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(Clare) Herra Jeesus, Sinä kärsit ja kuolit ristillä meidän syntiemme puolesta. Nyt Saatana ottaa 

monilta heidän ainoan rakkauden lähteensä heidän elämistään, heidän pienet lemmikkinsä. 

Pyydän, anna heille rohkeutta niin että he eivät tee itsemurhaa, vaan sen sijaan kuulostelevat 

Sinun ääntäsi ja Sinä tarjoat heille ikuisen elämän heidän rakkaittensa kanssa ja heidän 

lemmikkiensä kanssa Taivaassa. Amen. 

Siispä, aloitin tämän viestin sanomalla… ’Kuulin juuri, että COVIDin vuoksi on määräys tappaa 

kaikki lemmikit Kiinassa. Oi, kuinka kauheaa!’ Päähäni pälkähti, että koska he eivät olleet voineet 

kapinoida tätä epäoikeudenmukaista hallintoa vastaan, se jatkaa alistamista ja Saatanan tahdon 

tekemistä, tuhotakseen ihmiset.  

Oi rakas Jumala, pyydän, tee jotakin! Tyttövauvojen abortoimisesta heidän lemmikkiensä pois 

ottamiseen, Oi Herra, se koskee minuun niin kovasti. Rakas Jumala, pyydän, tee jotakin. Herra, 

ovatko kaikki nämä itsemurhauhrit menossa Helvettiin? Emmekö voi lopettaa tätä? Sillä niin 

monille nämä eläimet ovat ainoa paikka, mistä he saavat rakkautta.  

(Äiti Maria) ”Tämä on todella sydäntä särkevää ja tuhoisaa joillekin. Pedon luonne on tuhota kaikki 

toivo ja kaikki rakkaus, riistäen ihmiskunnan tottelevaiseksi ja rakkaudettomaksi koneeksi, Eliitille 

alamaiseksi. Se on todella sydämetön vaatimus ja monet tulevat tekemään itsemurhan ollakseen 

lemmikkiensä kanssa.”  

(Clare) Äiti, pyydän, tee jotain tämä julmuuden lopettamiseksi!  

(Äiti Maria) ”Rukoile näiden ihmisten sielujen puolesta, että he viimein tulevat vastaanottamaan 

Herran, huutakaa Häntä avuksi, älkääkä hukkuko.”  

(Clare) Ja niinpä Pyhät Kirjoitukset sanovat, että sinä et voi tulla Pojan luo, ellei Isä kutsu sinua, 

siispä minä rukoilin Isää. Minä sanoin… ’Oi Isä, vain Sinä voit kutsua sielun Sinun Poikasi luo. 

Pyydän, anna armoa näille sieluille, jotka ovat niin epätoivoisia, etteivät halua jatkaa elämistä.’  

(Jeesus) ”Sinä vastaanotit toimeksiannon opettaa itsemurhasta, nyt olisi hyvä aika laittaa se esille. 

Heidän todella tarvitsee kuulla se, mutta Minulla on jotakin sanottavaa. Minun kallisarvoiset 

Kauko-Idän ihmiset, kuinka syvästi Minua murehduttaa teidän menetyksenne. Se, mitä tehdään, 

on tarpeetonta viattomien tappamista, ne toivat teille iloa. Iloa, jonka Minä tarkoitin koskettavan 

teidän sydäntänne päivittäin. Minun sydämeni on repäisty kahtia tämän julman 

epäoikeudenmukaisuuden vuoksi. Minä haluan teidän tietävän, että Saatana on 100 % teitä 

vastaan ja on laskelmoinut, kuinka monet teistä hän voi ottaa Helvettiin tällä toimella.”  

”Siispä Minä pyydän teitä, älkää ottako omaa elämäänne, koska teidät tullaan jälleen yhdistämään 

rakkaittenne kanssa hyvin pian, kaikkien tyttövauvojen kanssa, jotka on revitty kohduistanne. Minä 

tarvitsen teidän olevan maltillisia nyt ja järkeilevän mielellänne ja Minun näylläni, jonka Minä 

annan teille. Älkää tuhotko tätä elämää, jonka Minä olen antanut teille, pikemminkin yhdistäkää 

kärsimyksenne Minun Kärsimykseeni tällä viikolla, sillä se on erityistä aikaa muistettavaksi.”  

