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Minä näin TÄMÄN ylienkelin tulevan USA:han taistelemaan Trumpin
puolesta

Hei,

Sid Roth tässä Lance Wallnaun kanssa. Ja, en tiedä miten se tapahtui, mutta minä sain käsiini 

videon, jonka sinä juuri teit. En katsonut sitä, kun se tuli live-lähetyksenä. Tiedätkö miksi? Koska 
kello oli 1:30 keskiyöllä. Mitä sinä teet valveilla klo 1:30 yöllä? 

Lance: Minä puhuin kaikille Lähi-Idässä, koska siellä kello oli 9:00 aamulla. 

Sid: Ahaa, sinä olet nopea ajattelemaan. 

Sid: Kuitenkin, asia, jonka haluan sanoa on. Minulla on ystävä, joka on profeetta. Hän on ehkäpä 
paras profeetta, jonka tunnen. Hän on nähnyt jotain yhä uudelleen ja uudelleen ja uudelleen, Lance. 
Hän on nähnyt yhden sanan presidentti Trumpille. Ja tuo yksi sana, jonka hän on nähnyt, on 

puolustavat ystävät (vindication). Miltä tuo kuulostaa sinun mielessäsi?

Lance: Hmm. Voi pojat. Tuo on. Ensimmäinen kerta, kun kuulen tuon. Tuo mitä kerroit. Se on juuri
sitä, mitä pitää tapahtua. Tarkoitan, meillä on yksi mies areenalla: Maximus taistelee kaikkia niitä 
sotavaunuja vastaan. Hän tarvitsee sitä, koska hänellä ei ole sitä luonnostaan. Joten hän tarvitse 
sellaista yliluonnollisesti. 

Sid: No, sinä olet kertonut niin monta tärkeää, tärkeää asiaa. Sinun ja minun lisäkseni, en usko 

kuulleeni tästä asiasta puhuttavan niin vahvaan ääneen. Ja, muuten, se liittyy äsken mainittuun 
ystävien apuun. Minä uskon, että hän tulee saamaan apua kaikilla alueilla. Mutta. Mutta, ihmisten 
täytyy tietää, että kaikki ihmeelliset asiat, jotka hän teki Israelin hyväksi. En usko, että edes 
presidentti Trump tietää tätä. Hän avasi sellaisen hengellisen siunauksen ulottuvuuden oven, mikä 

syrjäyttää kaiken sen, minkä paholainen yrittää tehdä parhaillaan. Selittäisitkö asiaa.

Lance: Minä olin äärimmäisessä hengellisessä stressissä sen suhteen, miten minun pitäisi rukoilla. 
Koska, kuka tahansa kykenee rukoilemaan itsekkään rukouksen: "Jumala, pelasta Amerikka." Tai: 
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"Jumala, älä anna Amerikan . . ." Mutta, kun katsot minne tahansa maailmankolkkaan. Venezuelassa
on kristittyjä. Kiinassa on kristittyjä. Iranissa on kristittyjä. Miksi Jumala tulisi Amerikan 
kristittyjen avuksi? Se ei ole puheenaiheemme. Se on sitä, mitä haluamme. Mutta se ei ole sitä, 
mistä puhutaan. Meidän täytyy kuunnella hienoja juutalaisia opettajia (intercessors), miten puhutaan
Jumalalle. Ja tavallaan parhaat opettajat ja neuvottelijat ovat: Aabraham, Mooses. He ymmärsivät, 

miten Jumalan kanssa toimitaan. Ja tämä on sitä, mitä he sanoivat. 

Lance: Mooses ja Jumala. Kun Jumala sanoi, että aikoo tuomita tämän kansan. Minä näen heidän 
sydämensä eivätkä he ole mitään muuta kuin pahoja. Mooses sanoi, odota hetki. Nämä eivät ole 
minun kansaani. Ne ovat sinun kansaasi. Ja, mitä egyptiläiset sanovat, kun he kuulevat tästä. 

Lance: Ja, juuri sitä minäkin sanon. Donald Trump on puolustanut Israelia. Donald Trump siirsi 
suurlähetystön. Donald Trump puolusti Golanin kukkuloita. Donald Trump painosti YK:ta 
puolustamaan Israelia ja kristittyjä. Ja minä rukoilin Jumalaa, mitä pakankansat sanovat, kun tämä 
avoimesti asiansa esittänyt mies, joka on kertonut tekevänsä tätä Sinulle. Jos hänet häpäistään. Jos 

hänen todelliset hyvät tarkoitusperänsä peitetään petoksen avulla. Jos sotatoimet saavat hänet 
virattomaksi. Mitä sanovat pakankansat silloin? Ja minä todella tunsin, että Pyhä Henki sanoi: 

"Keskustellaan tästä asiasta. Miksi minun pitäisi tehdä tämä?" Se johtuu tämän miehen 
uskollisuudesta Aabrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumalalle.

