464. Jeesus selittää... Hallitseva eliitti käy presidentti Donald Trumpia vastaan &
Kun rauha häiriintyy, on saatana liikkeellä
31.01.2017 - Jeesus Kristuksen sanoja sisar Clarelle
Antakoon Herra meille rauhaa ja peräänantamattomuutta, rakkaat sydänasukkaat.
Kun tänään tulin rukoukseen – oikeastaan olen rukoillut koko päivän. Kaduin – vietin paljon aikaa
katuen ja anteeksiantoa pyytäen. Herra on avannut silmäni näkemään sydämestäni ja mielestäni yhä
enemmän asioita, jotka eivät ole oikein. Asioita, jotka etäännyttävät meidät jumalasta.
Ja niin, vietin aika paljon aikaa katsoen totuutta itsestäni ja anteeksiantoa pyytäen. Heti rukouksen
jälkeen sain taivaan Isältä kauniin armonlahjan. Hän tuli ja puhdisti minut synnistä vain yhdellä käden
pyyhkäisyllä. En edes pysty muistamaan, mitä Hän teki. Tiesin vain, että Hän seisoi edessäni ja
ikäänkuin puhalsi synnin ja lian pois minusta. Ja minä olin hyvin kiitollinen!
Hän teki jotain vastaavaa vain muutama päivä sitten – Ja minä kadotin sen! Niinpä, tällä kertaa
rukoilin; “Pyydän, Herra. Älä anna minun kadottaa tätä!”
Ja taivaan isä jopa sanoi... “Älä hukkaa tätä!”
Niinpä pyysin Herralta... “Pyydän – anna minulle extra apua ja armoa. Niin paljon itseäni epäilen.”
Jeesus vastasi... “Ja hyvästä syystä! Sinulla on vielä pitkä matka, ennen kuin hallitset tietyt asiat
itsestäsi. Mutta niin kauan kuin pidät katseesi ja sydämesi suunnattuna minuun, pysyt vahvana.”
“Ja tässä useimmat epäonnistuvat. Heidät vapautetaan heidän synneistään ja he saavat
anteeksiannon. Silloin he tuntevat olonsa niin hyvältä ja he ryntäävät työskentelemään niin, että työ
alkaa vähitellen viedä aikaa rukoukselta ja katumukselta. Muistutan sinua erityisen ahkerasti tästä
prioriteetista ja puhuit hyvin kun sanoit papin viran olevan vain jäävuoren huippu. Vietin 30 vuotta
valmistellen sinua kolmen vuoden työtä varten. Sen pitäisi kertoa sinulle jotain.”
Se kertoo valtavasti, Herra.
Hän jatkoi... “Siis, älä tunne syyllisyyttä, jos olet viettänyt koko päivän tähän asti rukoillen. Se on
Minun tahtoni sinulle ja se tulee tuottamaan paljon toivottuja hedelmiä. Kyllä, tiedän, että painiskelet
syntiesi tähden. Ja Minä pidän sinut tietoisena synneistäsi, jotta voit kasvaa nöyryydessä, Clare. Tämä
on henkisen elämän perusta. Kristityn elämän tukipylväs; Tiedostaa itselleen, että Jumala tuntee
sinut. Ihmiset vieraannuttavat itsensä Minusta, kun puolustelevat syntejään yleisen mielipiteen,
vertaispaineen tai perinteiden vuoksi.”
“Kun he s urevat syntejään, vetää se silloin Minua heidän puoleensa ja puen heidät armonlahjoilla,
nostaen heidät pois kuopista, joita he ovat itselleen kaivaneet.”
Kuopista puheenollen, Herra – oliko mikään siitä itsesääliä?
Hän vastasi minulle... “Eipä juurikaan. Enimmäkseen anoit ja kaduit – paljon tarpeellista katumusta.
Nyt voimme käydä työhön suuremmalla vapaudella, kun syntisi eivät ole enää taakkanasi. Rakkaani,
pidä kiinni anteeksiannosta, jonka sait tällä kertaa. Pidäthän?”
Herra, minkä suhteen minun pitää olla erityisen tarkkana?
