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( Clare ) Olkoon Herran rauha teidän Sydänasukkaiden kanssa. Haluan jakaa kanssanne unen vai 
pitäisikö minun pikemminkin sanoa painajaisen. Se alkoi juuri ennen, kuin heräsin ja niillä unilla on 
yleensä Pyhän Hengen allekirjoitus, joka tällä unella oli. 

Olin teollisuus varastojen alueella kaupungissa. Rakennus oli aika vanha ja rikkonainen. Ympärillä oli 
vanhoja tehtaita ja peltoja, samoin kuin hoitokoteja ja muutamia uudenaikaisia teollisuusrakennuksia, 
jotakin mitä voisi nähdä suuremmassa kaupungissa. Koko naapurusto oli jotensakin ränsistynyttä. 

Joka tapauksessa Ezekiel ja minä elimme siellä pienessä huoneistossa. Se muistutti minua vanhasta 
naapurustosta Chicagossa, jossa oli riveittäin kolmikerroksisia rakennuksia, jossa jokainen kerros oli 
vuokrattu eri vuokralaiselle.  

Jostain syystä tämä rauhallinen naapurusto muuttui jonkinlaiseksi kriisitilanteeksi. Jotkut viranomaiset 
olivat tunkeutuneet koko alueelle ja kulkivat ovelta ovelle tarkistaen ihmisiä. Kävi ilmeiseksi, että he 
pidättivät keski-ikäiset ja eläköityneet ihmiset, isoäidit ja isoisät ja kenen tahansa, jolla oli jokin 
sairaus. 

Minä selvästi kuuluin siihen ryhmään, jota he etsivät, kerätäkseen yhteen ja jotenkin jouduin kiinni ja 
he ottivat minun vaatteeni. Minut oli pidätetty tähän varastorakennukseen, enkä nähnyt mitään 
pakotietä.  

Yhtäkkiä koditon mies tuli pelastamaan minut, hän johdatti minut rikkonaisen tehtaan jäännösten 
läpi, kunnes hän löysi murtuman seinässä ja hän kertoi minulle, ”Juokse.” Minulla ei ollut vaatteita 
päällä ja oli vielä päivävalon aikaa, mutta minä juoksin silti. Tämä paikka muistutti minua paikasta, 
josta me haemme ruokaa jakaaksemme köyhille. Joka tapauksessa, kun olin juoksemassa, heräsin 
unesta. 

Minun rakkaat, heräsin kauhistuneena! Olen nähnyt niin monia juuri tällaisia unia. Viattomia ihmisiä, 
joilla ehkä on vamma tai he ovat vanhuksia, eläköityneitä, köyhiä, heidät on koottu yhteen ja 
pidätetty. Ihmiset, jotka pidättivät meidät, olivat jonkunlainen uusi hallinto, joka oli syrjäyttämässä 
laillisesti vaaleilla valittua hallintoa. 

Perhe, en pysty ilmaisemaan teille, kuinka elintärkeät nämä vaalit ovat (Marraskuun 3. 2020). On 
ihmisiä, joilla on kokonainen varjohallinto, täydellinen uniformuineen, ja nuoria ihmisiä, joilla on 
samat ideologiat ja heidät on harjaannutettu ryhtymään toimeen. Lyhyesti, heidän työnsä on koota 
yhteen kaikki hyödyttömät syöjät… sairaat, vammaiset, vanhukset, vapaa-ajattelijat ja kristityt ja 
hankkiutua eroon heistä.  

Ainoat, jotka ovat heidän tiellään, ovat kristityt ja Isänmaan ystävät ja meidän presidenttimme, 
Donald Trump. Mutta jopa kulissien takana jotkut ovat silti ryhtymässä toimiin, joille meidän 
hallintomme ei ole antanut hyväksyntää. Heidän suunnitelmansa on täysin tuhota Amerikan 
autonomia ja muuttaa se hämäräperäisen maailman hallinnon satelliitti valtioksi. Tämä suunnitelma, 
Meidän Äitimme mukaan, ensin käynnistettiin Ranskan Vallankumouksen aikana. Sen takana olevat 
ihmiset tiesivät, että he tulisivat kuolemaan, ennen kuin se tulisi voimaan, mutta he olivat 
omistautuneet tekemään oman osansa, sukupolvensa aikana, synnyttääkseen sen.  



He ovat odottaneet vuosisatoja ja nyt tämän pedon järjestelmän esille tuleminen on täällä ja ainut 
asia, joka sitä pidättelee, on tämä hallinto ja isänmaan ystävät, jotka elävät ympäri Yhdysvaltoja ja he 
ovat valmiit ottamaan toimet omiin käsiinsä ja suojelemaan meidän oikeuksiamme.  

