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Clare aloitti... Olkaamme me niitä rukoilevia ihmisiä, joiden varaan Herra laskee tänä aikana, rakkaat 

sydänasukkaat. No, presidentti Trumpia on kritisoitu hänen sotilaallisista väliintuloista muissa maissa. Ja se 

oli osa hänen politiikkaansa, osa sitä foorumia, jolla hän toimii. Ja monet ihmiset katsovat sitä ja ovat 

hylkäämässä hänet. Ja Herra halusi selventää, mitä todella on tapahtumassa. 

Jeesus aloitti... ”Anna kun asetan tapahtumat toiseen perspektiiviin. Viimeisen kahdeksan vuoden ajan ja 

jopa kauemmin, teillä on ollut selkärangattomia presidenttejä, jotka ovat aiheuttaneet tuhansien omien 

kansalaistensa kuoleman sotilasoperaatioissa, jotka ovat olleet tuomittuja epäonnistumaan niiden 

alkamisesta lähtien. Se seurauksena Amerikalla on kaksi mustaa silmää ja verinen nenä, sekä monia 

murtuneita luita.” 

”Teidän sotilasstrategianne on katsottu olevan maailman huonoin. Presidentti Trumpilla, yksityisenä 

kansalaisena, ei ollut samaa perspektiiviä, mitä hänellä on nyt virassa ollessaan ja vietettyään tunteja ja 

tunteja tapaamisissa sotilasneuvonantajien kanssa. Tuntikausia tilannekuvan kartoituksessa. Ja noiden 

uuvuttavien tuntien jälkeen hän on alkanut ymmärttää, että mikään valtio ei voi pysyä saarena; kaikki ovat 

sidottuina toisiinsa.” 

”Se, mitä on puuttunut, on vahva armeija vihollista vastaan. Ja sen vuoksi, teidän sotilaalliset toimenne ovat 

näyttäneet maailman silmissä ammattitaidottomilta ja Yhdysvallat ei enää näytä valtiolta, jota tarvitsee 

kunnioittaa. Kun Donald astui virkaan, olitte maailmansodan kynnyksellä, joka olisi hävittänyt Amerikan. 

Kiitos toimenpiteiden, jotka oli tehty edeltävän presidentin ja muiden kulissien takana operoivien 

toimesta.” 

”Nyt kun Donald ymmärtää asevoimien dynamiikkaa ja kansakuntien voimatasapainoa, niin hän on 

hylkäämässä edeltävän politiikkansa ja vakavasti muuttamassa ajattelutapaansa ennallistaakseen tämän 

maan.” 

”Minä olen yhä hänen kanssaan, Clare. Minä en ole koskaan poistunut hänen viereltään. Ja Minä olen 

opettamassa häntä siitä, kuinka palauttaa Amerikan kunnioitus.”  

”Hän on asettamassa monia uusia toimintamalleja paikoilleen. Minä neuvon häntä parhailla 

neuvonantajilla, joita Minä ohjaan. Samaan aikaan se, mitä oli tarkoitettu tuhoksi, on kääntymässä hyväksi, 

sillä maailma on alkamassa pelätä tätä presidenttiä, joka ei pelkää käsitellä niitä, jotka ovat saatanan 

armeijasta.” 

”Tässä on kaikki, mitä Minä todella voin tällä hetkellä sinulle kertoa, rakkaani. Hän on oppimassa ja Minä 

haluan kaikkien seisovan hänen takanaan ja rukoilevan viisautta. Lopulta kaikki tämä kääntyy hyväksi, 

mutta tällä hetkellä on vakava poliittinen matalapaine ja Minä olen keräämässä kaikkia rukoilemaan hänen 

ja muiden maailman johtajien puolesta, kuin myös teidän oman kongressin ja senaatin puolesta.” 

”Rukoilkaa heidän kaikkien takana, että oikeudenmukaisuus ja viisaus voittaisivat ympäri maailman. On 

tulossa toisia testejä ja teidän rukouksenne tulevat estämään paljon pahemman skenaarion, joka voisi 

vakavasti vahingoittaa Yhdysvaltoja. Rukoilkaa paljon tämän miehen puolesta ja luottakaa siihen että Minä 

olen yhä ohjaksissa. Tiedätte pienemmästä mittakaavasta, omista elämistänne, että se mitä vihollinen 

tarkoitti pahaksi, Minä käänsin hyväksi.” 

”No, Minun kykyni kääntää asioita ei ole muuttunut mihinkään. Kaikki mitä tarvitsen, on teidän 

rukouksenne.”  