Jeesus vastasi... “Tuomitsemisen, ärtymyksen, kärsimättömyyden, valittamisen niin kuin israelilaiset
tekivät. Kiittämättömyys kaikkea saamaasi kohtaan. Ne ovat sinun suurimpia virheitäsi. Aika-ajoin

myös kateus, saituus, ahneus, itsesääli ja ylpeys. Ne ovat asioita, joiden kanssa painiskelet, Clare. Ne
ovat niitä, jotka voivat
tuhota sinut jos vahvistat niitä.”
“Mutta jos pysyt valppaana itsesi suhteen ja järkkymättä vastustat pahaa joka tulee ajatuksiisi, oli se
sitten sydämestäsi tai ulkoinen ajatus. Jos antautumatta vastustat ja suljet nämä ajatukset pois,
välittömästi katuen, niin on toivoa, että pystyt pitämään kiinni tämän kertaisesta anteeksiannosta.
Kulje hitaammin, rakkaani, kulje hitaammin ja kiinnitä huomiosi tarkasti siihen, mikä häiritsee
rauhaasi. Vielä vihjeeksi, Kun rauha häiriintyy, on saatana liikkeellä.”
“Me emme ole taistelemassa vain lihaa ja verta vastaan. Meillä on todellinen ja laskelmoiva
vihollinen, joka muokkaa olosuhteita suistaakseen sinut raiteiltasi.”
Ou jeah, viime yö oli oikea klassikko, odotahan kun kerron. Koettelemuksia koettelemusten perään. Ja
tässä Herra mainitsee muutamia niistä.
“Tehosekoittimia, jotka lakkaavat toimimasta. Vikaantuvia printtereitä. Kaatuvia laseja, jotka jättävät
sotkun lattialle. Kaikki nämä ovat tarkoituksen mukaisia hyökkäyksiä – Ja tietenkin isoin – kun et löydä
jotain tärkeää. Niinkuin avaimia...? Silmälaseja...?”
“Kaikilla näillä on potentiaalia aloittaa dominoefekti, joka lopulta rusentaa hengen ja saa sen
valittamaan.”
“Miten voi vastata tähän? Kun näitä asioita alkaa tapahtua, iloitse, että sinulla on jotain tarjota
minulle. Kääri ne kiitollisuuden iloon, Clare – Että sinulla on vielä yksi häälahja tarjottavana Minulle.
Kun alat toimia näin, niin Minä päästän sinut katkeruudesta ja pahoista aikomuksistasi. Silloin
demonit tuhoavat omin käsin pimeyden valtakuntaansa, sillä se mikä oli tarkoitettu pahaksi, sinä
käänsit hyväksi. Tämän voit tehdä ja sillä tulee olemaan vaikutus.”
Kiitos, Herra. Arvostan suuresti tätä neuvoasi. Jeesus, Sinä tiedät, kuinka raskaasti otan Ezekielin
kivun.
Herra aloitti... “Ainakin hän tietää, mitä on tekemässä. Käsitätkö, millaisessa kriisissä maasi on?
Maanalaiset suunnitelmat, hallitseva eliitti ja heidän pimeyden kätyrinsä horjuttavat maan hallintoa ja
lietsovat sisällissotaa. Niin ei tule tapahtumaan, mutta kaikki se retoriikka ja herjaus ovat kaatamassa
tätä kansakuntaa. Ja se täytyy lopettaa.”
“Pahaa puhutaan 24/7 ympäri maata maksetun ja puolueellisen median toimesta.” Eikös se ole samaa
taktiikkaa, mitä natsit käyttivät toisessa maailmansodassa?
“Kyllä on. He hyökkäävät presidenttiä vastaan suurella raivolla ja ilkeydellä yrittäen horjuttaa hänen
valintojaan. Kukaan ei ole täydellinen kaikissa valinnoissaan, mutta Minä kerron sinulle tämän – Hän
on hyvin lähellä täydellisyyttä.”
