja pahojen kulttien jäävän eloon. Ettekö
näe yhteyttä huumekoukkuun jääneiden nuorten, seksuaalisesti moraalittomien lasten ja noituuden
välillä? Näettekö, että kun ette ole osoittaneet tätä pahaa, te olette tuoneet tämän itsellenne?”
6. ”Seksi ja väkivalta elokuvateollisuudessa. Mihin omatuntonne on haudattu, Amerikka? Tapettujen
ruumiitten alle, heidät murhattiin, kun viattomille opetettiin pahoja esimerkkejä, heidät ohjelmoitiin
niin, että heillä ei ollut ymmärrystä säädyllisyydestä? Tiedättekö, että kun suljette silmänne tältä
iljetykseltä viihteessä, lapsistanne muotoillaan olemaan huorintekeviä murhaajia? Tiedättekö, että
nuoria harjaannutetaan mestaamaan hyvät ja viattomat, verenhimon pakottamina, mitä heille
opetettiin videopeleissä ja elokuvissa? Kuinka te voitte olla niin tietämättömiä, että sallitte tämän
korruption kasvattaa seuraavan sukupolven olemaan tappajia ja raiskaajia? Vastaus on jälleen ahneus

ja rahanhimo. Nämä asiat myyvät ja tekevät rahaa ihmiskuntaa vastaan oleville hirviöille ja omien
kattojenne alla nämä asiat tapahtuvat. Suurimman osan aikaa tietämättänne.”
7. ”Sukupuolen hämmennys… tätä opetetaan pyyhkimään pois moraalinen luonne ja tappamaan
ihminen sukupuuttoon maapallolta, kuin myös lasten omattunnot, he eivät paremmasta tiedä ja te
sallitte sen? (Kuvateksti: Kuinka lopetatte Sukupuolen Hämmennyksen? Katsokaa alusvaatteittenne
sisään. Olkaa hyvät.) Missä sinä olet, Amerikka, missä sinä olet? Tekemässä toista työtä, tehdäksenne
lisää rahaa elämäntyyliänne varten, sillä aikaa kun lapsenne opettelevat, kuinka kiduttaa, raiskata ja
tappaa videopeleillä, jotka te maksoitte. Samaan aikaan he oppivat perhearvojen tuhoamisen, samaa
sukupuolta olevien avioliittojen suosimisessa. Missä sinä olet?”
”Nämä ovat vain muutamia räikeitä esimerkkejä epäoikeudenmukaisuuksista – niin monia muita,
kuitenkin on niin monia muita, joilla on tekemistä asevoimien kanssa ja muiden maiden
kontrolloimisen kanssa, lietsomalla mellakoita ja suistamalla vallasta oikeutetusti valittuja johtajia,
tuhoamalla ympäristöä kokeilla, jotka tuhoavat ihmisten elämiä, jotka saastuttavat ja tuhoavat
ympäristöä ja saavat aikaan lukemattomia suruaja ihmisten keskuudessa heidän omien ihmistensä
keskuudessa. Amerikkalaisen elämän petturit, surut, joita he ovat ansainneet
välinpitämättömyydestään syntejä kohtaan, joita heidän ympärillään tehdään.
”TEIDÄN SYNTINNE! TEIDÄN SYNTINNE” TEIDÄN SYNTINNE AMERIKKA, ITKEVÄT APUUN TAIVASTA
SAADAKSEN OIKEUTTA. HERÄTKÄÄ UNESTANNE, TUTKIKAA ELÄMIÄNNE JA KATUKAA, SILLÄ TUOMION
HETKI ON PÄÄLLÄNNE!
”Enää ei Jumalanne tule sivuuttamaan ihmiskunnalle rikoksillanne tehtyä epäoikeudenmukaisuutta,
enää Me emme tule viivyttämään sitä, mikä teille on erääntynyt. Nöyrtykää ja tutkikaa tapojanne,
nähdäksenne ovatko teitä vastaan tehdyt syytökset tosia. Tulenko Minä kuulemaan teidän armon
itkunne, kun te sivuutitte köyhien itkut keskuudessanne?”
”Tuomio tulee pohjoisesta – Tuomio on porteillanne. Tietäkää, että Minä tulen kuulemaan teidän
rukouksenne, kun te kadutte kauheuksia ja epäoikeudenmukaisuuksia keskuudessanne ja hyvitätte
välinpitämättömyyden ja menetykset niille, jotka ovat kykenemättömiä huolehtimaan itsestään.
Minun Pyhä Henkeni on teidän kanssanne, loistamassa valoa sydämiinne, niin että te todella tiedätte
sielujenne tilan ja tulette täydessä katumuksessa Minun eteeni, niin että Minä voin antaa anteeksi
pahuutenne ja epäoikeudenmukaisuutenne ja uudelleen vakiinnuttaa teidät totuudessa. Huolimatta
näistä asioista, Minä rakastan teitä syvästi. Minä rakastan teitä ja Minä olen odottamassa, että sinä
heräät. Herää Amerikka.”

