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Jeesus aloitti... ”Ajatellaan, että he jotka ovat lähimmäisiäsi, voivat tehdä suurinta vahinkoa. Mutta
todellisuudessa hän, joka kantaa suurinta vastuuta, on vihollisen kohteena, jotta häntä voitaisiin käyttää
tuhoamaan sinut. Donaldilla on joukoissaan monia hienoja jäseniä, mutta totisesti joukossa on petturi ja tämä
tulee nousemaan esille. Minä murehdin Donaldin puolestaan, Clare. Tätä miestä ollaan todella
ristiinnaulitsemassa, koska hänen ympärillään olevat ihmiset haluavat nähdä hänen tuhoutuvan. He puhuvat
sullaan toista, mutta ovat jo suunnitelleet kuinka puukottaisivat häntä selkään ja kaataisivat hänet.”
”En tule sallimaan sitä. Hän ei tule kaatumaan. Amerikka, rukoilkaa presidenttinne puolesta – Hän kärsii paljon
näinä päivinä. Hän on ojentanut kätensä ja tarjonnut ystävyyttään korkeissa asemissa oleville ihmisille, mutta
keihin voi luottaa?”
”Niin kuin on kirjoitettu, Kirottu on se mies, joka turvaa ihmisiin, katoavaisten ihmisten voimaan. Siunattu on se
mies, joka luottaa Herraan ja panee turvansa Häneen! Jeremian kirja 17 ja... En luottanut yhteenkään
ihmiseen, koska tiedän miten epäluotettavia ihmiset ovat.” Joh. 2:24
Ja silloin sain Rheman... Älä ole hämmästynyt tai valita ihmisten huomautuksista ja pilkasta. Tai siitä, miten he
menettelevät sinua kohtaan. Sinun ei pidä edes tuomita sitä. Se mitä he tekevät, ei ole täysin tahallista. Vaan
heidän heikkouttaan ja vihollisen painostusta, joka työskentelee hidastaakseen ja vähätelläkseen Jumalan
työtä. Ja kostaakseen Jumalan työkalulle.
Siis, tässä Herra sanoo, että sinä tiedät ihmisten todennäköisesti olevan jossain välimaastossa. Että heitä
käytetään hyväksi heidän tietämättään. Ei sillä, että he olisivat tarkoituksellisesti pahoja.
Jeesus jatkoi... ”Joka tapauksessa, on raskasta kun olet pakotettu asettamaan ympärilläsi olevat ihmiset
epäilyksen alaiseksi. Hallituksen suhteet ovat täynnä petoksia, koska niissä on niin paljon pelissä. Olen silti
hänen kanssaan enkä hylkää häntä hänen vihollisilleen.”
”Monet sanovat monia asioita, monet suunnittelevat kavalia juonia ihmisiä ja valtiota vastaan – Mutta Minä
näen kaiken, eikä mitään jää Minulta huomaamatta. Nauran halveksien heille, jotka luulevat, että heidän
tekonsa pysyvät piilossa Minulta. Sillä Minä tiedän, mitä ihminen tulee ajattelemaan ennen kuin ajatus on edes
muodostunut hänen mielessään.”
”Silti Minulla on suurta myötätuntoa tätä miestä kohtaan, sillä hän on astunut alueelle, jolla on enemmän
käärmeitä, kuin mitä hän osasi odottaa. Hallitussektori EI ole kuin yksityissektori. Se on paljon sairaampi ja
uhkaavampi, koska sillä todella on vaikutusta suurempaan joukkoon ihmisiä tavalla, joka voi olla joko siunaus
tai kirous.”
”Samalla kun hän korjaa tuhoja, joita Obama sai aikaan, hänen vihollisensa kiristelevät hampaitaan ja tekevät
uusia ponnistuksia kaataakseen hänet. On todellinen ihme, että hän on tällä hetkellä hengissä. Niin on vain
Minun armostani. Ja se mikä ihmetyttää hänen vastustajiaan on, että MIKSEIVÄT he pääse käsiksi häneen?
Mikseivät perinteiset keinot eivät saa häntä virasta? Miksi hän vain jatkaa paljastaen lisää ja lisää korruptiota?
Vastaus on yksinkertainen: Minun ihmiset – Teidän rukouksenne on liikuttaneet Jumalanne sydäntä.”

”Kun palaan, tulee olemaan oikeuden tuomioistuin, jota yksikään ihminen ei voi kiertää. Sillä välin, Minun
täytyy toimia systeemin kanssa, joka on korruptoitunut ja jolla ei ole omaatuntoa tai myötätuntoa. Brutaali
systeemi, jonka saatana on asettanut paikoilleen heikkojen ihmisten kautta. Ihmisten, joilla ei moraalista
perustaa. Kongressi ja senaatti tulevat käymään läpi puhdistuksen hyvin, hyvin pian kun Minun ihmiseni
huomaavat, että keitä he oikein ovat äänestäneet ja tunnistavat ne, joilla ei ole heidän parhaat etunsa
mielessään. Mutta tämä tulee vaatimaan ihmisten valistamista, että he katsoisivat syvemmälle pinnallisia
ihmisiä, joita tuetaan ja nostetaan globalistisen median toimesta.”
”Tämä on heräämisen aikaa ja ottaa varastosta se, mitä tarvitaan, että saadaan tämä maa käännettyä oikealle
kurssille ja tuhottua korruption pesäkkeet, jotka ovat kontrolloineet kaikkea. Mitä kouluissa opetetaan tai miten
ulkopolitiikkaa hoidetaan. Te, Minun ihmiset, teidän täytyy arvioida tilannetta ja tarkkailla johtajianne. Kuka
toimii Minulle ja kuka toimii saatanalle. Teillä ei ole enää varaa jättää huomiotta, mitä teidän kongressissa tai
senaatissa on oikein menossa. Teidän pitää poistua mukavuusalueeltanne ja tehtävä, mitä on oikein
maallenne.”
”Mutta kaikkein tärkeimpiä Minulle ovat rukouksenne, ja tulen palkitsemaan heidät, jotka ovat olleet uskollisia
tavoilla, joita he eivät koskaan odottaneet. Totisesti, siunaan teitä hengellisessä todellisuudessa ja palkkionne
Taivaassa tulee olemaan myös suuri. Jatketaan, kallisarvoiseni; Jatkakaa kansojen puolesta rukoilun ristin
kantamista. Olette tekemässä ihmeellistä vaikutusta.”