Lance: Sitten menin Gensikseen [1. Moos.], etkö sinä sanonut, että ne jotka siunaavat sinua, sinä 

siunaat heitä. Ja ne jotka halveksivat sinua, sinä et pidä heitä missään arvossa. Herra, tämä mies on 
sanonut tekevänsä tätä sinulle. Ja, silloin minä aloin todella tuntea Herran hengen alkavan 

puhumaan. Nyt me alamme puhumaan siitä, mikä on tärkeää. Minun nimeni. Jumalan nimi. Eikä 
siis... Eikä amerikkalaisten hyvinvointi.

Sid: No, minä palaan hieman taaksepäin ajassa. Aikaan ennen presidentti Trumpia. Ennen kuin 

hänestä tuli presidentti. Hän oli ehdokkaana presidentiksi. Ja, minä ja viisi tai kuusi muuta 
työntekijää tapasimme hänet Trump Towerissa. Ja tämä oli ennen kuin tunsin koko hänen 

persoonallisuuttaan. Kun ollaan rehellisiä tässä asiassa. Tänään kaikki tuntevat hänen 
persoonallisuutensa. Ja, minä näin jotain siinä miehessä. Vain harvat ovat nähneet sen median 
välityksellä. Vain harvat ovat nähneet sen, mistä nyt puhutaan. Ja, mitä minä näin. Se oli 
myötätuntoinen sydän ja rakkaus. No, ihmiset sanovat, että minä olen [hepreaa] meshuggah. Sinä 
tiedät, mitä tuo tarkoittaa: hieman hullu. Siis, jos katsomme sitä, mitä valtamedioissa esitetään. 
Mutta, minä näin sen. Ja, Lance, me keskustelimme ennen lähetystä. Se tulee esiin seuraavien 

neljän vuoden aikana. Me tulemme näkemään miehen, jonka Jumala valitsi.

Lance: Me olemme nähneet juuri mainitsemiasi välähdyksiä hänestä. Ja ajattelen, että ne meistä, 
jotka emme ole hänen vihollisiaan. Meidän on havaittava nuo hetket, koska olin hänen kanssaan 
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Trump Towerissa. Ja Stephen Muncie tuli myös sinne tilaisuuteen. Ja hän sanoi: "Herra Trump, te 
olitte eräässä tapahtumassa." Ja Stephen... Kyseessä oli todellakin pienempi kaupunki. Stephen 
sanoi: "Te olitte siellä pikkukaupungissa ja esittelitte hienosti historian tapahtumien kulkua." Ja hän 
sanoi, että hän henkilökohtaisesti tietää, mitä paikanpäällä tapahtui. Stephen sanoi, että 
autonkuljettajasi kertoi tyhjästä renkaasta. Ja eräs kaverini kirkostani todellisuudessa tuli auttamaan 

renkaan vaihtamisessa. Tuo kaveri ei edes tiennyt, mitä joukkoa te olette. Hän vain auttoi limusiinin
renkaan vaihtamisessa. Ja, te, herra Trump, tulitte ulos autosta ja esittelitte itsenne. Kaverini kyllä 

tunsi teidät. Ja, te presidentti, kysyitte, mikä hänen nimensä on. Ja sitten, sinun hallintosi maksoi 
kaverini talolainan. Ja Stephen sanoi, että kaverini todistaa tästä asiasta ystäväjoukolleen - toisille 
julistajille. Tämä mies maksoi talolainani, koska satuin tekemään hyvän työn. Ja Donald Trump 
sanoi, älä puhu asiasta, minä tiedän, minä tiedän, me emme puhu näistä asioista, koska se sotkee 

tuotemerkkini. 

Lance: Hän haluaa näyttää kovanaamalta. Hän ei halua ihmisten tietävän, että hän on "pehmis" 
(soft touch). Ja siinä samassa eräs toinen kaveri tuli mukaan keskusteluun ja kertoi, ettei edes 
pitänyt Trumpista eikä edes halunnut äänestää Trumpin puolesta. Mutta minä olin mukana 
järjestämässä tapahtumaa [missäpäin?] ja te, herra Trump, kävelitte paikalle ja kysyitte, mitä olette 

tekemässä. Kerroin, että olemme vastustamassa ihmiskauppaa (sex trafficking), jolloin herra Trump 
kirjoitti 50 000 dollarin shekin ja antoi sen minulle ja käveli pois. Mies sanoi, tuo kertoo teistä 

enemmän kuin mikään muu. Nämä ovat tarinoita, joita Trump ei halua kenenkään kuulevan. 
Hänestä tuntuu siltä, että se saa hänet näyttämään heikolta. Mutta, se on hänellä sydämessään.

