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SAATANAN SUUNNITELMA DONALD TRUMPIN PYSÄYTTÄMISEKSI
Jeesus selittää Saatanan suunnitelmaa Donald Trumpin pysäyttämiseksi
Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 15. Marraskuuta, 2016.
Clare aloitti, Herra siunaa teidät, rakkaat Sydänasukkaat.
No niin, minulla on tunnustus tehtävänä. Haluan sanoa ensiksi, että teillä, jotka tunnette itsenne
kaikkein arvottomimmiksi Herran edessä, teillä on niin paljon toivoa. Minä sanon tämän, koska kun
näette kuka minä todella olen, minun todellisine luonteen vikoineni, te tiedätte, että te voitte tehdä
paremmin. Siispä, minä lankesin keskittymällä ulkoiseen kauneuteen, mieluummin kuin sisäiseen
kauneuteen suhteessani Jeesukseen. Ja niissä tilanteissa minä aina häviän.
Minä annoin periksi houkutukselle viettää aikaa ja energiaa vaatekappaleeseen, ja joka kerta kun
keskityn ulkoiseen, minä ruokin sitä sisäistä hankkimisen hirviötä, joka ei koskaan saa tarpeekseen.
Minä ruokin sitä kaikella sillä, mitä se haluaa ja se vaatii lisää. Se vie sydämemme, ajatuksemme ja
aikamme. Ja me menetämme aikamme Jeesuksen kanssa. Minä suloisuus olisikaan voinut olla minun,
jos Hän vain olisi ollut sydämessäni – mieluummin kuin nämä kaikki muut asiat, korvaten Hänet.
Siispä, tulin rukoushetkeeni hyvin lannistuneena, koska Jeesus oli todennut minut syylliseksi
Rahanhimoon jälleen, ja Ylpeyteen.
Herra aloitti… ” Clare, älä anna periksi tässä taistelussa. Me voimme kukistaa tämän ja muuttaa
sydämesi täysin Minulle. Sinä et ole toivoa vailla. Kuten kuvittelet. ”
Herra, se näyttää taistelulta, joka ei koskaan pääty, aivan kuin se uni pantterista. En koskaan tiennyt,
oliko se kokonaan kuollut vai ei – koska se tuli takaisin koko ajan, jopa pitkän ajan päästä.
Jeesus jatkoi, ” Se on elämän pituinen haaste. Mitä pikemmin sinä kukistat sen, sen vapaampi sinä
tulet olemaan. ”
Mutta Herra, minä rakastan kauneutta ja kauniita asioita.
” Ja se on kukistumisesi. ”
Anteeksi Herra, mutta etkö sinä luonut kauneuden meidän nautittavaksemme?
” Kyllä, mutta, kun se kääntää ajatuksesi Minusta, siitä tulee epäjumala. ”
” Sinulle, oikean värisen vaatekappaleen katseleminen on jännittävämpää kuin tuleminen Minun
kanssani Taivaaseen ja se on rehellinen totuus, tai sinä tulisit useammin. ”
Voi, vau. Hän on täysin oikeassa! Kuinka voin muuttaa sen, Herra?
” Älä anna lihasi voittaa. Kanavoi se halusi uudelleen Taivaallisiin asioihin. Pyydä saada kokea
Taivaallisia asioita ja jatka Taivaan valitsemista ennen lihallisia asioita. ”
Mutta tämän Maapallon kauneus muistuttaa minua Taivaallisista asioista.
Jeesus vastasi… ” Mutta tämän Maapallon asiat ovat niin lyhytikäisiä. Huomioi se juuri siinä ja kun näet
sen, laita se oikealla paikalleen. Mutta jatka siihen, mikä on todella tärkeää. ”
” Useimmat ihmiset pysähtyvät tutkimaan uusien löytämiensä kukkien tuoksuja, mutta se ei ole sinua
varten. Sinun täytyy luottaa, että jonakin päivänä sinä tulet nauttimaan siitä tuoksusta, mutta siihen
asti, kiellä se itseltäsi ja kiinnitä huomiosi uudelleen heihin, jotka ovat tuhoutumassa ja siihen mitä sinä
voisit estääksesi heitä ja kutsuaksesi heidän Minun syliini. ”

” Se ei ole toivotonta, kuten luulet. Sinä edistyt, mutta sitten tulee takapakkia. On niin paljon asioita
mitä Minä haluan antaa sinulle, mutta sinä jatkat takertumista arvottomiin asioihin. ”
Herra, se juuri tuntuu niin toivottomalta minusta. Minä yritän olla varovainen, hyvin varovainen ja silti
minä epäonnistun. Minä silti lankean.
