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Lähde: https://www.youtube.com/watch?v=t5BLpQ-sBBQ

Jumala osoitti minulle kolme eri ihmistä, kun Trump aloittaa toisen kautensa

Hei, mitä kuuluu ihmiset?!

Tänään on viimeinen päivä täällä D.C.:ssä. Ja jos olet seurannut minua tämän viikon, tai viimeiset 
kaksi kuukautta, te tiedätte, mikä on ollut sydämelläni. Ja se on siinä, että Herra on voidellut ja 
asettanut Trumpin presidentiksi toiselle kaudelleen. Se ei ole vuonna 2024 vaan juuri nyt. 
Seuraavien muutaman viikon aikana. Ja jälleen kerran, kuten olen painottanut aikaisemminkin, tämä
kanava on sitä varten, että sinä asetat asiasi järjestykseen Herran kanssa. Ja että valmistaudut 
herätykseen. Ja se on tässä ajanjaksossa. Kyse ei ole Trumpista. Kyse ei ole republikaanisesta 
puolueesta. Kyse ei ole mistään noista asioista.

Kysymys on demokratian jatkuvuudesta. Tämä on taistelu: hyvä vastaan paha. Ja minun toivoni ja 
se, mitä Herra on asettanut sydämelleni, on valmistaa sinut, valmistaa ihmiset, uskovat. Tai jos et 
ole uskova, jotta olet uskova, jotta voimme olla samassa junassa. Jotta saamme pidettyä talomme 
järjestyksessä. Olen antanut paljon profeetallisia sanoja, paljon unia, paljon erilaisia asioita 
viimeisten kahden kuukauden aikana, jotka johtavat siihen, mitä on tulossa eteemme tammikuun 20.
päivänä. Joten, olen sanonut tämän monta kertaa aikaisemminkin. Olkaa ystävällisiä ja välttäkää 
heittämästä kiviä minua kohti kunnes on tammikuun 20. päivä. Koska jälleen kerran kaikki puhuvat 
liian nopeasti. He katsovat uutisia, aivan kuten kävi marraskuun 3:na, välittömästi, muutama päivä 
sen jälkeen, kun voittaja oli julistettu.  He alkoivat heittämään kiviä. 

Äänestystuloksen varmistaminen...he heittivät kiviä. Mutta minä sanon uudelleen, odottakaa 
tammikuun 20:een päivään ennen kuin sanotte mitään. Koska juuri nyt, selvemmin kuin koskaan 
aikaisemmin, Herra on tehnyt asian minulle hyvin selväksi, mitä tulee tapahtumaan. Ja kaikki, mitä 
olen sanonut, ovat tapahtunut. Ja suuri finaali on edessämme. Ja siitä haluan puhua seuraavissa 
videoissani, mutta tänään, mitä haluan tehdä. Haluan puhua teille siitä, mitä Herra on näyttänyt 
minulle. On olemassa kolmenlaisia ihmisiä, jotka tulevat esiin, kun 20. pyörähtää esiin ja sen 
jälkeen. Koska jos et ole oikeassa paikassa, sinä et halua olla eräässä noista kolmesta ryhmästä 
ihmisiä. Ja minä aion jakaa tämän kanssanne, koska tämä tulee rakkaudesta ja armosta ja huolesta. 
Ei huolesta vaan rakkaudesta teitä kohtaan. Niille, jotka aikovat siirtyä tuohon tulevaan ajanjaksoon
vuonna 2021. Joten, jos olet kuunnellut minua, tiedät, että olen vilpitön ja tiedät, että sanon tämän 
armosta ja rakkaudesta. En ole mielellisesti epävakaa. En ole hullu.