Sid: No, sinä kerroit minulle myös, että sait ilmestyksen. Siinä oli enkeli, joka tuli USA:han. Ja se 

tulee olemaan osa ystävien apua. Osa muutoksesta. Ja ehkä jopa auttaa hieman äänestyksessä. 
Herra, kiitos. 

Lance: Kyllä. No, minä kerroin tämän online ja he alkoivat todella miettimään, että olen hullu. 

Sid: Meshuggah. Sinun pitää sanoa tuo sana oikein.

Lance: Meshuggah. 

Sid: Sinä olet juutalainen. Muuten, ihmiset eivät tiedä, että olet juutalainen. 

Lance: Heh, tarkalleen, olen peittänyt asian hyvin. Suurin osa ihmisistä hoksaa asian jonkin ajan 
kuluttua. Tiesitkö, että Mikael on Israelin enkeli. Ja sitten Daniel sai ilmestyksensä. Mikael saapuu 
viimeisinä päivinä Israelia puolustamaan. Ja minä uskon, koska USA on sitoutunut Israeliin. Tämä 
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on se salaisuus. Mikael on sitoutunut liitolla kansakuntiin, jotka ovat sitoutuneet liitossa Israeliin. 
Joten, me ajattelemme näiden enkeleiden olevan yksilöitä. Mutta, Jeesus sanoi, siellä on 12 
legioonaa. Siellä on pataljoonia heidän alaisuudessaan. Joten, enkeli-Gabriel. Kyse ei ole ainoastaan
Gabrielista. Se on Gabriel ja hänen pataljoonansa. Kyse on lähes samasta asiasta, kun puhutaan 
omistajasta. Emme me taistele omistajaa vastaan vaan viidettä armeijaa tai 11:sta armeijaa vastaan 

tai kolmatta armeijaa vastaan. Joten, siellä on vastassamme kokonaisia divisioonia. Mikaelilla on 
divisioonansa, jonka taistelevat enkelit ovat, niin uskon, työssään puolustamassa ja peruuttamassa. 

Koska Jumala kunnioittaa heitä, jotka kunnioittavat häntä. Amerikka voi kirjaimellisesti langeta, 
mutta Jumalan armo juuri parhaillaan ja Jumalan siunaus, koska Amerikalla on suhde Israeliin. Se 
on käänteentekevä asia. Ja me kutsumme sitä toteutumaan juuri nyt ja Mikael on tulossa tänne 
hoitamaan asian.

Sid: Mitä sinä ajattelet, pyhitetyllä älykkyydelläsi, mitä voit kuvitella, että Mikael voi tehdä 

kaaokselle Amerikassa? Tuhoamiselle, mielenosoituksille, rotujen välisille jännitteille, poliittisille 
jännitteille, jännitteiden jännitteille, kaikille jännitteille? 

Lance: No hyvät uutiset ovat, minun näkökulmastani, uutiskierto on manipuloitu. Tämä on asia, 

joka kristittyjen täytyy havaita. Rukoileminen... Se on sitä, kun joku rukoilee tulipalojen puolesta 
naapurustossa. No, mitäpä, jos tulipalot on sytyttänyt tuhopolttaja? Ehkäpä parempi rukous 
kuuluukin: "Herra, paljasta tuhopolttaja!" Mitä me tarvitsemme juuri nyt, on se, että 
amerikkalaisten ei tulisi jumittua uutiskiertoon, jota manipuloidaan. Vaan todellisuudessa me 
tarvitsemme Jumalan, joka paljastaa sen, mikä on kaaoksen takana. Meidän pitää alkaa vetämään 
verho syrjään - korruption edestä, joka on toiminnassa Amerikassa. Se yrittää varastaa Amerikan 

äänestyksen. Tai Amerikan tulevaisuuden. 

Sid: Ajattelen, että se on jo alkanut Trumpin kohdalla siinä, kun hänen tutkimuksensa Venäjän
osallisuudesta äänestystulokseen – se lopetettiin.  

Lance: Hän painaa... Hän painelee nappeja parhaillaan. Ja pohjimmiltaan, mitä hän on tekemässä, 
jos ihmiset haluavat kuunnella. Hän laittaa painetta Durham-rapottiin ja Barriin. Ja jokaiseen 

henkilöön Deep State:ssä, jotka odottavat äänestyksen jälkeistä aikaa. Trump sanoo, me emme aio 
odottaa. Minä alan puhumaan asioista nyt. Teidän on pysyttävä kärryillä. Hän vetelee naruista. Hän 
on nyt avaamassa kartanonsa portteja ja koirat ovat ulkona riistan perässä. 