” Ja se on nöyryyttävää, eikö olekin? ”
Se on äärimmäisen lamauttavaa. Totta, minä joskus haluan jonkun tämän fyysisen maailman asian,
minkä tiedän, että se ei ole välttämättömyys, vaan halu.
Hän jatkoi… ” Ja joskus Minä sallin sinulle niitä haluja. Kun on turvallisempaa, kun et käytä väärin
etuoikeutta ja mene liiallisuuksiin. Mutta suurimman osan aikaa sinun halusi ovat hölmöjä sielujen
pelastamisen valossa, siinä valossa, joka ei kalpene ikuisuudessa. ”
” Voi, voisinpa täysin ympärileikata sinun halu luontosi, sinun tarpeesi ulkoiseen kauneuteen. ”
Se ei näytä reilulta, Herra. Sinä teit värit ja kauneuden meille vastattavaksi ilolla, mutta meidän
synkkää aikaamme täällä Maapallolla joskus – monta kertaa – kannustaa näiden asioiden näkeminen.
Ja minä luulen, että minä siirrän liian paljon arvoa näille asioille, kun elämä muuttuu pimeäksi ja
vaikeaksi. Kuinka minä sovitan tämän?
Hän jatkoi… ” Jos sinulla on mieltymys maallisiin lohdutuksiin, sinä vedät niitä puoleesi. Mutta jos
sinulla on mieltymys Taivaallisiin asioihin, sinun halusi Maapallon kauniisiin asioihin lakkaa, koska ne
eivät tyydytä. Sinä tiedät, että ne kuihtuvat, Clare. Ne vanhenevat, repeytyvät, koit syövät ne, ne
menevät hukkaan tai vahingoittuvat… jokapäiväisessä kulutuksessa. ”
Kyllä, Sinä olet oikeassa, Herra. Mutta, kun se tapahtuu, minä haluan korvata ne. Kuitenkin on aikoja…
jolloin minun tahtoni voittaa niiden viettelevät voimat…
” On monia kertoja. Minä näen sinun kamppailusi, Minun rakkain. Minä en ole aikeissa hylätä sinua tai
lopettaa työtä, jota olen antanut sinulle tehtäväksi. Minä vain tarvitsen taholtasi enemmän tietoista
yritystä. ”
” Kuin perhonen. Kun näet suloisen pikku lapsen juoksevan pellolla perhosverkon kanssa – juokse
henkesi edestä – vai pitäisikö Minun sanoa lennä! Ja pakene henkesi edestä. Käännä silmäsi ” hänen ”
viettelevästä kauneudesta, tai jäät kiinni ja tulet kiinnitetyksi hänen kokoelmaansa. ”
” Se on kaikki mitä pyydän sinulta, Clare. Pakene henkesi edestä, koska sotilaan ei koskaan pidä
sekaantua siviili asioihin. ”
” Älä luule, että olet yksin kamppailuissasi. Katsohan, jopa armeijoiden kenraalit ovat viehättyneet
kauneudesta, jota vihollinen lähettää kietomaan heidät pauloihinsa. ”
” Minulla on paljon lisää lahjoja sinulle, mutta sinun pitää tyhjentää sydämesi näistä asioista. Minä
haluan, että näet itsesi eri tavalla. Et ole se 17-vuotias Chicagossa, jolla oli materialistinen tausta. ”
” Sinut on muutettu Valon Valtakuntaan, etkä enää kuulu siihen maailmaan, eikä se enää kuulu sinulle.
Kaikki asiat ovat sinun Minun kauttani – mutta kaikkia asiat eivät ole tuottoisia. Sinun lumoutumisesi
kauneudesta ja järjestyksestä eivät ole tuottoisia, ne ovat vaarallisia. ”
Siispä, mitä minä teen?
” Kun näet sen verkon tulevan – lennä Minun pikku perhoseni! Pakene henkesi edestä! Jo pelkkä
kohteen kanssa tekemäsi yhteys on vaarallinen. ”

Minä tiedän, että voin joskus tehdä niin, mutta koko ajan? Varsinkin kun vihollinen on ottanut minut
maalitaulukseen ja minulla ei ole yhtään luottamusta, että voin paeta. Kun olen väsynyt tai tunnen
itseni masentuneeksi. Vaikuttaa siltä kuin olisin menettänyt itsehillintäni.