”Tarjotkaa rakastetut lemmikkinne Jumalalle Kommunismin maanvaivan korjaamisena ja sen 

täytenä tuhoamisena tästä maailmasta. Sitten kyynel sydämessänne, joka on mitä kivuliain, 

voidaan tarjota sielujen pelastamiseksi ja tuomiseksi Taivaaseen. Minä lupaan teille, ne tulevat 



olemaan teidän kanssanne jälleen, hyvin pian. Antakaa Minulle elämänne, katukaa syntejänne ja 

pyytäkää Minua pesemään teidät puhtaiksi ja vakiinnuttamaan teidät uudelleen Taivaan 

kansalaisiksi.”  

”Minä sanon uudelleen vakiinnuttamaan, koska teidät oli synnytetty Taivaassa, tullen Isästä ja 

Meidän mielihalustamme – Isä, Poika ja Pyhä Henki, yksi Jumala – Meidän mielihalumme on saada 

teidät takaisin kanssamme ikuisuudeksi, kaikkein täydellisimpään maailmaan, missä rakkaus on 

hallitsemassa, ei ole olemassa kuolemaa tai sairautta, te tulette olemaan saman ikäisiä kuin mitä 

Minä olin kuollessani, kolmekymmentäkolme vuotta vanha, ikuisuuden ajan. Taivaassa ei ole 

ikääntymistä ja kaikki, mitä te olette ikinä halunneet saavuttaa tai tehdä, tullaan tekemään teidän 

saatavillenne ilman hintaa. Teille tullaan antamaan tutoreita, ohjaajia, ja monia enkeleitä 

auttamaan teitä saavuttamaan unelmanne.”  

Jos te ette tule Minun luokseni, te ette tule koskaan näkemään lemmikkejänne uudelleen, koska 

kun ne kuolevat, Minä otan heidät rakastavasti Minun käsivarsilleni ja ihmeelliseen asumukseen, 

jonka Minä olen luonut heille Taivaassa, kunnes te saavutte pitääksenne heidät kanssanne. 

Pyydän, älkää heittäkö elämäänne pois, pikemminkin tarjotkaa se Minulle korjaamisena maailman 

synneistä ja yhdistätte kärsimyksenne Minun kärsimyksiini. Tällä tavalla, kun teidät otetaan 

Taivaaseennostossa tai kun nukahdatte Minussa, teidät tullaan välittömästi yhdistämään 

kallisarvoisten ystävienne kanssa.”  

”Tämä on kutsu kääntymykseen ja kutsu uhrata, niin että tämä tragedia voidaan kääntää monien 

sielujen pelastukseksi. Jälleen, Saatana on tehnyt sen, mikä on tyhmää, tuodessaan niin paljon 

kipua teidän päällenne, koska se tulee työskentelemään hänen tuhokseen. Luottakaa näihin Minun 

sanoihini, ne ovat tosia ja luotettavia. Katukaa syntejänne, kääntykää Minun puoleeni, pyytäkää 

anteeksiantoa ja Minä tulen tekemään teistä Taivaan kansalaisen, Minun oman lapseni, ja siellä te 

tulette pian pitelemään käsivarsillanne sydäntenne iloa.”  

”Liian kauan te olette työskennelleet Kommunismin valheiden alla, liian kauan teiltä on riistetty 

Minun suuri rakkauteni ja kiintymykseni teitä kohtaan ja monet ihmeet, jotka Minä olen luonut 

auttamaan teitä matkallanne Rakkauden Isän luo, ja josta te tulitte. Tulkaa Minun luokseni kaikki 

te, jotka olette lopen uupuneita ja rikkonaisia, ja Minä tulen vierailemaan luonanne Minun leponi 

ja lohtuni kanssa.” 


