679. Jeesus sanoo…
Donald, sinä & Minä teemme tämän yhdessä… Kulje Minun kanssani Nöyryydessä
DONALD… SINÄ & MINÄ TEEMME TÄMÄN YHDESSÄ… KULJE MINUN KANSSANI NÖYRYYDESSÄ
Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle ja Veli Donaldille, 26. Tammikuuta, 2019.
Clare aloitti… Kiitos Sinulle, Herra Jeesus, kun jaoit kanssamme meidän rukoustemme tulokset,
rohkaistaksesi meitä jatkamaan rukoilemista. Herra, pyydän, myönnä meille uurastuksen ja itse
kieltämisen lahja kansakuntamme ja koko maailman hyväksi.
Mutta Donald tarvitsee sydäntä kansakuntamme köyhille. Herra on antanut meille köyhät, niin
että me voisimme todistaa rakkautemme Häneen heidän kauttaan. Kyllä, köyhät ovat Jumalan
lahja meille, meidän vaalittavaksemme ja hoidettavaksemme. He ovat meidän mahdollisuutemme
näyttää suurta rakkauttamme Jeesusta kohtaan, koska Jeesus asuu heidän sisällään.
” Autuas se, joka vaivaista holhoo! Hänet Herra päästää pahana päivänä. Herra varjelee häntä ja
pitää hänet hengissä, ja maassa ylistetään hänen onneansa, etkä sinä anna häntä alttiiksi hänen
vihollistensa raivolle. ” Psalmi 41:1-2.
Presidentti Trump on niin paljon tällaisen jatkuvan Jumalan suosionosoituksen tarpeessa. Pyydän,
Sydänasukkaat, rukoilkaa nöyryyttä ja hellyyttä heitä kohtaan, jotka eivät voi olla terveyden,
varakkuuden ja menestyksen loistavia esimerkkejä. Minä en usko, että hän oivaltaa, että Jumalan
valinta hänelle oli vauraus. Mutta Jumalan valinta toisille voi olla köyhyys. Tästä on sovittu ennen
kuin teidät on lähetetty maailmaan.
Kuten on kirjoitettu Jeremian kirjassa 1:5…” Jo ennekuin Minä valmistin sinut äidin kohdussa, Minä
sinut tunsin…”
Herra on kertonut minulle, että sielu on hyväksynyt syntymänsä olosuhteet, ennen kuin he tulevat
maailmaan. Mikä nostattaa kysymyksen… ”Miksi kukaan valitsisi olla köyhä?” Minä uskon, että
niinä hetkinä, ymmärrys on välitetty sielulle ymmärtämään KAIKKI KÄTKETYT rikkaana olemisen
vaarat.
Herra lupaa päästää heidät, jotka pitävät huolta köyhistä. Hän lupaa, että ei jätä häntä hänen
vihollistensa raivolle. Pyydän, rukoilkaa, että Donald tulee saamaan tämän korjauksen ympärillään
olevilta kristityiltä. Jos hänen asenteensa ei muutu, minä pelkään häntä. Koska Jumala on Hän,
joka suojelee häntä ja minä en halua nähdä häntä kuin Kuningas Nebukadnessar tai että hänet
luovutettaisiin vihollistensa tahdolle.
Siispä, minun rakkaat, te voitte nähdä, että panokset ovat kovia. Herra on antanut meille valinnan,
elää tai kuolla. Sinnitelkäämme siihen asti, kunnes Hän vapauttaa meidät rukouksesta. Hän selvästi
sanoi… ”kaksi viikkoa”, alkaen tammikuun 19. päivä, 2019. Ajoitus on kriittistä. Herra, mitä
sanottavaa Sinulla on?
( Jeesus ) ” Clare, niin paljon riippuu rukouksesta. Minä tiedän, että sinulla on ollut ponnisteluja
pidättymisen kanssa ja Minä haluan jättää sen sivuun juuri nyt. Sinun terveytesi on sellainen, että
sinä et voi elää joittenkin ruokien poisjättämisen aiheuttaman stressin kanssa. Kun pystyt, Minä
kunnioitan sitä. Mutta silloin kun et voi, Minä en voi tuomita sinua, kuten paholaiset ovat
piinanneet sinua siihen pisteeseen asti, että sinä et voi lähestyä Minua Rukouksessa. ”

” Minä tiedän sinun viitekehyksesi niin paljon paremmin kuin sinä tiedät. Minä tiedän kivun ja
paineen, joiden kanssa sinä elät ja vaikka se on suuri lahja Minulle, kun sinä tarkoituksellisesti
eväät itseltäsi, sinä et ole Anna Jerusalemin temppelissä vuonna 1 j.Kr. Sinä olet Clare
rappeutuvassa yhteiskunnassa, palvellen Minua kaikella voimallasi, tietämättä milloin kaikki
loppuu. ”
” Minä annan sinulle lisää voimaa työhösi. Mutta sinulle on parempi, että sinä et anna liioittelevia
saavutuksia paastoamisessa ja itse kieltäytymisessä. Minä tiedän, että sinä haluaisit olla sellainen,
mutta se voi johtaa pahentuvaan ylpeys ongelmaan, kuin minkä kanssa sinä jo nyt painit. ”
( Clare ) Jep… minulla on vakava ylpeys ongelma.
