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PRESIDENTTI TRUMP ON VALITTU… TE OLETTE TEHNEET VIISAAN VALINNAN  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 9. Marraskuuta, 2016.  

( Clare ) Herra on tehnyt sen jälleen. Vastoin kaikkia todennäköisyyksiä ja vastustuksia Hän on 
onnistunut laittamaan Hänen miehensä virkaan, Yhdysvaltojen Presidentiksi ja Hän aloitti puhumaan 
tänä iltana sanomalla…  

( Jeesus ) ”Minun armoni tätä maata kohtaan tullaan tuntemaan tänä iltana. Minun palvelijoitteni 
rukoukset on kuultu, sillä he ovat nöyrtyneet ja etsineet Minua. Enkö Minä myöntäisi heille 
lepotaukoa, jota he niin haluavat? Kuitenkin on aihetta huoleen. Älkää kuvitelko, että jokainen 
ihminen tulee täydellisesti seuraamaan Minun Tahtoani, mutta tämän miehen Minä olen voidellut, 
myötä ja vastamäkiä varten, kuitenkin haasteet, joita hän on kohtaamassa tulevina kuukausina, ovat 
yli ihmisen käsityskyvyn, mutta Minä käsitän ne ja hän on avoin mieleltään kuuntelemaan Minun 
Viisauttani, vaikka hän harvoin oivaltaa, että Minä puhun hänelle.”  

”Kuitenkin hänet on voideltu, koska hänen sydämensä on oikein, ei väliä, että hän on mahtaileva ja 
ylpeä. Hän on ovelampi kuin, mitä hän vaikuttaa ulospäin. Niin kauan kuin se taipuu Minun 
Viisauteeni, se on hyvän laatuista oveluutta. Hän tulee olemaan maailman johtaja, jota jokainen 
kunnioittaa. Pitivätpä he hänestä tai eivät, he tulevat kunnioittamaan häntä. Hän tulee asettamaan 
joitakin suuria ongelmia Amerikassa takaisin oikeille raiteilleen, mutta Clare, tämä on maailma ja mitä 
voidaan odottaa? Kuitenkin hän tulee tekemään hyvää työtä siinä, mikä hänellä on edessään. Kuinka 
voidaan 60 korruption vuotta korkeimmalla tasolla oikaista yhdessä yössä? Vain Minun tulemisellani 
se voi tapahtua, mutta toistaiseksi, Amerikalla on toinen mahdollisuus päästä irti pakkomielteistään ja 
materialismistaan ja alkaa ottaa vastuuta tämän kansakunnan menettelytavoista.”  

”Ihmisiä on johdatettu ympäriinsä kultainen rengas nenissään, nauttien maan runsaudesta. Tämä 
puolestaan on tuottanut sokean sukupolven, jotka kaikki ovat materiaalisten lohtujen ja koulutuksen 
haltuun ottamia, ajattelemattomia vaaleilla valitsemiensa todellisesta luonteesta. Kuitenkin Minä olen 
tämän miehen kanssa ja Minä tulen järjestämään asiat uudelleen hänen kauttaan. Tämä kansakunta 
on tehnyt viisaan valinnan ja sen kanssa Minä voin nyt työskennellä.”  

( Clare ) Ja minä kysyin Häneltä siinä vaiheessa… ’Mutta Herra, kuinka hän tulee välttämään 
salamurhan? Se vaikuttaa minusta mahdottomalta.’  

Herra vastasi… ”Jumalan avulla.”  

( Clare ) Ja minä viimeistelin lauseen… ’Mikään ei ole mahdotonta! Herra, kuinka tämä tulee 
tapahtumaan?’  

( Jeesus ) ”Clare, Minä olen antanut Minun enkelini vartioimaan häntä. Mikään ei mene heidän 
havaintojensa ohitse. Teidän tehtävänne on nostaa hänet alttarin yläpuolelle joka päivä. Minun 
tehtäväni on suojella häntä ja hänen perhettään. Minä olen valinnut hänet. Minä en tule hylkäämään 
häntä hänen vihollistensa tahdolle, niin kauan kuin te jatkatte hänen puolestaan rukoilemista. Tulee 
olemaan uusia esteitä, mutta yhdessä me tulemme pääsemään niiden yli, yhden kerrallaan. Mitä ikinä 
ajatuksenne tästä miehestä ovatkin, ne, jotka kutsuvat itseään Minun nimelläni, hän on nyt 
presidenttinne ja hänellä on käskyvalta maassanne. Rukoilkaa hänen puolestaan. Hän tulee 
pärjäämään hyvin. Laiskistukaa ja diktaattori tulee korvaamaan hänet. Älkää laiskistuko. Voimistakaa 
häntä rukouksillanne ja paastouhrauksillanne, kun teitä kutsutaan siihen. Tämä on uusi päivä 



Amerikalle. Olkaa uskollisia rukoilemaan ja Minä tulen olemaan uskollinen ohjaamaan ja suojelemaan 
häntä ja hänen perhettään.”    

( Clare ) Kaikki kunnia ja ylistys Sinulle Herra Jeesus. Minkä ihmeellisen asian Sinä olet tehnyt tämän 
maan puolesta tänään! Kiitos Sinulle Herra, kiitos Sinulle niin kovin paljon, sillä Sinä todella olet tehnyt 
suuria asioita. Ja kiitos teille kaikille Sydänasukkaille. Teille, jotka olette todella käyttäneet 
sydämiänne, kyyneleitänne ja rukouksianne, saadaksenne tämän aikaan.” 


