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Minä en ole täällä kertomassa teille, kuinka äänestää. Minä olen täällä kertomassa teille, mitä Jumala
ajattelee. Se on minun työni. Paljastaa teille Herran mieli, paljastaa teille Herran tahto, se on minun
työni. Sitten te päätätte.
Minä en ole koskaan nähnyt ketään presidenttiä, minkään kansakunnan, niin pahoin parjattavan, niin
pahoin halvennettavan, kuin mitä Yhdysvaltojen herra Trumpia on parjattu ja halvennettu. Mikään
muu kansakunta ei koskaan ole tehnyt niin. Ei presidenttiä kohtaan, eikä pääministeriä kohtaan,
tiedättekö. On ÄÄRIMMÄISEN epäkunnioittavaa, mitä tavallisella amerikkalaisella ihmisellä on valtion
johtoaan vastaan. Se on hyvin, hyvin halventavaa. Se ei ole miestä kohtaan, vaan virkaa kohtaan. Siis
kuka ikinä onkin virassa, hän ansaitsee tulla kunnioitetuksi, hän ansaitsee tulla arvostetuksi.
Yhtäkkiä näin näyn. Ja Herra alkoi puhumaan minulle Yhdysvalloista jälleen ja Hän sanoi, että kolme
voimallista Enkeli Ruhtinasta on asetettu asemaan Presidentti Trumpin tueksi ja he voimistavat häntä
ja hän tulee saamaan riemuvoiton. Ja mitä tarkalleen ottaen sana riemuvoitto tarkoittaa, sitä minä en
tiedä. Siispä minä en halua lisätä minun omia mielipiteitäni tai kommenttejani siihen.
Ja Herra Jeesus sanoi tämän: ”Minä rakastan häntä. Hän on Minun palvelijani.” Ja kun Herra Jeesus
puhui sen, minä näin kyyneleitä tulevan alas Hänen silmistään. ”Ja Minä rakastan häntä. Hän on
Minun palvelijani. Hän tulee täyttämään Minun tahtoni tätä kansakuntaa kohtaan, kuin myös Israelia
kohtaan.”
”Jos kristityt tässä maassa kerääntyvät yhteen ryhmiksi kirkkoihin, rukoilemaan vilpittömästi, ilman
ennakkoluuloja ja puolueellisuutta, SITTEN Minä työnnän pois vihollisen suunnitelmat pysäyttää
Trump.”
”Te ette tule koskaan tuntemaan hänen (Trumpin) sydäntään, mutta Jumala on nähnyt hänen
sydämensä ja Hän sanoo: ”Hän taistelee hengissä säilymisestä. Ei edes seuraavasta virkakaudesta,
tiedättekö, vaan jopa päästäkseen virkakauden loppuun. ”Hän taistelee hengissä säilymisestään.” Hän
on murtunut mies. Juuri ne ihmiset, joiden pitäisi tukea häntä, jopa jos he kääntyvät häntä vastaan,
evankeliset kristityt, kun jopa he kääntyvät häntä vastaan, silloin hän menettää kaiken toivon, eikö
niin?
”Siispä Minä annan hänelle Minun suosionosoitukseni ja suihkutan Minun Armojani hänen päälleen,
sillä hän on sisällänsä murtunut mies ja hän taistelee hengissä säilymisestään. Kaikki inhottavat
hyökkäykset häntä vastaan, näyttävät tämän kansakunnan ihmisten enemmistön yksinkertaisen ja
pahan luonteen. He haluavat epäoikeudenmukaisuuden saavan riemuvoiton. Herra Trumpin pitäisi
jatkaa toinen presidenttikausi, että Jumalan päämäärät tulisivat täytettyä tälle kansakunnalle. Mikä
tarkoittaa, että hän ei ole lopettanut vielä.”
Jumala haluaa antaa teille vielä toiset neljä Armon vuotta. Neljä vuotta ALOITTAA UUDELLEEN jotakin,
aloittaa uudelleen. Se on uudelleen aloitus. Sillä ensimmäiset neljä vuotta olivat vain maaperän
tasoittamista, maaperän tasoittamista. Seuraavat neljä vuotta tulevat olemaan siemenen versomista,
versojen kasvamista, kukkien puhkeamista ja hedelmien kypsymistä ja puun kukoistamista ja
kasvamista. Ja te tulette jälleen kerran olemaan KUNNIOITETTU KANSAKUNTA.

Sitten Herra Jeesus katsoi minuun ja Hän sanoi: ”Nyt Minä haluan sinun menevän Amerikkaan ja
varoittavan heitä tuomiosta, mikä on tulossa heidän päälleen” Nyt, pyydän, kuunnelkaa hyvin
huolellisesti, ” JOS he valitsevat väärän presidentin.”
(Nähdäksenne koko englanninkielisen videon, käykää sivulla SHEKINAHWORSHIP.COM)