Tämä on jotain, jonka Herra on osoittanut minulle. Jälleen kerran, odota, jos et ole varma. Minä 
rohkaisen ihmisiä rukoilemaan asian puolesta. Menkää Herran luokse, koska juuri parhaillaan, 
vaikka olet Herran kanssa ja uskot, että olet oikeassa Herran kanssa, mitä Herra on tehnyt, hän on 
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sallinut väliverhon peittävän sinut niin, ettet ole pystynyt näkemään totuutta ennen kuin sinulle 
paljastetaan, mikä tuo totuus on. Ja tämä on sitä, mikä on minun roolini. Jälleen kerran, minä en ole 
mitenkään erityinen. Minä en ole kenenkään yläpuolella. Minä vain olen omassa roolissani, johon 
Herra on minut kutsunut. Minä olen uskollinen tuolle kutsumukselle. Minä olen kuuliainen. Ja minä
aion tehdä tämän totuudessa ja rakkaudessa. Ja minä aion jatkaa tätä työtäni kunnes kaikki on 
tapahtunut ja sen jälkeenkin. Koska tulemme avaamaan ovia, joita emme ole koskaan aikaisemmin 
nähneet. Ja se vie minut nopeasti toiseen aiheeseen. 

Olen maininnut, että sensuuri tulee kasvamaan ja muutaman viime päivän aikana olemme nähneet 
sitä tapahtuvan. Olemme nähneet, että paljon konservatiivisia mielipiteitä ja kanavia on suljettu. 
Mitä olen rukoillut ja mitä olen päättänyt tehdä, ikään kuin varmuustoimenpiteenä, olen laittanut 
nämä videoni osoittamaan tyytymättömyyttä vallitsevaan tilanteeseen. Olen valinnut jylinän. Olen 
myös edustamassa parhaillaan. Minä en twiittaa tai tee mitään noista asioista. Mutta ainakin olen 
paikan päällä, jos jotain tapahtuu. Ja jos tämä kanava suljetaan ja minua käsketään lopettamaan. 
Joten, en halua, että te olette mukana epäjärjestyksessä. Tämä on pääasia, mutta 
varmuustoimenpiteenä, minä olen jylisemässä. Ja minä laitan videoni näkyville. Ja kiitos monista 
viesteistä ja rukouksista. 

Ja vielä nopeasti toinen asia, jonka haluan käsitellä ennen kuin menemme tämän videon aiheeseen. 
Jos olet viestitellyt minulle, lähettänyt sähköpostia minulle, olen, olen,... olen saanut satoja ja satoja 
ja tuhansia viestejä. Kännykkäni on räjähtämäisillään parhaillaan. Olen pahoillani, etten voi vastata 
teille niin nopeasti. Mutta olen ajatuksissanne ja rukouksissanne. Ja minä aion, toivottavasti, jossain
vaiheessa pystyn vastaamaan, kun asiat ovat hieman rauhoittuneet. Mutta juuri nyt olen 
äärimmäisen kiireinen. Olen täällä viimeistä päivääni D.C.:ssä. Minulla on paljon työtä ja eri 
asioita, jotka pitää viimeistellä. Ja, jopa näiden videoiden tekeminen päivittäin on melkoinen 
venyminen minulle. Joten, minä pyydä anteeksi, mutta olen täällä. Olen teitä varten ja ajattelen teitä
ihmiset. Mennään nyt siihen, mitä Herra on asettanut sydämelleni noista kolmesta ihmistyypistä, 
jotka Herra on osoittanut minulle.

