504. Jeesus sanoo... Donald etenee hyvin suunnitelmallisesti...
19.03.2017 Jeesus Kristuksen sanoja sisar Clarelle
Jeesus aloitti... ”Clare, kyse ei ole sinusta; Kyse on maailmasta. Ja niin kuin asiat nyt ovat, tilanne ei
näytä hyvältä. Kokoa ihmiset ympärillesi rukoilemaan ja paastoamaan. Ja mitä Ezekieliin tulee,
Minä tulen aina koskettamaan häntä, kun rukoilet, aina. Se on Minulle luonteenomaista olla
täynnä armoa ja Minä kyynelehdin kanssasi hänen tilansa puolesta, joka muistuttaa maailman
tilasta. Niin paljon tarvittaisiin rakenneuudistuksia, mutta pahat voimat ovat kasvamassa
voimakkaammiksi ja Minun ihmiset käyvät heikommiksi.”
Mutta Herra, eikö mandaattisi käyttää lahjoja ole häiriötekijä ja eikö se voi aiheuttaa – Että tulee
heikommaksi rukouksessa?
Hän jatkoi... ”Se voi, jos et onnistu antamaan rukoukselle sitä, mikä on välttämätöntä. Kuitenkin,
teidän kuuliaisuudella käyttää lahjojanne on suuri painoarvo, jopa kaiken tämän sotkun keskellä.”
”Mailma on romahtamassa. He, jotka haluavat sotaa ja kuolemaa. He, jotka ovat
ymmärtämättömiä yhteyksistään ja toimistaan tukea pahaa – Heillä on suuri osuus tässä. He eivät
tiedä, mitä he ovat aiheuttamassa itselleen.”
”Ja Me alamme olla kyllästyneitä vääntämään heidän kanssaan.”
”Mutta heidän vuoksi, jotka tietävät ja yrittävät päästä irti, Me jatkamme pahaa vastaan käymistä.
Joka tapauksessa. Ymmärrä, että Me emme tule vääntämään heidän ymmärtämättömyytensä
kanssa ikuisesti.”
”Minä ymmärrän, että olet väsynyt havahtumaan joka päivä samoihin oireisiin ja pelkoon
aviomiehesi tilasta. Minä ymmärrän ja olen tässä vierelläsi, tuntien aivan samoin. Mutta hän on
tehnyt itsestään uhrin maailman hyväksi, joten sinun täytyy ymmärtää, että Me arvostamme sitä
sitoumusta. Itseasiassa molemma teistä on osallistunut tähän uhraukseen maailman hyväksi.”
”Vielä on läpimurtoja... Hetkiä, jolloin harppaatte eteenpäin.”
”Minä haluan sinun jatkavan rauhoittavan musiikin äänittämistä. Kyllä, ’Over the Rainbow’ on
hieno laulu, mutta sen ilmapiiri on vähän synkkä. Minä tarvitsen syvällisiä asioita nyt, syvällisiä,
koskettavia ja liikuttavia melodioita. Ilmapiiri lahjoituksien suhteen on hieman synkkä, mutta Minä
ohjaan sinut tästäkin läpi. Tulee aina olemaan jokin ratkaisu sinulle.”
”Clare, voit aina tehdä parannuksia käyttäytymiseesi ja asenteisiisi. Mutta haluan sinun kerta
kaikkiaan tietävän, että tämä ei ole sinun syysi. Tämä on uhraus. Kärsimys, jonka Minä olen
sallinut teille kummallekin, että teillä olisi jotain merkittävää tarjota Minulle maailman hyväksi.”

”Minä en sano, että kaikki olisi päättymässä ennenaikaisesti.”
Muuten, tällä Hän tarkoittaa, että ennen kuin seuraavat kaksi vuotta ovat kuluneet.
”Minä tarkoitan, että Me olemme alkaneet väsyä vääntämiseen. Mutta maan päällä olevien
pyhimysten vuoksi, jotka sinnikkäästi jatkavat ja tekevät uhrauksia, niin kuin teidän uhrauksenne –
Heidän vuokseen Me jatkamme taistelua ja ylläpidämme sitä, mikä on oikein.”
”On hyvin synkkä yö valkoisessa talossa, tarvitaan paljon rukouksia kääntämään ilmapiiri siellä. Ja
sen vuoksi kärsitte enemmän kuin tavallisesti. Ei ole mitään väärää ilmaista synkkää musiikkia
tällaisella hetkellä, sillä sellainen on ilmapiiri ihmisten joukossa.”
