
415. Jeesus puhuu DONALD TRUMPista, hän on JUMALAN VALINTA 

DONALD TRUMP ON JUMALAN VALINTA  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 19. Lokakuuta, 2016.  

( Clare ) Luottakaamme kaikki Herran tuomioon, emmekä omaamme, Sydänasukkaat. Ja olkoon 
meidän sydämemme samalla sydämen asenteella ja yhtä mieltä Pyhän Hengen kanssa… Amen.  

Herra aloitti… ”Minun ihmiseni, teidän uhrauksillanne on vaikutusta, mutta niin paljon enemmän 
tarvitaan. Kauheita panetteluja on tehty tätä miestä (Donald Trump) vastaan, eivätkä ne kaikki ole 
totta. Kuka tahansa, joka nostaa päänsä Hirviötä vastaan, hänestä valehdellaan kaikissa piireissä. 
Ongelma on, että useimmat amerikkalaiset ovat liian laiskoja tutkimaan ja ottamaan selvää, oliko se 
totta, mitä sanottiin. He vain olettavat sen, koska se on mediassa. Ja se on sama virhe, jonka 
saksalaiset tekivät Hitlerin hallinnossa.”  

”Jos te haluatte tietää totuuden, tulkaa Minun luokseni. Jos te ette voi kuulla Minua, sitten etsikää 
joku, joka kuulee ja kysykää heiltä.”  

”SE, MIKÄ ON VAAKALAUDALLA JUURI NYT ei ole Herra Trumpin avioliitto, eikä hänen 
luonteenpiirteensä, eikä hänen henkilökohtaiset liiketoimensa – sillä jos totuus kerrottaisiin, on niitä, 
jotka näyttävät kunnioitusta herättäviltä, jotka olivat läsnä, kun uhrattava vastasyntynyt tapettiin ja 
he joivat sen verta.”  

”Siispä te näette, mutta te ette todella näe. Te kuulette, mutta te ette todella kuule – ette sitä 
totuutta, joka on olemassa. Te näette ja kuulette julkisivun, yhteiskunnallisesti hyväksyttävän 
naamion ja sen alla Saatana ja hänen käskyläisensä vetelevät naruista, teurastaakseen kaikki kristityt 
maailman laajuisesti, mutta erityisesti Amerikassa.”  

”Jos te olette kristitty, teidän kuolemallenne on määrätty ajankohta tässä maassa, ellei toinen tule 
valtaan ja vähintäänkin lykkää sitä muutamalla vuodella. Joka tapauksessa, Minä tulen poistamaan 
Minun kirkkoni hänen kunniassaan. Mutta ajat siihen saakka eivät tule olemaan helppoja.”  

”Mutta nyt Minä pyydän teitä kiinnittämään erittäin tarkkaa huomiota Minuun, eikä mediaan. Jos te 
haluatte säilyttää maanne, teillä ei ole vaihtoehtoa, ketä äänestää. Minä olen jo tehnyt sen 
vaihtoehdon teille.”  

”Sillä aikaa, tämä mies on opettelemassa kokonaan uutta elämisen ja ajattelemisen tapaa. Hän 
hyväksyi Minut pelastajakseen – hän hyväksyi. Nyt hän saa selville, kuinka inhottavaa hänen 
käytöksensä on ollut kaikki nämä vuodet. Hän on syvästi häpeissään itsestään, kuten hänen pitäisikin 
olla. Mutta ei kaikki, mitä hänestä sanotaan, ole totta. On monia, monia valheita ja manipulaatioita 
vakuuttaa ei-ajatteleva yleisö, että hän on epäpätevä tehtävään ja skandaali.”  

”Minä seison tässä ja odotan teitä, Minun Ihmiseni. Minä olen vetänyt rajan erämaahan, jopa kuten 
Mooses teki, kun hän kohtasi Koorahin. Minä en ehdota, että Herra Trump on moraalisesti puhtaampi 
ja vapaa virheistä kuin Rouva Clinton. Minä vain yksinkertaisesti sanon, että hän on Minun valintani, 
koska hän tulee tekemään Minun tahtoni ja kutsuni mukaan. Minä olen valinnut hänet johtamaan tätä 
maata takaisin terveeseen tilaan, että vähintäänkin rakenne, joka pitää yllä teidän oikeuksianne, tulee 
olemaan koskemattomana. Tulee olemaan aika, jolloin sillä ei ole väliä, mutta sillä aikaa, Minä olen 
valinnut hänet johtamaan.”  