Sid: Voittaako Trump? Tiedätkö sen? Vai, toivotko sitä?

Lance: Tämä on, tiedät sen. Tämä on tietenkin miljoonan dollarin kysymys. Jos menemme 
uutiskierron mukana... Tämä on sitä, mitä minä uskon olevan tapahtumassa. Muistatko, miten 
brexit-äänestys meni? Silloin ennustettiin, että Boris Johnson ei ehkä onnistu. Ja yhtäkkiä, hän sai 
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yhdessä yössä mandaatin. Näin on tapahtumassa. Jos olet... Jos olet liian peloissasi [put a mag hat 
on your head] liputtaaksesi Trumpin puolesta. Jos olet liian peloissasi laittaaksesi Trump-kyltin 
nurmikollesi. Sinä et silloin kerro tarinaasi tuntemattomalle, mitä olet tekemässä. Sen sijaan, sinä 
kerrot, ettet ole vielä tehnyt päätöstäsi. Ja jostain toisesta syystä, sinä et halua nähdä tuntemattomien
ihmisten ilmestyvän etuovellesi ahdistelemaan sinua. Joten, meillä on tämä aristeleva populaatio 

[syystäkin], sama, mitä tapahtui brexitissä. Kun menet kunnollisen brittihenkilön luokse. Sinä 
tiedät, mikä britti on: Derek Prince. Britit ovat hyvin eristäytyviä henkilöitä. Kaikki eivät ole niin 

kuin Boris Johnson on. He ovat enemmän syrjäänvetäytyviä. He ovat huolestuneita 
maahanmuutosta ja he ovat huolestuneita Brysselin täydellisestä kontrollista Englannin suhteen. He 
eivät sano tuntemattomalle: no, me emme ole vielä tehneet päätöstämme, mutta me vielä mietimme 
asiaa. He tiesivät, mitä ovat tekemässä. Ja, he vetivät siitä vivusta. Ja KAIKKI olivat järkyttyneitä 

uutisesta. 

Lance: Kaikki sanoivat: "Mistä tämä tällainen on tullut?" Ja, tämä on sitä, mitä pitää tapahtua 
Amerikassa. Pitää tapahtua näin: me emme tiedä, me emme ole vielä varmoja ja sitten BUUM: 
minä äänestän Trumpia. Ja, olkaa tarkkana, minä uskon, äänestyspäivänä tulee tapahtumaan nopea 
nousu. Ainoa asia, joka sen kykenee pysäyttämään on vastaava syöksy valtamedian puolelta, jossa 

kerrotaan ovensuukyselyn tuloksista. Kaksinkertaiset ovensuukyselyt osapuolten kannatuksesta 
kyseisellä hetkellä. Kannatusäänet, joita ovat antaneet jo menehtyneet henkilöt. Kannatusäänet, joita

löydetään [wallets, lompakoista?]. Ja kannatusäänet, joita löydetään autonromuista [trunks of cars]. 
He tuovat esiin omat kannattajansa. Mutta rynnistys kannatuksessa, mikä tulee tapahtumaan, jos se 
kohtaa valitsijamiesten (electoral college) äänten tsunamiaallon äänestyspäivänä, se iskee 
vastarinnan tuolle rynnistykselle. Ja se tulee kyseenalaistamaan sen luotettavuuden. Ja näemme 

siellä taistelun. Mutta, minä todella uskon, että Jumalan armo Amerikkaa kohtaan ja Jumalan 
laupeus Amerikkaa kohtaan ei ole vielä päätöksessään. Ja voi pojat, se olisi todella loppunut 

[Jumalan armo], jos Trumpia ei valittaisi jatkokaudelle. 

Sid: Minun mielipiteeni on tämä. Ja, olen varma, että se on myös sinun. Paholainen yrittää 
nopeuttaa lopunajan tapahtumia. Ja Jumala ei ole vielä lopettanut Amerikan kanssa. Minä uskon, 

että Amerikan hienoimmat ajat ovat sen edessä. Koska, minä uskon, että kirkon hienoimmat ajat 
ovat sen edessä. Ja minä todella uskon, jokaisella kehoni solulla: presidentti Trump saa toiset neljä 

vuotta. 