Ne tulevat tapahtumaan. Ja jälleen kerran Trump tulee saamaan toisen kautensa. Mutta nopeasti 
ennen kuin menemme aiheeseen. Haluan toistaa, mitä tulee tapahtumaan. Kuten olen sanonut paljon
pahuutta tulee julkisuuteen ja paljon ihmisiä tuodaan oikeuden eteen. Ja tapa jolla se tulee 
tapahtumaan, jonka Herra on tehnyt minulle selvemmäksi, on jonkinlainen sotilasoperaatio (military
fashion). Ja kuten sanoin eilen, kun kuulemme huhuja sodista ja on sotia, älkää olko huolissanne. 
Koska ihmiset sanovat asioita kuten, että meillä tulee olemaan jonkinlainen mellakka tai 
vallankaappaus tai mikä tahansa se onkin. Mutta kaikki tulee tapahtumaan laillisesti. Kaikki tulee 
tapahtumaan syystä. Ja tämän oli tapahduttava. Sen oli tultava toteen. Juhlallinen vakuutus oli 
viimeinen tapahtuma, koska nyt ihmiset ovat tehneet rikoksen. Heillä on kaikki todisteet ja siellä on
tiettyjä asioita, joista ette ole tietoisia. Sellaisia asioita, joita emme ymmärrä ja jotka tapahtuvat 
tässä luonnollisessa maailmassa. Ja ne tulevat päivän valoon pian. Ja minä toivon ja siihen suuntaan
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olen havainnut asioiden olevan menossa juuri nyt. Mutta kuten sanoin, lupaus, jonka Jumala antoi 
minulle, ja lisäksi monelle muullekin profeetalliselle henkilölle, on se, että Trump tulee saamaan 
toisen kautensa. 

Kysymys ei ole hänestä. Kysymys on hyvä vastaan paha. Ja oikeudenmukaisuuden on tultava esiin, 
jotta useammat ihmiset tulevat tuntemaan Jeesuksen. Jotta ihmiset tulevat tähän suureen 
elonkorjuujuhlaan - herätykseen. Se on alkanut tapahtumaan ja se tulee jatkumaan. Ja siitä tässä on 
parhaillaan kysymys. Ja jos olet katsonut muita videoitani, erityisesti "understanding the times" 
(ajanjaksojen ymmärtäminen), katsoisitko sen videon, koska se antaa sinulle paremman kuvan siitä, 
mitä on tapahtumassa. Mutta tuon sanottuani haluan puhua niistä kolmesta ihmistyypistä.

Ensimmäinen ihmistyyppi, joka tulee esiin, on uskova ja joka on rukoillut ja joka on ollut 
uskollinen. Minä kuulun tuohon leiriin. He ovat ihmisiä, jotka ovat tunteneet Hänet ja kuulleet 
sanan Häneltä ja jotka odottavat Häntä ja että kaikki nämä tapahtumat ovat toteutuneet. Ja se, mitä 
sinulle tulee tapahtumaan. Ja jopa ne, jotka ovat epäileviä parhaillaan. Monet ihmiset hyppäävät 
kelkasta pois. Jopa ihmiset, jotka ovat saaneet profeetallisia sanoja, he ovat peruneet puheitaan ja 
muuttaneet mieltään. Mutta, todellakin, heidän mielen muutoksensa ei ole tarpeellista. Koska he 
eivät ole nähneet omilla silmillään, mitä on tapahtunut. Joten kaikki mainitut ihmiset, heidät tullaan 
lunastamaan takaisin. Ja jopa minä itsekin kamppailin jonkin verran - siellä täällä. Kehossani minä 
sanoin: "Herra, aiotko tehdä minusta kaikkien silmissä hölmön typeryksen tai mitä minulle on 
tapahtumassa?" Hän antoi minulle sanan viime yönä, joka kuului: teiden lunastuksenne aika on 
lähellä. Teidän lunastuksenne on lähellä. Teidän lunastuksenne on lähellä. Joten, minulle tuo oli 
lohdullista. En ole huolestunut. Jälleen kerran ihmiset sanovat: "Mitä aiot tehdä? Mitä pitää tehdä?" 
Ja jälleen kerran kysymys ei ole siitä. On suurempi maailmanlaajuinen taistelu meneillään. 