( Jeesus ) ” Ja siinä hengessä, mikään ei ole myrkyllisempää Minulle, kuin toisten tuomitseminen ja
karski henki. Se tulee mitä varmimmin johtamaan siihen, että ei voi nähdä Minua. Siispä, kiitos
sinulle, Minun Kultaseni, kun näet itsesi ja syntisi niin selvästi. Nyt Minä pyydän sinulta…
Voimmeko me aloittaa jälleen? Pyydän, tule Minun luokseni odottaen näkeväsi ja kuulevasi Minut
selvästi, Pikkuinen. ”
” Siispä rukous ja mitä ikinä kieltäytymistä sinä voit uhrata Minulle, Minä hyväksyn mitä
kiitollisimmin. Rakkaat, jos te epäonnistutte kohdistetussa paastossa tai kieltäytymisessä, katukaa.
Pyytäkää lisää armoa, kootkaa itsenne jälleen ja jatkakaa. Ja tarkistakaa sydämenne, että onko
siellä jotain tunnistamatonta syntiä, joka aukaisee oven lankeamiselle. ”
” Älkää olko liian innokkaita. Ei ole mitään, mitä paholaiset eivät haluaisi nähdä niin mielellään
kuin, että te luopuisitte rukouksesta ja paastoamisesta kokonaan, koska te epäonnistuitte. Ja
sitten he yrittäisivät suistaa teidät alaspäin menevään spiraaliin ja piiloutuen Minulta ja vetäytyen
Minusta. Älkää antako tämän tapahtua. Jos te olette epäonnistuneet, nouskaa ylös jälleen.
Katukaa. Pyytäkää uutta voimaa ja ymmärtäkää, että te ette ole hengellisiä jättiläisiä. ”
” Moni kristitty on jäänyt armosta, koska he ovat hypänneet liian isoihin saappaisiin ja he eivät
halunneet tyytyä toiseksi parhaaseen uhraukseen, vaikka Minä kunnioitan joka ikistä yritystä,
jonka te teette Minun puolestani. Minä vaalin sitä! Minä rakastan jokaista teistä niin hellästi ja
nautin sydäntenne pohjasta halukkaasti tekemänne uhrauksen makeasta tuoksusta. Clare. Oliko
sinulla jotakin sanottavaa? ”
( Clare ) Kiitos Sinulle, Herra. Minun täytyy sanoa, että jos emme voi uhrata niitä paastoja, jota me
haluaisimme, ottakaa huomioon, että Herra sallii epämukavuuksia ja hässäköitä, jotka aiheuttavat
äärimmäistä jännittyneisyyttä työstettäväksi. Ja tämä on hyväksyttävä paasto uhraus, kun se
tarjotaan nöyryyden hengessä ja nöyrtymisenä kaikelle, mitä Hän sallii.
Esimerkiksi, minun täytyi siivota kauhea sotku Sound Cloud:issa (=musiikin ja äänitiedostojen
internet palvelu), koska olin tehnyt joitakin virheitä. Ja minun kaikkein tärkeimpiä laulujani ei oltu
edes vielä postattu. Siitä tuli minulle ”ruuvipenkki” päänsärky koko päiväksi ja yöksi. Ja mikä
pahempaa, se vei kaiken ajan, jonka minä olisin voinut käyttää musiikkiin sinä päivänä.
Kun ymmärsin, että se sallittiin paastouhrauksena, minä rauhoituin ja menin makuulle sen kanssa.
Ja ainoa jännite, mikä jäi, oli laulujen lajitteleminen ja niiden saaminen oikeille paikoilleen.
Loppujen lopuksi se oli minun vikani, kun en ollut valmistellut listoja asianmukaisesti.