Lance: Kyllä, mutta se ei ehkä tapahdu tavanomaiseen tyyliin. Tämä on sitä, mitä korkein hallinto-
oikeus (Supreme Court) ja sen taisteluareenat, miksi ne ovat olleet niin kiehtovia. Koska, voi olla, 

että se on etukäteen määrätty tapahtuma sen sijaan, että se olisi lopputulos. Voi olla, että täytyy 
tapahtua päätös ennen 10. joulukuuta ja ajattelen, että täytyy olla tietyntasoinen vahvistus 

valitsijamiesten joukossa (electoral college) ja sitten me saamme... Sinä muistat Bush vastaan Gore 
taistelun. Silloin oli tyyppejä, jotka tarkastelivat asioita suurennuslasilla. Ja se oli vain yhdessä 
osavaltiossa. Se tapahtui yhdessä tai kahdessa osavaltiossa. Mitä me teemme, jos niin tapahtuu 
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viidessä osavaltiossa. Siitä tulee kaaos! 

Sid: Sinä sanoit jotain keskiyön voimakkaassa keskiyön julistuksessasi. Se oli... En halua laittaa 

sanoja suuhusi, mutta tämä on sitä, mitä muistan sinun sanoneen. Tavallaan, Trumpin vastustaminen
on sama kuin Jumalan vastustaminen. Selitä se.

Lance: Minä uskon, että asia on niin. Alun edessä. Ja minulla on valokuva, jonka annoin Donald 
Trumpille sinä päivänä, jolloin kerroin hänelle profetian Kooreksesta. Se oli ensimmäinen kerta, 
kun kuulitte asiasta. Minulla oli kuva, jonka löysin pari päivää sitten. Olin lähettämässä ystävälleni 

kuvia Israelista. Katsoin kuvaa ja hämmästelin itsekseni, että tässä on päivämäärä 2015. Ja olin 
tuolloin Trump Towerissa. Ja olin kertomassa hänelle tarinaa Kooreksesta. Se on Jesaja 45. Minun 

tarkoitukseni ei edes ollut tehdä sitä...

Sid: Muuten, tuolla ulkona on ihmisiä, Lance. Sellaisia ihmisiä, jotka katsovat meitä parhaillaan, 
jotka eivät tiedä, että sinä olit eräs ensimmäisistä, joka sai sanan Jumalalta. Siis: Trump on 
Kooreksen kaltainen. Tuolla ulkona on ihmisiä, jotka seuraavat meitä ja jotka eivät tiedä, mikä 

Koores on. Selittäisitkö sitä?

Lance: Ehdottomasti. Joten, juutalaisessa... Juutalaisten historiassa on yksi pakana, jota 
kunnioitetaan tänäkin päivänä. Ja, siis, 2500 vuotta sitten Jumala kasvatti persialaisen kuninkaan 
nimeltään Koores. Joka, siihen aikaan kun juutalaiset ihmiset olivat pakkosiirtolaisuudessa 
babyloniassa, hän tulee babyloniaan, valtaa babylonian. Kun Daniel on vallassa, hän näkee 

profetian. Me uskomme, että Josephus, historioitsija sanoi, hän näki Jesajan profetian 120 vuotta 
ennen kuin hän [Koores] syntyi, näin sanoo Herra, jonka olen kutsunut nimeltä. Ja Pyhä Henki osui 

häneen. Me tiedämme, että Pyhä Henki osui häneen, koska Esra sanoo, että Pyhä Henki tuli hänen 
ylleen. Joten, Herran henki tuli hänen ylleen ja hän sanoo, te olette juutalaisia ja sinä Daniel, olet 
vallassa. Ja sinä, Daniel, olet kyvykäs ja te olette vapaaehtoisesti kaukana kotimaastanne. Mitä minä
voin tehdä? 

Sid: Sivuhuomautuksena, Koores oli kaikkein vähiten todennäköinen vaihtoehto juutalaisten 

auttajaksi. 

Lance: Se on myös minun havaintoni. Jesaja 45 sanoo, vaikka sinä Koores et Minua tunne. Se 
tarkoittaa, että hän on ehdokas, joka ei ole itse hakeutumassa evankeeliseksi. Sinä muistat Donald 

Trumpin, kun hän oli tapaamassa evankelisia. Muistan, kun hän puhui asiasta. Hän sanoi, 
menneensä tapaamaan evankeelisia...he olivat Trumpille kuin eksoottinen lintulaji. Minä aion tavata

evankeeliset ja sitten hän julisti 2. korinttilaisille. Hän ei ymmärrä Raamattua. Hän sai ihmiset 
nolostuneiksi yrittäessään lainata Raamattua. Tuolla hetkellä, me tiedämme, Koores, joka on 
pakana, joka ei tunne Minua. Ja se on karaktääri, joka Trumpilla on. Mutta, hän on rukoillut 

6/11



muutaman rukouksen tuon tapahtuman jälkeen, uskokaa minua. Hän pitää sitä erittäin suuressa 
kunniassa, ajatusta, että häntä pidetään kristittynä. Hän sanoo. Eräs tyyppi sanoi jokin aika sitten, he
sanoivat, me rukoilemme puolestasi; olet niin hieno malliesimerkki siitä, mitä kristitty on. Trump 
sanoi: "Tuo oli hienoa." Koska, Trump, todella yrittää olla kristitty. Ja, hän todella yrittää olla! Ja, se
on kaunis asia.