Ja heille, jotka ovat rukoilleet ja jotka ovat olleet hengessä. Te tulette saamaan niin hienon "WAU!"-
hetken. Te tulette olemaan niin hämmästyksissänne ja niin ihmeissänne Jumalan kunniasta. Ja te 
tulette ylistämään Häntä ja te tulette tämän läpi vahvempana ja te tulette olemaan vahvempia 
uskossanne. Ja te olette... Teidän epätoivonne tulee kääntymään toivoksi. Joten, pysykää vahvoina 
ja olkaa rukouksessa kuten olen maininnutkin. Ja teille, ihmiset, tuossa leirissä, jatketaan 
matkaamme, koska olen kanssanne. Ja me tulemme voittajina ulos tästä. Ja jälleen kerran, kysymys 
on Herrasta ja oikeudenmukaisuudesta. Ja siitä, mitä hän haluaa ja mikä on hänen tahtonsa. Ja sen 
hän on osoittanut minulle.

Toinen ryhmä ovat ne ihmiset, jotka tulevat esiin. Silloin tulee tapahtumaan niin, että ne, jotka ovat 
epäileviä tai jotka eivät ole tunteneet Herraa. Tai he tuntevat Herran, mutta he ovat olleet avoimia ja
ovat odottaneet ja ovat rukoilleet ja he ovat olleet nöyriä Herran edessä. Olen puhunut tästä aiheesta
aikaisemminkin. Sinun pitää tyhjentää itsesi. Sinun pitää tyhjentää itsesi ja sanoa: "Isä." Ja jopa kun
katsot videoitani, niin laita video keskeytykselle, ja olen sanonut tästä teille ihmiset. Olemme niin 
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nopeita. He ovat niin nopeita käyttämään kieltään. Keskeytä video ja sano: "Herra, anna minun 
pohdiskella tätä. Minä haluan kysyä sinulta. Mikä tässä on totuus? Tuo puhuu noista asioista ja 
sanoo tuollaista. Ja mitä media sanoo? Kuulosta siltä, että ne ovat ristiriidassa keskenään. 
Edessämme on niin paljon eri uutispaloja. Se sekoittaa minut, Herra." Laita video keskeytykselle ja 
sano tuo rukous ääneen. Ja tule hänen luokseen tuolla nöyryydellä. Ja minä takaan sinulle, että 
Herra puhuu sinulle. Herra avaa sydämesi. Hän valmistelee sitä juuri parhaillaan. Hän valmistelee 
sitä juuri nyt, kun nämä tapahtumat ovat meneillään. Ja siihen vaaditaan kriisi ja siihen vaaditaan 
ihme, jotta sinä heräät. Ja tämä on sitä, mitä tapahtuu tässä ajanjaksossa ja tällä hetkellä. 

Ja uudelleen, tämä vie aikaa vain muutaman viikon. Ja minä olen innostunut, koska meidän ei 
tarvitse odottaa kauan ja kulkea läpi pitkän ajanjakson. Joten, jos olet tuossa leirissä, sinä tulet 
saamaan mielenmuutoksen ja sinä tulet tuntemaan totuuden ja sinä tulet jatkamaan etsintääsi. Sinun 
ymmärryksesi asioista jatkaa kasvuaan. Sinä tulet havaitsemaan median propagandan ja sen, mitä ne
sanovat. Mediassa on kerrontaa, jota hallitaan. Tuollaiset asiat. Sinä tulet näkemään nuo asiat, koska
olet rukoillut sitä ja koska olet odottanut ja olet nöyrtynyt Herran edessä. Ja tämä täyttää sinut. Ja se
tulee valmistamaan sinut herätykseen olit sitten kristitty tai et. Nämä tapahtumat tulevat 
toteutumaan. Ja heti kun se tapahtuu, se tulee auttamaan sinua, koska sinä tulet vuoteen 2021. Ja 
olen niin innoissani puolestanne ihmiset, jotka kuulutte tuohon ryhmään. 

