JUMALAN HENKI SANOO… PUOLUSTUSVOIMAIN YLIPÄÄLLIKKÖ,
MINÄ OLEN VALINNUT DONALD TRUMPIN TÄLLAISIA AIKOJA VARTEN
Herran viesti Mark Taylorin kautta, 28. Huhtikuuta, 2011.
Jumalan Henki sanoo, ” Minä olen valinnut tämän miehen, Donald Trumpin, tällaista aikaa varten
kuin tämä aika on. Sillä kuten Benjamin Netanjahu on Israelille, niin tulee tämä mies olemaan
Amerikan Yhdysvalloille! Sillä Minä tulen käyttämään tätä miestä tuomaan kunniaa, kunnioitusta ja
ennallistamista Amerikalle. Amerikkaa tullaan jälleen kerran kunnioittamaan voimakkaimpana ja
menestyvimpänä kansakuntana maapallolla (Israelin lisäksi). Dollari tulee olemaan voimakkain,
mitä se on ollut koko Yhdysvaltojen historian aikana, ja tulee jälleen kerran olemaan valuutta,
johon kaikkia muita verrataan. ”
Jumalan Henki sanoo, ” Vihollinen tulee järisemään ja tutisemaan ja pelkäämään tätä miestä,
jonka Minä olen voidellut. He tulevat jopa järisemään ja tutisemaan, kun hän ilmoittaa pyrkivänsä
presidentiksi, se tulee olemaan kuin laukaus kuuluisi ympäri maailman. Vihollinen tulee sanomaan,
mitä me nyt teemme? Tämä mies tietää kaikki meidän kikkamme ja juonemme. Me olemme
ryöstäneet Amerikkaa vuosikymmeniä, mitä me tulemme tekemään pysäyttääksemme tämän?
Henki sanoo HA (Riemuvoiton ilmaus)! Kukaan ei pysäytä tätä, minkä Minä olen aloittanut! Sillä
vihollinen on varastanut Amerikalta vuosikymmeniä ja se loppuu nyt! ”
” Sillä Minä tulen käyttämään tätä miestä korjatakseni sadon, jota Yhdysvallat on kylvänyt ja
vihollisen ryöstösaaliin, jota hän on varastanut ja palautan sen seitsenkertaisesti takaisin
Yhdysvalloille. Vihollinen tulee sanomaan Israel, Israel, entä Israel? Sillä Amerikka tulee jälleen
kerran suojelemaan Israelia. Henki sanoo kyllä! Amerikka tulee jälleen kerran seisomaan käsi
kädessä Israelin kanssa, ja ne kaksi tulevat olemaan kuin yhtä. Sillä Israelin ja Amerikan väliset
siteet tulevat olemaan vahvempia kuin koskaan ennen, ja Israel tulee kukoistamaan kuin ei
koskaan ennen. ”
Jumalan Henki sanoo, ” Minä tulen suojelemaan Amerikkaa ja Israelia, sillä tämä seuraava
presidentti tulee olemaan sanansa mittainen mies, kun hän puhuu, maailma tulee kuuntelemaan
ja tietämään, että hänessä on jotakin suurempaa kuin kaikissa aikaisemmissa. Tämän miehen sana
on hänen takuunsa ja maailma ja Amerikka tulevat tietämään tämän ja vihollinen tulee
pelkäämään tätä, sillä tämä mies tulee olemaan peloton. Henki sanoo, kun taloudellinen
sadonkorjuu alkaa, se tulee olemaan rinnakkainen hengelliselle sadonkorjuulle Amerikassa. ”
Jumalan Henki sanoo, ” Tässä seuraavassa vaalissa, he tulevat käyttämään miljardeja pitääkseen
tämän presidentin (Obama) virassa. Se tulee olemaan, kuin he vetäisivät rahansa vessanpytystä
alas. Antaa heidän haaskata rahansa, sillä se tulee ja sitä käyttävät pahat toiminnassa olevat
voimat, mutta he eivät tule onnistumaan, sillä tämä seuraava vaali tulee olemaan ylivoimainen
voitto miehelle, jonka Minä olen valinnut. ”
” He (Vihollinen) tulee sanomaan asioita hänestä, mutta se ei tule vaikuttamaan häneen, ja he
tulevat sanomaan, että se valuu hänestä pois kuin ankasta, sillä kuten ankan höyhenet suojaavat
sitä, niin tulevat Minun höyheneni suojelemaan tätä seuraavaa presidenttiä. Jopa päävirta media
tulee olemaan tämän miehen kiehtoma ja niiden kykyjen, joita Minä olen lahjoittanut hänelle, ja
he alkavat jopa olla yhtä mieltä hänen kanssaan, sanoo Jumalan Henki. ”

Presidentti Donald Trumpin puhe 6.12.2018, Valkoisen Talon Hanukka Tapahtumassa:

” Minun hallintoni tulee aina olemaan yhteisessä hengessä juutalaisten veljiemme ja sisartemme
kanssa ja me tulemme aina seisomaan voimakkaasti, vaalitun ystävämme ja kumppanimme,
Israelin valtion kanssa. Me olemme kohtaamassa Iranin uhkan, se uhkaa Yhdysvaltoja ja Israelia ja
sivistynyttä maailmaa. Meidän ei tule koskaan sallia Iranin pitää hallussaan ydinasetta. Me emme
tule sitä sallimaan. He jatkuvasti kirkuvat niin lujaa kuin pystyvät: ”Kuolema Amerikalle, kuolema
Israelille”. Se ei tule olemaan meidän kuolemamme. Minä lupaan sen teille. Viime vuonna, minä
kävin läpi kauhean ydinase sopimuksen ja vastustin sitä. Kovimmat pakotteet ikinä Iranin
hallinnolle. Ja se on tänään kovasti eri maa, kuin silloin kun astuin virkaan, sen minä voin kertoa. Ja
tänään täsmälleen vuosi sitten, ja minä tiedän, että suurin osa teistä ei piittaa tästä, minun
ohjauksestani, Yhdysvallat tunnusti todellisen Israelin pääkaupungin ja nopeasti siirsi Amerikan
suurlähetystön Jerusalemiin. ”