Sid: Joten, sinä julkaisit profetian: Trump on Kooreksen kaltainen.  

Lance: Tarkalleen. Minä kerroin tämän hänelle Trump Towerissa. Ja hän sanoi myöhemmin, mitä 

olin hänelle kertonut siellä. Hän sanoi, että me olemme christianese, me puhumme kristityn kieltä. 
Siunaus... Jos kerrot minulle sanan, jos todella autat minua sillä tavalla. Minulla on todistus asiasta. 

Näin Trump puhuu asiasta. Kuinka ei-uskova puhuu asioista? Hän sanoi, se, mitä sanoit minulle, se,
mitä kerroit minulle, se todella... Ja hän ei löytänyt sanoja. [Lance näyttää käsillään Trumpin 
käsieleet videossa 00:16:42] Trump: "Se...todella merkitsi paljon." Ja minä ajattelin, Jumala sinua 
siunatkoon. Hän vain sanoo, että se merkitsee jotain. Hän ei vielä tiedä, kuinka puhutaan kristityn 

kieltä. Se tarkoitti paljon. Se oli virkistävää.

Lance: Mutta, tässä on asia. Jesaja sanoo, minä voitelin tämän pakanan. Ja, se ei ollut monen 
juutalaisen mielen mukaista. Koska kyseessä on sama sana: "messiah". Se on sama sana: messias. 
Minä voitelin Kooreksen kansani puolesta. Nyt meillä on siis. Tämä on jutun juoni. Jos Jumala 
kasvattaa persoonallisuuden ja Hän voitelee kyseisen henkilön tiettyä tehtävää varten, kun alat 

vastustamaan Jumalan voideltua henkilöä. En välitä siitä, jos Jumala käärii voimansa (wraps His 
anointing) Winston Churchillin ympärille. Vai kääriikö Hän voimansa (wraps His anointing) Donald

Trumpin ympärille. 

Lance: Jos Jumala kasvattaa maallisen johtajan ja sanoo: "Minä asetan voiteluni ja armoni häneen. 
Sen tehtävän vuoksi, joka minulla on häntä varten." Jos isket tuota johtajaa vastaan, sinä isket 

voitelua vastaan. Ja, tiedätkö, mitä tapahtuu, kun hyökkäät voitelua vastaan? Siitä tulee seuraus. Ja 
uskon, että tämä selittää Trumpiin liittyvät mielen epäselvyyssyndroomat. Mitä me olemme 

nähneet? Ihmiset, jotka potkivat piikkejä vastaan. Muistakaa, mitä tapahtui kun Tarsuksen Saul 
kääntyi. Ei ole vaikeaa potkia piikkejä vastaan. Piikit ovat keihäitä ja teräviä piikkejä, jotka 
uppoavat härkään. Joten, jos sinä potkit terävää piikkiä tai keihästä, kumpi siinä kohtaamisessa 
kärsii enemmän? Sinä! Joten, nämä tyypit, jotka potkivat ja potkivat Trumpia, mitä silloin tapahtuu?
He joutuvat yhä pidemmälle ja pidemmälle oman mielensä sekavuustilaan. Ja, muuten, 
viimeisimmässä kirjassani, jonka kirjoitin. Minä ennustin mielen epäselvyyden. Se on 

muistiinpanoissani. Trumpiin liittyvät mielen epäselvyydet. Minä laitoin sen painoon ennen kuin 
Trumpia oli valittu presidentiksi. 

Lance: Sanoin, tämä on sitä, mitä Herra sanoo, mitä tapahtuu, kun Koores on paikan päällä. Media 
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tulee kärsimään, hyökätessään Trumppiin. mielen epäselvyyksistä. Minä ennustin nuo kaksi asiaa. 
Ja nuo kaksi asiaa ovat näyttämöllä parhaillaan.

Sid: Tiedätkö, mikä on mielestäni kiehtovaa? Siitä lähtien, kun hän on ollut presidentti, kaikki asiat,
joista hänen vihollisensa häntä ovat syyttäneet, he ovat itse syyllistyneet niihin. Ja Trump ei ole! 