( Jeesus ) ” Minun ihmiseni, kun hyväksytte epäsuotuisat olosuhteet, joita te ette voi kontrolloida,
nöyryyden hengessä ja nöyrtyneenä Minun tahdolleni, te palvotte Minua rakkaudellanne ja
kärsivällisyydellänne. Nöyryydessä on monia kerroksia. Kun te kasvatte Minun Hengessäni, te
tulette huomaamaan, että Minä harjoitan teitä lukemattomissa koettelemuksissa, saadakseni
teistä kaikkein parhaimman esille. ”
” Siispä, älkää uupuko loppuun, kun asiat tuntuvat mahdottoman monimutkaisilta. Pikemminkin,
astukaa taaksepäin, hengittäkää syvään ja kysykää Minulta… ”Herra, mitä Sinä teet tässä? Ja
kuinka Minä voin tehdä yhteistyötä Sinun kanssasi? Maailma tulee kyseenalaistamaan teidän
mielenterveytenne sellaisina hetkinä, mutta lopulta tulevat siihen johtopäätökseen, että te olette
erilaisia, koska Minä elän teissä. He tulevat tietämään, että te olette kristittyjä teidän rakkautenne
vuoksi. ”
” Nyt, muutoksiin hallinnossanne. Niin vähän on näytetty teille – ja NIIN PALJON on tekeillä. Tämä
on tarkoituksellista, koska valtaosa ei pystyisi käsittelemään totuutta. Mutta teille, jotka seuraatte
Minua läheisesti, ja heille, joille on annettu tehtävä informoida teitä, on paljon totuutta
paljastettavana, jos te vain kuuntelette hyvin huolellisesti. Teidän Presidenttinne on tehnyt, mitä
kukaan presidentti tai maailman johtaja ole ennen tehnyt. Ei siksi, että hän on nerokas. Vaan koska
te rukoilette. ”
” Hänen luonteensa on aiheuttanut paljon huolta, koska suuret johtajat lankeavat ylpeyden kautta,
Helposti. Ansoja on laitettu heidän jalkoihinsa, ketkä ovat aikeissa saada tyrmäävän voiton. Siksi te
rukoilette. ”
” Minä olen Donaldin kanssa ja Minä rakastan häntä suuresti. Minä täysin ymmärrän hänen
näkökantansa. Mutta hän ei ymmärrä Minun näkökantojani. Hän ei ymmärrä, miksi Minä olen
laittanut köyhät tälle Maapallolle. Hän ei ymmärrä, että hänen etuoikeutettu syntymänsä oli lahja
Minulta. Hän ei todella, miksi ihmiset epäonnistuvat. Ihanteellinen koulutus hänelle olisi, kun hän
tekisi seuraa Sherrylle New York Cityn kaduilla. Ja istua ja oppia ja elää kodittomien kanssa. Ja
kuunnella heidän kertomuksiaan. Ja olisi kykenevä näkemään, kuinka he ovat pettyneitä
sisimmässään. Masennus on tehnyt heidät kyvyttömiksi liikkumaan. Eikä heillä ole mitään jäljellä,
ei unssiakaan motivaatiota. ”
” Nyt, vain ajatus Minun mielessäni, Minä voisin saada hänet tulemaan liikuntakyvyttömäksi
masennuksesta. Sitten hän saisi välähdyksen siitä, mistä niin monet kärsivät tässä maailmassa.
Mutta sellaisena kuin nyt, hän ei ymmärrä. Ja hänellä ei ole ollenkaan sietokykyä epäonnistujia
kohtaan. ”
( Clare ) Sitten Herra teki jotakin erilaista. Hän alkoi puhumaan Presidentille. Minä en tiedä,
tuleeko hän saamaan tämän vai ei. Mutta tämä Hänellä oli sanottavana. ”
( Jeesus Donaldille ) ” Donald, älä pakota Minua ottamaan Minun Kättäni pois sinusta. Opiskele
Minun elämääni. Jäljittele Minun nöyryyttäni. Tee autuuksista päivittäinen uskontunnustuksesi.
Tarkkaile, kuinka Minä seisoin hallitsijoitten edessä. ”
” Sinä olet tottunut aplodeeraamaan ja kunnioittamaan mahtavia heidän saavutuksistaan. Se on
suora vastakohta Minulle, joka aplodeerasin elämän yksinkertaisuutta ja köyhien ja sairaalloisten
pienuutta. Heillä oli aikaa Minulle ja heillä oli sydäntä Minulle, jota rikkailla ei ollut. ”

” Minä koin heidän kärsimyksensä ja Minä menin heidän sydämiinsä ja elin siellä heidän kanssaan.
