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(Clare) ’Herra, pyydän, anna meille rohkeutta elää läpi sen, mitä on tulossa ja rukoilla eksyneiden 

puolesta… Amen.’ Ennen kuin minulla oli mahdollisuutta kysyä Herralta mitään, kuulin… ”Tuska 

Puutarhassa” – Ja sitten Jeesus sanoi… 

(Jeesus) ”Tämä on täsmälleen missä Minä olen tällä hetkellä, suuressa tuskassa… Minun sieluni on 

surullinen kuolemaan asti. Nämä ovat tuskallisia aikoja, kun miljardien kuolema on vaakalaudalla.”  

(Clare) ’Herra, tiedän tunteen’ – Hän keskeytti minut…  

(Jeesus) ”Suunnitelmat tuhota maanne on käynnistetty.”  

(Clare) ’Kyllä, sen tunteen sain.’  

(Jeesus) ”Ei ole kyse vain NATOsta, Clare.”  

(Clare) Ja sitten kuulin… ”Isä, jos mahdollista, ota pois Minulta tämä malja, mutta ei, mitä Minä 

tahdon, vaan Sinä!”  

(Jeesus) ”On kyse Amerikasta, koska hänen rikoksensa huutavat ja kaikuvat Taivaisiin. Raskaita ja 

painavia ovat rangaistukset, joita hän on ansainnut tulevaksi, koska hänellä on takanaan niin 

paljon kuolemaa, kapinointia, tauteja ja kaaosta, jota on levitetty ympäri maailman hänen 

avullaan, harjoittaen ihmisiä, kuinka halkaista raskaana oleva nainen ja raiskata lapsia. Kaikki tämä 

ja lisää on opetettu siinä koulussa.”  

(Clare) Amerikan Koulu on pahennusta herättävä paikka. He opettavat, kuinka kääntää ihmiset 

laillisesti valittuja johtajiaan vastaan ja korvata heidät Kommunisteilla.  

(Jeesus) ”Oi, kuinka surulliseen tilaan olet vajonnut, Amerikka. Minä annoin teille vapauden, vain 

nähdäkseni teidän kääntyvän ympäri ja orjuuttavan maailman. Kuinka katkera tämä malja on?”  

”Minä toin Minun ihmiseni tänne, niin että he voisivat elää vapaata ja kahlitsematonta elämää, 

vain nähdäkseni heidän kääntyvän ympäri ja juonivan maailman viattomia vastaan, tuhoten 

siemenet, niin että köyhien viljelijöiden täytyy ostaa se heiltä, ja kumoten hyviä hallintoja, 

asettaen virkaan teurastajia sinne, missä rauhan ihmiset olivat hallinneet. Amerikka, kuinka kovin 

kauheita sinun syntisi ovat, ja jotka itkevät apuun maan alta, kaikkialla ympäri maailman.”   

”Se, mitä hänelle on tulossa, Clare, on enemmän kuin mitä sinä kestät nähdä. Rukoile tämän 

kansakunnan puolesta, hänen kaatumisensa tulee olemaan suuri. Suunnitelma on käynnissä ja 

odottamassa hajottaakseen kaikki, jotka eivät tue mustahattuja. Toisinajattelijoille ei tule olemaan 

ollenkaan tilaa, sen vuoksi pimeät ovat taipuvaisia tuhoamaan jokaisen maan, jolla on erilainen 

agenda kuin heidän Yhden Maailman agendallaan.”  

”Niin monet elämät tullaan menettämään, rukoilkaa syvältä sydämistänne kansakuntanne 

(Amerikan) jäännöksen eloonjäämisen puolesta ja niin monien pelastamattomien puolesta, he 

tulevat itkemään apuun Minua viimeisillä hetkillään.”  

(Clare) ’Herra, armoa, armoa, armoa niille, jotka ovat unessa.’  



(Jeesus) Se on Minun Sydämeni mukaista ja jota Minä vuodan ylitse. Kuitenkin on aika vaikeaa 

kohdata kansakuntanne rikokset ihmiskuntaa kohtaan.” 