”Sinä voi viimeistellä sen laulun. Minä sanon vain, että tämä on vaikeaa aikaa juhlia. Silti samalla
kun musisoit mielessäsi... ’Meidän täytyy...’”
Minä ajattelin tätä tänä aamuna. Sillä työstin sitä laulua ’Over the Rainbow’ viime yönä. Se on
lopulta valmistumassa. Mutta se on niin iloinen ja onnellinen laulu, enkä minä ole niin iloisella ja
onnellisella tuulella...Ja ilmeisesti ei maailmakaan ole. Ja minä ajattelin itsekseni, ’Tiedäthän?
Meidän pitää olla näinä aikoina kaksinapaisia kristittyjä... Intohimoisia luovuuden suhteen ja
vakavia oikeamielisyyden ja rukoilun suhteen.’
Herra jatkoi... ”Se on hyvin herttaista ja myös täsmällistä, sillä olet rakentamassa ja luomassa
yhdellä kädellä ja taistelemassa hyvää taistelua toisella.”
Sitten minä aloin sanomalla, ’Joskus...’ Ja Hän katkaisi puheeni ennen kuin sain edes sanoja
suustani.
Hän sanoi, ”Tiedän, älä sano sitä. Minä annan sinulle voimaa. Clare, se mitä Minä olen sanonut
sinulle aikaisemmin, ei ole muuttunut. Minä en ole sellainen, joka sanoo yhdellä hetkellä ’Kyllä’ ja
toisella ’Ei’.”
”Ja mitä Minulle esittämääsi kysymykseen tulee, koskien presidentin kolmea ensimmäistä
kuukautta virassa. Ensimmäiseksi, tarkoittamaasi ajanjaksoa ei pidä ottaa tieteellisen täsmällisesti
päivinä ja tunteina. Se mitä on tapahtunut on, että hänellä on vahva tukijoukko ja tiimi, joka on
täysin samaa mieltä agendasta yhdysvaltojen suhteen. Ja se on suuri saavutus tälle 90:lle päivälle.
Aluksi ilmassa oli niin paljon turbulenssia, mutta nyt hänellä on avainhenkilöitä, jotka eivät petä
häntä. Ja se tekee asioiden viemisestä eteenpäin paljon helpompaa ja todennäköisempää tässä
raivoisan vastustuksen ilmapiirissä.”

”Vaalien lähestyessä toivoisin kaikkien kokoontuvan hänen ympärilleen ja tukemaan häntä
äänillänne sekä antamaan tälle maalle mahdollisuuden integroidun ydinhallinnon avulla. Näillä
lähestyvillä vaaleilla on hyvin suuri merkitys. Hyvin, hyvin suuri merkitys. Pyydän, näyttäkää
tukenne rukouksilla, paastoamisella ja äänestämällä.”
Se mistä Hän puhuu, on edustajainhuoneen ja senaatin erityisvaaleista, jotka käydään osavaltio
osavaltiolta. Pidettäen eri aikoina kevään, kesän ja syksyn kuluessa. Vaaleissa haetaan korvaajia
niille edustajainhuoneen ja senaatin jäsenille, jotka ovat jääneet eläkkeelle, kuolleet tai joille on
annettu toimeksiantoja Washingtoniin liittovaltion virkoihin.
Jeesus jatkoi... ”On toivoa. Tämä ei ole toivotonta. Se mikä näyttää toivottomalta on eliitin
tekemää savuverhoa vastauksena Donald Trumpin voittoon presidentin vaaleissa. Ja he yrittävät
vielä saada häntä viralta. Mutta hän jatkaa eteenpäin hyvin suunnitelmallisesti huolimatta
kuohunnasta. Ja Minä olen hänen kanssaan.”
”Siis, tämä sanottava, sinun kärsimyksesi aviomiehesi heikkokuntoisuuden tähden on uhraus
Minulle. Enkö Minä lievitä hänen tilaansa kun rukoilet? Kyllä, kaikin tavoin Minä palautan häntä.
Hän ymmärtää, mistä tässä on kyse ja on hyvin myöntyväinen. Tarvitsen myös sinua, Minun pieni
uhrilampaani.”
”Muista, että kun itket, niin Minä itken. Minä olen tässä sinua varten, me teemme tämän yhdessä,
rakkaani. Teemme tämän yhdessä, kaikki me. Suuri todistajien pilvi on myös kanssasi.”