”Siispä, Minä seison tässä ja pyydän teitä valitsemaan: oletteko te Minun puolellani vai vihollisen 
puolella? Teidän päätöksellänne on elämän pituiset seuraukset. Tässä ei ole kyse kaikkein 



yhteiskunnallisesti hyväksyttävimmän ehdokkaan valinnasta. Te olette sodassa. Ja teillä on voima 
kukistaa vihollinen juuri nyt.”  

( Clare ) Ja minä vain halusin mainita, niille teistä, joille ei ole tuttu Koorahin kapina Mooseksen 
Neljännestä Kirjasta. Israelilaiset olivat erämaassa, se on luvussa 16.  

Koorahin kapina osoittaa synkät seuraukset Jumalan auktoriteetin vastustamisesta ja niiden 
vastustamisesta, jotka Hän on valinnut olemaan Hänen ihmistensä johtajia.  

Koorah oli samaa heimoa kuin Mooses ja Aaron. Hän johti kapinaa Moosesta ja Aaronia vastaan, 
syyttäen heitä itsensä ylentämisestä yli Herran seurakunnan. Koorah ei ollut yksin syytöksessään. Hän 
keräsi 250 muuta miestä haastamaan Mooseksen auktoriteetin myös: he valittivat ’Jo riittää! Koko 
seurakunta, he kaikki ovat pyhät ja Herra on heidän keskellänsä. Miksi te siis korotatte itsenne Herran 
seurakunnan yli?’ Neljäs Mooseksen Kirja 16:2-3.  

Ilmeisesti Koorah ajatteli, että hän voisi tehdä paremman työn johtamalla ihmisiä, kuin mitä Mooses 
oli tekemässä. Mutta johtamalla tätä kapinaa Jumalan jumalallisesti nimittämiä johtajia vastaan, 
Koorah oli itse asiassa kapinoimassa Jumalaa vastaan. Neljäs Mooseksen Kirja 16:11.  

Mooses ehdotti koetta todistaakseen auktoriteettinsa, Koorah ja hänen seuraajansa eivät läpäisseet 
koetta ja Jumala aukaisi maan ja nielaisi kapinalliset, heidän perheensä ja kaikki heidän omistuksensa. 
Lisäksi… ’Mutta tuli lähti Herran tyköä ja kulutti ne kaksisataa viisikymmentä miestä’, jotka olivat 
asianosaisia Koorahin kapinaan. Loput israelilaiset olivat kauhuissaan ja pakenivat. Neljäs Mooseksen 
Kirja 16:31-35.  

Tässä on kyse kapinasta ja voiman kokoamisesta Moosesta vastaan, kapinoidakseen hänen johtajana 
ja päämiehenä oloa vastaan. Se on mielenkiintoista, koska menin Pyhien Kirjoitusten luo saadakseni 
viestin, Aukaisin sen Hesekielin Kirjasta (en pysty muistamaan mikä luku). Mutta se kertoi siitä, kun 
Hän lähetti Hesekielin israelilaisten luo profetoimaan heille ja hän sanoi, etteivät he kuuntele. 
Tiedättehän, he ovat niskureita, itsepäisiä, kovia ihmisiä ja he eivät kuuntele. Se oli varoitus, joka 
annettiin heille Jerusalemin tuhosta. Minä toivon, että me emme kuulu siihen joukkoon juuri nyt.  

Mutta se, mitä Herra periaatteessa on sanomassa, on että Hän on tehnyt valinnan. Ja se ei ole sama 
valinta, jonka Koorah ja hänen seuraajansa tekivät, mutta Hän on tehnyt valinnan ja Hän on 
jumalallisesti nimittänyt jonkun. Ja niinpä, minun sydämeni mukaista on seurata sitä, mitä Herra 
haluaa. Koska yksin Hän tietää lopputuloksen. Hän tietää kuka tulee tekemään oikean työn ja parhaan 
työn. Ja vihollinen tulee keksimään jokaisen väitteen Herran vaihtoehtoa vastaan, yrittämään saada 
ihmiset luopumaan seuraamasta Herran vaihtoehtoa. Kristityt, jotka ovat herkkiä ja tietävät, että 
Herra on valinnut hänet seisomaan Herran kanssa Hänen ihmistensä kapinaa vastaan – ihmisten, jotka 
jo ovat valinneet katastrofaalisen presidentin kahdeksi kaudeksi. Ja me olemme aivan partaalla, 
menettämässä kaiken tämän miehen vuoksi.”  

Minä rukoilen, että me kaikki voimme tarjota tukea hänelle tässä päätöksessä. Ja jos te ette äänestä, 
pyydän, rukoilkaa oikean valinnan puolesta. Pyydän, rukoilkaa, että Herra tulee saamaan tahtonsa läpi 
näissä vaaleissa. Niin paljon tämän kansakunnan eloonjäämisestä riippuu siitä.” 


