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( Clare ) Kiitos Sinulle, Herra, kun avaat silmämme ja sydämemme tälle irvikuvalle. Pyydän, anna 
meille esirukoilijan sydän näitä varten ja auta meitä olemaan uskollisia rukouksessa… Amen.  

Herra siunaa teidät Hänen suloisella läsnäolollaan, Sydänasukkaat. Ezekiel kävi läpi vakavat tuskat 
eilen, meidän Meksikon rajallamme olevan tilanteen vuoksi. Miehiä, naisia ja lapsia on hukkunut 
yrittäessään joenylitystä. 

Ja jos he onnistuvat, heidät erotetaan vanhemmistaan ja pidetään säilytystiloissa, joissa on sängyt. 
Mutta useimmiten pidetään tiloissa, joissa on vain betonilattiat ja heidät on aidattu, kuin vankila olisi 
aidattu, eikä mitään, missä nukkua, paitsi foliohuovat. Ezekiel näki elävän näyn päässään, tämän 
tuskan pahimpana aikana. 

Mies, hänen vaimonsa ja kaksi tytärtään yrittivät ylittää Rio Grande-jokea, kun hänen vaimonsa ja yksi 
tytär kulkeutuivat voimakkaan virran mukana ja hukkuivat. Sitten mies pidätettiin 4-vuotiaansa 
kanssa, joka otettiin häneltä ja pidettiin erillisillä alueilla. Miehen lapsi oli juuri todistanut äitinsä ja 
sisarensa kuoleman ja hän oli sairas, miehellä oli krooninen ylempien hengitysteiden infektio. Mutta 
hänelle ei annettu lääketieteellistä apua ja hän kuoli muutamaa päivää myöhemmin. 

Tämän jälkeen Ezekiel näki Marian Ristin juurella monien lasten kanssa, itkien ja vedoten Poikaansa. 
Ruudun yli kulki Pyhä Kirjoitus, kuin nauhakirjoitin sanoen, ”Raakel, suree lapsiaan, mutta heitä ei 
enää ole.” 

Jumalani! Jumalani! Kuinka voi tällaisia hirvittäviä asioita tapahtua meidän kansakunnassamme! Tämä 
on ihmiskunnan häpeäpilkku ja tämä tapaus on vain yksi sadoista, jotka yrittävät ylittää joen ja 
kuolevat. Minä luin toisesta tapauksesta USA Today-lehdestä, missä isä ja hänen taaperonsa yrittivät 
ylittää. Isä oli peitellyt pojan turvallisesti paitansa sisään, mutta yrittäessään ylittää, he molemmat 
hukkuivat ja heidän ruumiinsa löydettiin myöhemmin, joen penkalta, lapsi yhä kuolleen isänsä sylissä, 
vieressä.  

Rakkaat, minä pyydän teitä rukoilemaan koko sydämistänne, että tämä kauhea tilanne lopetettaisiin. 
Ilmeisesti, Obama allekirjoitti lain, että lapset tulisi ottaa vanhemmiltaan ja pitää erillään. Ei tarvita 
koko värikuvaa, että nähdään seuraava askel: kuinka monta Satanistia on saanut lapsitoimituksen?  

Minä pyydän teitä rukoilemaan tämän tilanteen puolesta. He ovat, tähän mennessä, oletettavasti 
erottaneet 6000 lasta vanhemmistaan. Muutamia on pidetty kuukausia, eivätkä he ole palanneet 
vanhemmilleen. Aivan liian monia pidetään erillään. Miksi kukaan erottaisi lapset vanhemmistaan? 
MIKSI?!  

Ilmeisesti Presidentti Trump keskeytti määräyksen erottaa lapset vanhemmistaan, mutta silti iljettäviä 
nöyryytyksiä tehdään heille.  

Yksi mies ja hänen tyttärensä erotettiin, tyttö laitettiin sijaishoitoon ja raiskattiin, sitten hänet 
palautettiin isälleen Hondurasiin. Tyttö on niin psykoosissa, ettei hän edes katso isäänsä, raportin 
mukaan. 



Jos katsotte Googlesta ”Meksikon siirtolaislapset erotetaan vanhemmistaan”, tai ”Siirtolaislapset 
takavarikoidaan”, te tulette tyrmistymään siitä, mitä tapahtuu. Monet laitetaan miehille 
tarkoitettuihin vankiloihin ja heille ei anneta lääketieteellistä hoitoa, hygienia tarvikkeita, sänkyjä, 
huopia ja säädyllisiä asioita, miten kuluttaa aikansa. Heille myös annetaan huumeita, että heidät 
pidettäisiin rauhallisina ja käsiteltävinä. Mikä humanitaarinen kriisi tämä on!  

Herra, mitä meidän tulisi tehdä?  

Jeesus aloitti… ”Monet näistä lapsista ovat kuolemassa, Clare. He ovat lapsikaupan uhreja ja he ovat 
saaneet elinikäiset arvet. Minä tarvitsen teidän rukouksianne heidän puolestaan, koska on olemassa 
huolestuneita osapuolia, jotka ryhtyvät toimimaan ja auttamaan. Mutta alkuperäinen aikomus oli 
toimittaa lapsikauppiaille ja Satanisteille uhreja.”  

”Amerikkalaiset ihmiset, nouskaa ja ryhtykää vastustamaan tätä kauhistuttavaa toimintaa maanne 
taholta. Tiedättekö te sellaisten toimien seuraukset? Enkö Minä ole kertonut teille, että teidän ei tule 
alistaa muukalaista keskuudessanne.”  

”Amerikkalaiset ihmiset, tämä on vakava oikeuden rikkomus, joka tuo Isän vihan tämän kansakunnan 
päälle. Ne, jotka hyväksyvät tämän käytännön, ovat avanneet oven tulla Saatanan kuristamaksi. 
Käyttäkää ääntänne ja rukouksianne muuttaaksenne tämä häpeällinen käytäntö. Niin paljon tuomiota 
on vaakakupeissa teidän maatanne vastaan, sellaisten asioiden vuoksi.”  

”Kyllä, Minä tiedän, että tämä tahallinen muukalaisten väentulva on tarkoitettu teidän maanne 
heikentämiseksi. Mutta mitä Minä sanon teille, on että Minä siunaan teidät runsaasti, jos te 
kohtelette heitä samalla kunnioituksella kuin, mitä te kohtelette omia lapsianne.” 

”Kyllä, Minä voin kääntää teidän kirouksenne siunaukseksi – mutta Minä tulen tekemään sen Minun 
tavallani. Se, mitä on tehty, on väärin. Mutta kaksi vääryyttä ei tee siitä oikeaa! Ja Minun ihmisinäni, 
te olette vastuullisia siitä, mitä tapahtuu esteettä teidän kansakunnassanne.”  

”Siispä, Minä pyydän teitä vähintäänkin tukemaan rukoustaakkaa, tietäen, että te huomenna voisitte 
olla samassa paikassa kuin nämä muukalaiset. Jos antaisin Yellowstonen purkautua, teidän maanne 
olisi tuhottu – ja te kaikki olisitte vaeltamassa muukalaisina Meksikoon.”  

”Siispä, kiinnittäkää huomiota Minun Rakkaat, älkääkä kääntäkö kuuroa korvaa tai sokeaa silmää 
heidän ahdingolleen.” 