Jokainen asia! Se on hämmästyttävää.

Lance: Mutta, kyse ei ole ainoastaan Trumpista. Jos vasemmisto jatkaa omaisuuden tuhoamista, jos
vasemmisto jatkaa väkivaltaista vihaansa ja kaikkea sitä, mistä he puhuvat. Vaarana on, että 

kohtaamme äärioikeistolaiset. Ei ole olemassa ainoatakaan konservatiivia. Ei ole olemassa 
ainoatakaan katolista nunnaa, joka pommittaa taloja. Ja he puhuvat äärioikeistolaisista. Mutta, siellä

ei ole yhtäkään äärioikeistolaista. Kaikki he ovat vasemmistoa. Ja kirjaimellisesti he ovat kon... 
Psykologisesti he puhuvat siitä, että kyseessä on projektio. He projektoivat johonkin toiseen 
henkilöön sitä, mitä oikeasti heidän sisällään tapahtuu. Nyt he ovat peloissaan Trumpista: "Trump 
varastaa äänestyksen itselleen." Trump ei voi varastaa äänestystä itselleen. Hän on oikeasti ainoa 

henkilö,   joka voi oikeasti saada laillisia ääniä.   Ainoat ihmiset, jotka voivat varastaa ääniä, ovat ne   
ihmiset, jotka keksivät näitä juttuja.

Sid: Olisi vastuuttomuutta jättää palaamatta aiheeseen, jota jo aloitimme käsittelemään. 
Korkeimman hallinto-oikeuden tärkeys, jota Trump yrittää parhaillaan käsitellä. Miten tärkeää se 
on, että hän pääsee sinne sisälle. Jumalan luokse. Jumalan. Jokainen kristitty, joka parhaillaan 

kuuntelee minua, he sanovat: "Minä olen kuullut niin paljon huonoja uutisia valtamedioista. En vain
voinut äänestää Trumpia." Jos on olemassa ainoatakaan syytä äänestää häntä, se on tämä. Se 

tarkoittaa miljoonia murhattuja lapsia vs. vapaus. Siis, että nämä lapset saavat elää. 

Lance: Ja, totuuden totuus on tämä, Sid. Tämä on. Tämä on. Tämä on haaste meidän puolellamme. 
Se tarkoittaa, että saamme kirkkaan kuvan jostain asiasta. Mitä vasemmisto. Meidän pitää 

ymmärtää, mitä vasemmisto on uskonnollisena liikkeenä. Syy siihen, että kristityt vetäytyvät 
haasteista politiikassa on tämä: me ajattelemme että kirkko on tässä nurkassa ja politiikka on 

toisessa paikassa. Mutta, politiikka on muuttunut viimeisten neljän vuoden aikana. Siitä on tullut 
uskonnollinen - petoksellinen uskonnollinen vaihtoehto. Kun sinä menet polvillesi jonkun asian 
puolesta [lukuun ottamatta Jeesusta Kristusta], ja sinä vain sanot, että olet tarkkaavainen (woke). 
Tiedätkö, mitä sana woke tarkoittaa?   Se on petoksellinen kopio herätykselle  .   Tuolla ulkona on 
menossa herätysliikehdintä, joka on petoksellinen ja vastakkainen totuudelliselle herätykselle. 

Lance: Joten, meillä on käsissämme uskonnollinen liike, joka maskeeraa/vaatettaa itsensä 

poliittiseksi liikkeeksi ajaessaan sosiaalista oikeudenmukaisuutta. Se on syy siihen, miksi kirkkoja 
suljetaan. Se on syy siihen, että he haastavat sitä, mitä me sanomme. Koska, meillä on käsissämme 
uskonnollinen liike, joka on saanut laillisen valtuuden Washingtonista. Mitä me emme halua nähdä 
tapahtuvan? Se on tämä: korkein hallinto-oikeus valuu sellaisten ihmisten hallintaan, jotka sanovat: 
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"Okei, te saitte oman ylimääräisen äänenne kuuluville tuossa yhdessä henkilössä. Arvatkaa mitä, me
aiomme hankkia lisää kolme henkilöä." Me emme halua nähdä sitä, mitä sanotaan "packing the 
Court". [Korkeimman hallinto-oikeuden säätäminen, toim. huom.]

Sid: Koska, Biden kieltäytyy sanomasta, tekeekö hän sen vai ei. On olemassa vain yksi syy sille, 

miksi hän kieltäytyy sanomasta sitä. Hän aikoo tehdä sen! Heh, heh.