Koska te tulette tuntemaan Herran ja te tulette ylistämään ja kiittämään häntä. Ja te tulette sellaiseen
asemaan, enemmän kuin aikaisemmin, että avoimia ovia alkaa ilmestymään eteenne. Te tulette 
mukaan junan kyytiin. Teidän talonne tulee olemaan järjestyksessä. Ja te tulette olemaan 
oikeudenmukaisuuden puolella. Minä olen antanut paljon profeetallisia sanoja ja unia tästä aiheesta.
Käy katsomassa muita videoitani. Olen puhunut tästä aiheesta. Jos olet hyppäämässä tämän junan 
kyytiin, olen innoissani puolestasi. Se tulee tapahtumaan sinulle. Joten, ole valmistautunut siihen.

Kolmas ryhmä ihmisiä, ne, joista olen todella huolissani. Joiden puolesta olen rukoillut, koska, 
jälleen kerran. Tulen luoksenne armossa ja rakkaudessa. Ja vaikka te tyrmäätte minut ja vaikka 
heitätte minua kivillä, minä tulen luoksenne rakkaudessa. Mutta, teille, ihmiset. Jopa teille ihmiset, 
jotka ette aio muuttaa tapojanne. Teille, jotka ette aio muuttaa ajatuksianne ja ideologioitanne. Ja 
vaikka annan teille nämä profeetalliset sanat. Ja jälleen kerran, minä en anna tätä teille 
viihdyttääkseni teitä. En anna teille näytöstä taikuudesta. Jotta voisin sanoa: "Hei, wau!" Ja vaikka 
nämä asiat tulevat tapahtumaan, te, ihmiset, te ette tule uskomaan. 

Ja niin sanoo myös Raamattu. Joten, ihmiset kotikaupungissaan, siellä, missä Jeesus oli, 
Nasaretissa, he eivät uskoneet. He näkivät hänet ja kuitenkin ajattelivat: "Ei, ei." Ja he kieltäytyivät 
uskomasta. Tuollaisten ihmisten puolesta, minä rukoilen puolestanne. Ja teille, ihmiset, te ette 
muuta mieltänne. Ja te ette tule vastaanottamaan Häntä. Ja te ette tule ymmärtämään ettekä te tule 
tuntemaan totuutta, koska te olette ylpeytenne verhoamia. Te olette mielipiteittenne vankeja ja te 
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olette ennakkoluulojenne kahleissa. Te ette ole todella tulleet Herran eteen nöyryydessä. Te ette ole 
tehneet tuollaisia asioita. 

Ja jopa teille, te tulette olemaan jumissa Trumpin tavoissa. Te olette: "Ei, ei, ei, Trump ei ole, en 
vain voi nähdä häntä siellä, blah, blah, blah,..." Te ette usko, että Saulia käytettiin Jumalan 
kunniaksi, kun hän kääntyi Paavaliksi. Ja hän oli murhaaja. Ja jopa sellaiselle kuin Trump. Jopa 
sellaiselle, jolla on minkälainen historia tahansa, te vain kieltäydytte uskomasta sitä. Ja sellainen 
pysyy teissä. Ja olen niin pahoillani puolestanne, mutta te ette kykene muuttamaan mieltänne 
asioista. Ja te olette sen verhoamia. Ja te vain jatkatte matkaanne tietämättöminä ja kykenemättä 
rukoilemaan ja kykenemättä avaamaan mieltänne. 

Ja tuon ryhmän ihmiset, vaikka te näette kaiken sen ja kuulette kaikesta siitä, te vain suututte ja te 
vain muututte katkeriksi ja te tulette vuoteen 2021. Ja te jatkatte vuotta 2021 olemalla vihaisia. Te 
tulette sanomaan: "Voi pojat, hän ryösti sen. Hän varasti sen. Siellä taustalla on jotain muuta. Hän... 
Siellä oli vallankaappausyritys." Mitä tahansa media suoltaa ulos, te uskotte sen, mitä he sanovat. Ja
teille, olen pahoillani puolestanne. Ja aion jatkaa rukoilua puolestanne. Mutta, te ihmiset, teidän on 
tultava tuntemaan Herra. Teidän on pyydettävä sitä häneltä, niin että teistä voi tulla toisen ryhmän 
ihmisiä. Teidän on oltava siinä toisessa ryhmässä. Jos se vain suinkin on mahdollista. Mutta teille, 
koska teillä on jumaluuden ulkokuori, mutta kiellätte sen voiman. Se sanotaan kirjoituksissa.