Minä näin heidän kasvatuksensa ja jatkuvan hengen haavoittumisen, jota he kärsivät olosuhteissa,
jotka olivat täysin heidän hallintansa ulottumattomissa. Minä elin leprasairaiden kanssa ja kuivasin
heidän kyyneleensä. Minä tiesin prostituoidun yksinäisyyden ja hänen rakkauden ja kunnioituksen
kaipuunsa. ”
” Minä tein itseni inhimillisen heikkouden muotoon, niin että Minä voisin omakohtaisesti kokea ne
koettelemukset, joita he kärsivät. Minä en keksi tekosyitä laiskoille. Minä avaan sydämiä sinulle,
niin että sinä voisit ymmärtää. Köyhät teillä tulee aina olemaan keskuudessanne. Ja heillä on hyvin
tärkeä tarkoitus elämässänne. Elämä on kovaa ja sinulla on keinoja poistaa joitakin kaikkein
ahdistavimpia taakkoja köyhiltä.”
” Donald, mitä ikinä sinä teetkin heille, sen sinä olet tehnyt Minulle. Sinä olet vaarallisen lähellä
menettää kaikki mitä olet saavuttanut, olettamuksen takia. Kaikki mikä sinulla on ja kaikki mitä
sinä olet saanut aikaan, sen Minä olen mahdollistanut. Mikään, mikä sinulla on – ei sinun älysi.
Sinun tahtosi tai viisautesi. Ei edes terveytesi, ole sinun. Kaikki ovat lahjoja Minulta, joilla sinä olet
menestynyt. ”
” Mutta ylpeys käy lankeemuksen edellä, ja suurimman voittosi hetkellä, sinä olet kaikkein
haavoittuvaisin. Salli Minun avata Raamattusi sattumanvaraisesti ja lue, mitä Minä laitan eteesi –
rivien välistä. Se tulee jollakin tavalla pätemään. Ole varuillasi ja odota Minun puhuvan sinulle
henkilökohtaisesti. Mooseksen elämä ja hänen loppunsa ovat erittäin hyvää materiaalia sinulle. ”
Videossa oleva kuva, jossa on Jeesus matkalaukkujen kanssa ja teksti: (Obama) heitti Minut ulos.
(Trump) kutsui Minut takaisin.
” Sinun sanasi on minun jalkaini lamppu ja valkeus minun tielläni. ” Psalmi 119:105-112.
” Tämän kautta sinä tulet löytämään Minut, kuinka Minä tunnen ja ajattelen. Sinä tulet oppimaan
myötätuntoa ja nöyryyttä. Sinä tulet huolehtimaan köyhistä ja sorretuista asianmukaisesti. Ja Minä
puolestani tulen varustamaan ja suojelemaan sinua. ”
” Autuas se, joka vaivaista holhoo! Hänet Herra pelastaa pahana päivänä. Herra varjelee häntä ja
pitää hänet hengissä, ja maassa ylistetään hänen onneansa, etkä Sinä anna häntä alttiiksi hänen
vihollistensa raivolle. ” Psalmi 41:1-2.
” Ja lopuksi. Älä ota kunniaa voitoistasi. Se kuuluu Minulle – ja yksin Minulle. Ympäri maapallon on
miljoonia, jotka rukoilevat sinun puolestasi, Donald. Siksi sinulla on ollut yliluonnollisia voittoja.
Eivät sinun taitosi yksin ole saavuttaneet niin paljon. ”
” Sinä olet ollut erinomainen päällikkö käyttäen sitä, millä Minä olen sinut varustanut ja se vastaa
30% sinun menestyksestäsi. Loput 70% kuuluu uskovien armeijalle, jotkut heistä ovat vammaisia ja
köyhiä, Minä olen innoittanut heitä rukoilemaan sinun puolestasi. ”
” Sinä ja Minä teemme tämän yhdessä. Minä haluan sinun tunnustavan sen sydämessäsi, tietäen,
että sinä et olisi elänyt astuaksesi virkaan, ilman Minun yliluonnollista suojelustani. Minä olen
sinun kanssasi. Kulje Minun kanssani nöyryydessä. Mooseksen nöyryydessä. Ja pohdiskele hänen
loppuaan. ”
Lopussa olevassa kuvassa olevan lippalakin teksti ja kuvan ylle ja alle lisätty teksti: ” Jeesus,
pyydän, tee Amerikasta mahtava jälleen. ”