” Siksi Minä kerron sinulle. Minä tulen tietenkin antamaan sinulle ulospääsytien. Mutta et voi olla
itsepäinen tai jättää Minua huomiotta. Päättäväinen mieli on hyvä, niin kauan kun vain olet päättänyt
olla uskollinen Minulle. Mutta, kun olet päättäväisesti menossa omaa tietäsi, silloin sinä lankeat.
” Voi, Minä tiedän, kaikki tämä kuulostaa niin tutulta. Elämän mittainen kamppailu. Ja kuitenkin, sinulla
on ollut voittoja. Hankkikaamme enemmän voittoja ja vähemmän ja vähemmän tappioita. ”
” Haluatko, että Taivaan asukkaat sanovat sinusta, ” Hän kunnioittaa Herraa suullaan, mutta hänen
sydämensä on kaukana Herrasta? ”. ”
Voi, Herra, se tuntuu murskaavalta, jo pelkkä ajatuskin.
” Ja kuitenkin, jollakin osa-alueilla, se on totta. Sinun täytyy päästä niistä yli – sinun täytyy. Mutta sinä
et tee sitä yksin. Minä olen sinun kanssasi. Minä kannattelen sinua tässä taistelussa niin kauan kuin
sinun tahtosi on tiukasti sitoutuneena Minuun. ”
Herra, tämä on se mitä minä haluan. Minä haluan olla vapaa, ei enää siteitä näihin asioihin, kuitenkin
minä voin tuntea korruption sydämessäni nykivän minua. Jeesus, minä olen heikko, mutta Sinä voit
tehdä minusta vahvemman.
” Minä näen ratkaisun. Vaikkakin se on hieman hatara, se on olemassa. Ojenna kätesi ja tartu Minun
käteeni ja salli Minun navigoida näiden kuolettavien karikkojen läpi. ”
” Ja kaikille teille Minun rakkaille Morsiamilleni Minä sanon… Kaikki hyvä Maapallolla on nautittavaksi,
mutta eivät kaikki asiat ole hyödyllisiä teidän sieluillenne. Kun ihmiset muuttuvat turmeltuneiksi,
haluavat lisää ja lisää ylellisyyksiä ja kauneutta, silloin he lankeavat Minusta pois syntiin. ”
” Jotkut teistä on kasvatettu tällaisessa ympäristössä, mutta heillä ei ole mitään kiinnekohtaa siihen. Te
voitte pärjätä vähemmällä vaatetuksella ja varusteilla. ”
” Mutta ne teistä, jotka ovat tottuneet mukaviin asioihin ja te halveksitte ja ylenkatsotte toiseksi
parasta, jos te ette hallitse haluanne tavaroihin, se on teidän perikatonne. Kuinka monta kertaa te
haluatte kiertää sitä vuorta erämaassa? ”
” Tätä vuodenaikaa Saatana käyttää vetääkseen teidät pois Minun luota ostoskeskuksiin ja internet
kauppoihin. Nämä irti päästetyt demonit ovat voimakkaita ja ne tietävät teidän herkät kohtanne, sen
mistä te pidätte ja sen mitä te inhoatte. Ja ne tietävät kuinka käyttää niitä hyväkseen. Joka kerran, kun
annatte periksi impulssille, teistä tulee heikompia ja ne saavat enemmän voimaa ja vaikutusvaltaa
teihin. ”
” Teillä on vain tietty määrä tilaa sydämissänne, Minun Ihmiseni. Te voitte täyttää sen maailman
kauniilla tavaroilla tai te voitte täyttää sen Minulla. Pohjimmiltaan tämä on teidän päätös ja Minä
innostan ja avustan teitä välttämään näitä ansoja, jos ahkerasti kutsutte Minun apuani, kun teitä
houkuttaa kaikkein eniten. Antakaa Minulle vain muutama hetki. Kutsukaa apuun ja antakaa minulle
kymmenen minuuttia ja katsokaa, saanko ohjattua vihollisen houkuttamasta teitä. ”
” Te tulette huomaamaan, että jos annatte periksi tälle, ja kun tuotte kotiin sen mitä ikinä ostittekin, te
alatte tuntea omantunnon tuskia ja ostos tuntuu melkein arvottomalta teille. Tai te kyllästytte siihen ja
sanotte itsellenne, ” Tämä ei ollut ihan sitä, mitä minä halusin. Miksi minun oli niin pakko saada se? ”. ”
” Minä vastaan teille siihen. HALUN demoni sytytti teidät ja lietsoi teitä siihen tavaraan. Kaikki