Se, mitä olen sanomassa, on että, jos presidenttimme salamurhataan, mitä he ovat yrittäneet tehdä, 
ainakin 25 kertaa jo, tai tappaa viruksella, millä he myös onnistuivat saastuttamaan Valkoisen Talon ja 
jos he onnistuvat näissä toistuvissa painajaisissa, joita olen nähnyt, se on, mihin TE olette heräämässä 
seuraavana aamuna.  

On vain yksi asia, mikä tulee pysäyttämään sen. Ja se on rukous! Rukous, rukous, rukous. Ja Herra on 
antanut minulle rukouksen annettavaksi teille laulumuodossa, niin että te tulette muistamaan sen ja 
rukoilemaan sitä uudelleen ja uudelleen, suojellaksenne kansakuntaamme. Olen työskentelemässä 
viimeistelläkseni sen tänään. Mutta tässä on perusrukous ilman musiikkia. ”Veri ja Vesi Jeesuksen 
Sydämestä, armon lähteestä, minä luotan Sinun pelastavan meidän kansakuntamme ja 
presidenttimme.” Minä hion vielä sanoja, työstääkseni melodiaa, siispä olkaa kärsivällisiä.  

Herra pyysi aviomiestäni Ezekieliä rukoilemaan koko ajan, neljä tuntia, tätä laulua ylistyksen aikana ja 
hän sanoi, että siitä tuli niin osa häntä, että hän tunsi yhdistyneensä Jeesuksen sydämeen, tulleensa 
yhdeksi hänen kanssaan, tuodakseen tämän anomuksen Taivaalliselle Isällemme. Herra, mitä on Sinun 
sydämelläsi?  

( Jeesus ) ”Minun ihmiseni, maailmanne ei koskaan ole ollut epävarmemmassa tilanteessa, kuin mitä 
se nyt on. Tästä ajasta on puhuttu Danielin Kirjassa missä koko maailman valtaa pedon järjestelmä. Te 
olette paastonneet ja rukoilleet ja teidät on kuullut ylhäällä Minun Isäni ja Hän on pidentänyt aikaa 
aina niin vähän, vastauksena rukouksiin, erityisesti Pyhään Armorukoukseen ja tähän rukoukseen… 
”Isä, pyydän, anna meille lisää aikaa, lisää armonaikaa ja lisää armoa. Meidän Armon Äitimme, rukoile 
meidän puolestamme”.” 

”Nyt Minä olen lisännyt jälleen uuden rukouksen teidän asevarastoonne, pidentämään aikaa, 
armonaikaa ja armoa, mutta nyt te olette jyrkänteen reunalla, ja Minä tarvitsen teidän rukouksianne 
uudelleen pysäyttääkseni tapahtumasta sen, mitä on suunniteltu.”  

”Teille myönnetty, pidennetty aika on teille ehdollista, riippuen henkilökohtaisesta ja kansallisesta 
katumuksesta, almujen annosta ja sydämen synnintunnosta, ilmaistuna rukouksessa myöskin, kuin 
myös äänenne antaminen vaaleissa. Muistakaa, kun äänestätte niitä, jotka hyväksyvät terveen, elävän 
vauvan tappamisen äidin kohtuun, repien sen ulos pala palalta, kun te hyväksytte tämän, myös teitä 
tullaan pitämään vastuullisina viattomia vastaan tehdystä rikoksesta.” 

”Minulla on paljon hyvää suunniteltuna sinua varten, Amerikka, jos nouset ylös ja annat äänesi 
kuulua, ei vain tässä kansakunnassa, vaan koko matkan Isäni Valtaistuimelle saakka. Minä olen elämän 
Jumala, en kuoleman. Minulla ei ole mitään halua määrätä teille tätä raakaa elämäntapaa, mutta teillä 
on osanne tehtävänä ja jollette te ole uskollisia, Minä en voi siunata teitä sillä, mitä Minä olen 
suunnittelemassa. Jotkut on kutsuttu huutamaan katoilta… Valmistelkaa Herralle tie ja muita on 
kutsuttu palvelemaan hallintoaan. Mutta teidät kaikki on kutsuttu olemaan polvillanne ja rukoilemaan 
Tapahtukoon Minun Tahtoni, tulkoon Minun Valtakuntani maan päälle… niin kun se on Taivaassa… 
Amen.” 