Tässä kahden minuutin ote presidentti Donald Trumpin puheesta kansalliselta
rukousaamiaiselta;(Youtube; President Trump Full Speech at National Prayer Breakfast 2/2/17)
...”Kaikkein tärkeimpänä tänään haluan kiittää amerikkalaisia ihmisiä. Teidän uskonne ja rukouksenne
ovat auttaneet ja inspiroineet minut eräiden erittäin erittäin kovien aikojen läpi.”
“Kaikkialla ympäri Amerikkaa olen tavannut suuremmoisia ihmisiä, joiden tuki ja rohkaisun sanat ovat
olleet minulle jatkuva voiman lähde.”

“Se, mitä eniten kuulen, kun matkustan ympäri maata on ne viisi sanaa, jotka eivät koskaan lakkaa
koskettamasta sydäntäni, ne ovat... “I am praying for you”(rukoilen puolestasi) – minä kuulen ne niin
usein – I am praying for you Mr. President.”
“On tavallista nähdä, miten me helposti unohdamme, niin helposti unohdamme sen, että elämämme
laatu ei määräydy materialistisen menestyksen mukaan, vaan hengellisen menestyksen mukaan.”
“Kerron tämän teille ja kerron tämän teille henkilönä, jolla on ollut materialistista menestystä ja joka
tuntee valtavan määrän ihmisiä, jotka ovat materialistisesti menestyneitä, joilla on eniten
materialistista menestystä.”
“Monet noista ihmisistä ovat todella, todella surkeita ja onnettomia ihmisiä ja tunnen monia ilman
sitä(materialistista menestystä), mutta heillä on suuremmoiset perheet, heillä vahva usko, heillä ei ole
rahaa, ei ainakaan siinä mittakaavassa ja he ovat onnellisia. Nämä ihmiset ovat minulle
menestyksekkäitä.”
-Donald Trump“Kaikki syytökset vaimon pahoinpitelyistä eivät ole mitään muuta kuin savuverhoa tarkoituksena
tehdä hänen jo epäsuosittu persoonansa vielä epäsuositummaksi. Niin kuin olet sanonut itsellesi; ’Se
joka on synnitön, heittäköön ensimmäisen kiven.’ Se, mitä tapahtuu kulissien takana näiden
poliitikkojen elämässä, on vain ilkeää ja solvaavaa. Erona on, että se on havaittavampaa tämän
miehen kohdalla. Clare, sinä tiedät tämän vuosien auttamisen ja perheneuvonnan perusteella, että se
on hyvin yleistä avioliitoissa. Ei oikein – mutta yleistä.”
“Kutsun nyt kaikkia esirukoilijoitani täyttämään aukon tämän miehen puolesta (Donald Trumpin) ja
pitämään asemanne, jotka on voitettu erittäin kovaan hintaan. Jaksakaa vielä – myös tämä menee
ohi. Tämän hallinnon ensimmäiset kolme kuukautta tulevat olemaan kaikkein vaikeimmat. Mutta pian
sen jälkeen alkaa paljastua enemmän ja enemmän niiden ihmisten korruptiota ja petoksia, joille
tämän maan hyvinvointi oli uskottu. Sitten kenkä vaihtaa jalkaa. Siihen asti, möykkyistä menoa.
Pitäkää asemanne, esirukoilijat. Älkää antautuko valheellisille raporteille tai juonille, jotta ette
harhautuisi tärkeältä tieltä.”
“Ihan kuin vaalien aikaan kaikki sanoivat, että vastustaja (Hillary) tulee voittamaan. Sitten asiat
kääntyvät päälaelleen ja totuus voittaa. Juuri nyt on suosittua liittyä ei sanojien joukkoon, mutta tulee
aika, kun tämä muuttuu.”
“Siis, pitäkää asemanne, Minun ihmiset. Olette tehneet oikean valinnan ja tulette näkemään hänen
hyvän arvostelukyvyn tälle maalle tuottamat hedelmät. Se on todella kaikki, mitä sinun täytyy tietää,
Minun rakkaani.”
Kiitos, Herra.
“Olen pahoillani siitä, mitä miehesi joutuu kärsimään, mutta tarvitsen jokaisen tipan, minkä hän voi
antaa minulle. Taistelu raivoaa.”