haluamanne tavaran ominaisuudet sytytti tämä demoni, niin että teidän oli pakkoa saada se, tai jotain

juuri samanaista. Väri, tuntuma, sen käyttökelpoisuus, tuoksu, muoto tai koko, hinta, kuinka
harvinainen se on – kaikki asiat tavarassa, jota ihailette, teidät sytytetään haluamaan se, yhtä varmasti
kuin jos joku olisi polttanut teitä kaasupolttimella. Ja niinpä te halusitte sitä. ”
” Te todella halusitte sitä niin kovasti. Te järkeilitte kaikin tavoin, miksi teidän täytyy saada se. Koko
ajan demoni hymyilee ja on kanssanne samaa mieltä, kun se lisää lämpöä, kunnes saatte sen. Kun
olette saaneet sen, te ajattelette itseksenne, ” Tämä on niin täydellinen minulle, että minun pitäisi
saada toinen samanlainen, tai kaksi tai kolme, ennen kuin ne ovat kaikki menneet. ”
” Sitten menette kotiin, ja muutaman minuutin päästä, tai muutaman päivän päästä, kaikki ne asiat
mitä tunsitte, ovat menneet. ” Mitä tapahtui? Mutta minä halusin sitä niin kovasti! ” Te kysytte
itseltänne. ”
” Minun Ihmiseni, Minä paljastan teille vihollisen taktiikat ja kuinka rahanne höyrystyvät ilmaan tänä
vuodenaikana. Minä kerron teille, rakkaat, demonit ovat niin vahvoja ja jääräpäisiä halutessaan saada
tahtonsa läpi, te tulette taistelemaan tämän halunne kanssa elämänne joka päivä, kunnes viimein
sanotte, ”Ei enää. ” Ja omaksutte käytännön, että näin ei enää tapahdu. ”
” Kunnes arvostatte Minun seuraani yli kaiken, mitä ikinä voisitte haluta tästä maailmasta, te tulette
olemaan demonien rehua. ”
” Se on teistä kiinni nyt. Ennalta varoitettu on ennalta aseistettu. Ja te voitte ajatella, että Minä
liioittelen tai, että Clare käyttää runoilijan vapautta, mutta ei hän käytä. Minä annan sen teille suoraan
– te olette koko rintaman sodassa, jossa on tarkoitus riistää teiltä Minun seurani suloinen läheisyys
aiheuttamalla teille sellaiset syyllisyyden tunnot, että ette voi kohdata Minua, koska tiedätte, että te
käytitte liikaa rahaa. Tai saamaan teidät luopumaan kallisarvoisesta ajasta, saadaksenne työpaikka,
että voitte maksaa ostoksenne. Ja sitten nautinnot ja maailman asiat valtaavat mielenne, että läheisyys
Minun kanssani menettää makunsa, suosien uusia lelujanne . ”
” Minä en tuomitse teitä saamasta sitä, mitä te ehdottomasti tarvitsette. Minä varoitan teitä ansoista,
jotka ovat edessänne joka Joulun aikaan. ”
” Ja Minä kerron teille – tämä maa roikkuu teidän rukoustenne varassa. Vallanpitäjät suunnittelevat
törkeitä lavastettuja hyökkäyksiä pitääkseen Donald Trumpin pois virasta. Ja jos te nautiskelette Joulu
ostoksillanne, te olette liian kiireisiä ja liian väsyneitä rukoilemaan. ”
” Pyydän, Minun lapseni, älkää tehkö tätä itsellenne, Minulle tai perheillenne. On kriittistä, että ette
salli tämän tapahtuvan tänä vuonna. Se tulee olemaan taistelua koko matka Valkoiseen Taloon asti ja
te tulette päihittämään vihollisen rukouksillanne. Ja Minä pidän teidät pois nautiskelusta, jos te olette
valppaita. ”
Herra siunaa teidät kaikki. Ja pyydän, keskittykäämme rukoilemaan Presidenttimme valintaan, ja
älkäämme salliko vihollisen pitää meitä kiireisinä maailmassa, ja varastaa aikaamme. Koska sitä hän
aikoo. Ja Herra on tehnyt selväksi meille, ja paljasti meille, että hänet valitaan virkaan, koska me
rukoilimme. Mutta, jos emme rukoile, takeita ei ole. Siispä, olkaamme valppaita!