Teillä on muodollinen jumaluus ja ajattelette olevanne oikeassa Jumalan kanssa, mutta te kiellätte 
profeetalliset sanat ja te kiellätte muut asiat. Ja te kiellätte kaikki nämä muut ihmeet, joita tapahtuu 
ympärillämme. Te kiellätte totuuden, että Jumala käyttää jotain ihmistä, rikkinäistä ihmistä kuten 
Trump, rikkinäistä henkilöä kuten kaikki nämä muut ihmiset hallituksessa. Ja jälleen kerran, olen 
sanonut tämän aikaisemminkin. Hän lakaisee suuria ihmisjoukkoja ja monet ihmiset joutuvat 
oikeuteen vastaamaan teoistaan. Ja jopa nähdessänne sen, te ajattelette, että kyseessä on salaliitto tai
vallankaappaus tai vastaava. 

Joten, teille ihmiset, mikä tahansa uskonne onkin, te ette siltikään muuta mieltänne. Ja sanon tämän 
teille etukäteen. Sanon tämän teille nyt ennen kuin kaikki se tapahtuu, jotta näette sen olevan 
Jumalan kunniaksi. Se ei ole kunnianosoitus minulle. Se ei ole kunnianosoitus minun profeetallisille
sanoilleni tai kenenkään toisen. Ja jälleen kerran, en ole tässä yksin. Jos olisin tässä yksin, se ei olisi
Raamatun mukaista. Meitä on monia. Jotkut meistä ovat epäilleet ja jotkut meistä ovat muuttaneet 
mieltään, mutta heidän ei olisi tarvinnut tehdä sitä. Koska vapautus on matkalla luoksemme kuten 
sanoin eilen. Punainen meri jakaantuu ja me olemme kävelemässä sinne. 

Monet meistä ovat olleet ensimmäisessä leirissä aivan samoin kuin he, jotka ovat olleet toisessa 
leirissä. Jos olet kolmannessa leirissä, minä vetoan sinuun: laita asiasi kuntoon Herran kanssa ja 
nöyrry hänen edessään. Ja pyydä häntä. Laita jopa tämä video keskeytykselle ja sano: "Herra, minä 
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käytän viisi minuuttia ja todellakin tulen eteesi ja kysyn sinulta, mitä minulta puuttuu? Mikä on se 
asia, jota minä en näe?" Minä rukoilen puolestanne ihmiset. Ja jälleen kerran, en ole suuttunut tai 
vihainen kenellekään, joka heittää kiviä. Jälleen kerran, odottakaa ennen kuin heitätte kivenne. 
Kysymys ei ole minusta vaan siitä, mitä täällä on tapahtumassa - tässä valtiossa. Ja mikä vaikutus 
sillä on muuhun maailmaan. 

Joten, pysykää valveilla ihmiset. Rakastan teitä ihmiset ja rukoilen puolestanne. Rukoilen tämän 
valtion puolesta. Rukoilkaa myös puolestani. Olen kokenut hengellistä hyökkäystä viime yönä, joka
oli todella pahaa. Olen joutunut moniin hengellisiin hyökkäyksiin unessani. Joten rukoilisitteko 
puolestani, jotta minä pysyisin rohkaisevana ja vahvana jopa tämän ajanjakson aikana. Ja 
rukoilisitteko kansakunnan puolesta. Kiitos hyvin paljon ihmiset ja puhutaan lisää pian.
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