Lance: Ja, ja, ja... Aikooko hän tehdä sen, kun hän samalla miettii sitä, kenet hän aikoo laittaa 
korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Hän aikoo laittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen... Valitettavasti, 

tämä on politiikkaa. Korkein hallinto-oikeus on vain poliittinen kädenjatke - vallan poliittinen 
kädenjatke. Sen pitäisi olla. Amerikassa, sen pitäisi olla, siellä pitäisi olla nämä kolme oksanhaaraa, 

jotka tarkkailevat toistensa toimintaa. Nyt, korkein hallinto-oikeus on vahvempi kuin mikään muu. 
Joten, jokainen [vallanhaluinen] haluaa päästä sinne. Tämä on asian ikävin kohta. Tiedätkö, mikä on
suurin ja pahin konservatiivien uhka? Ja, jopa kristittyjen, jotka ovat korkeimmassa hallinto-
oikeudessa? Ja, sinä ymmärrät tämän. Koska, tämä on sitä, mistä minä pidän sinussa. Sinä olet 

ihminen maailmassa, mutta sinä olet pyhitetty. Se on: cocktail-juhlat. 

Lance: Washingtonissa, Sid, jokainen ihminen, joka menee Washingtonin etuoikeutettujen 
porukkaan, heillä on omat jäsenensä, heillä on omat sosiaaliset ympyränsä, heillä on omat yksityiset
juhlansa. Kun ihmiset menevät noihin juhliin, he ovat samalla vasemmiston vaikutuksen alaisena. 
Se on suo, joka siellä on. Ja, sinne menevien ihmisten täytyy käsitellä vaikutusvaltaisten ihmisten 

tukijat, heidän ystävänsä, heidän vaimojensa ystävät. Ja heidän lapsensa, jotka tulevat yliopistosta. 
Tiedän tämä asian olevan näin, koska olen kuunnellut perheenjäseniä. Heitä pommitetaan 

kiitospäivänä (neljäs torstai marraskuussa USA:ssa) ja piikitetään sillä, mitä he aikovat tehdä 
tänään. 

Lance: Ja, totta kai, siellä on vitsejä, joista he eivät voi puhua julkisesti. Mutta, psykologinen paine,
kääntyä, tiedämme, että Raamattu puhuu siitä, että meidän on muututtava [pyhimyksiksi] eikä 

mukauduttava maailmaan. Jos heillä ei ole vahvaa hengellistä elämää, he alkavat mukautumaan 
maailmaan. Tämä on syy siihen, miksi... Kun äänestämme konservatiivin valta-asemaan, 

ihmiset eivät äänestä häntä kahden vuoden kuluttua. Ja, me ihmettelemme, miksi näin 
tapahtuu?

Sid: Olen havainnut tuon asian.

Lance: Kysymys on cocktail-juhlista! Kysymys on siitä, että sosiaalinen lähiympäristösi alkaa 

painostamaan sinua. Voi, minä tulen maksamaan jonkin hinnan tästä... Ja kysymys ei ole red state 
Amerikasta. He eivät ole siellä, missä me olemme. He ovat siellä, etuoikeutettujen porukoissa. 
Heidän täytyy elää niiden ihmisten kanssa. Ja, minä uskon, että siinä on kyseessä osa haasteesta. 
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Siellä on oltava yksi henkilö lisäksi, ja jos sitten alamme pakkaamaan korkeinta hallinto-oikeutta... 
Arvelen, että voimme ottaa pöydälle jokaisen uskonnolliseen vapauteen liittyvä ongelman. Jokaisen
vapaaseen puheoikeuteen liittyvän asian. Kaikki ne asiat, jotka liittyvä evankeliumin vapauteen. Me
päädymme sinne ylös etuoikeutettujen valta-asemassa olevien joukkoon, ja meidät pudotetaan sieltä
alas. 

Sid: Minun viimeinen mielipiteeni on: "Jos Trump ei voita [vaaleja], paholainen kiihdyttää omaa 
suunnitelmaansa lopunaikoina." Ja, minä olen lukenut hänen suunnitelmistaan viimeisinä aikoina 
Johanneksen ilmestyksestä. Ja, sinun täytyy olla syvällä hulluudessa (abyssal meshuggah), hieman
hullu, jos haluat sellaisen skenaarion kiihtyvän Amerikassa. Minä tiedän Jumalan suunnitelman 
viimeisten aikojen varalle. Se on Jumalan suunnitelma viimeisille ajoille. Jumalan suunnitelma on 

tämä: Amerikka tulee olemaan valo kansakunnille - valo maailmalle. Ja valtio, joka rahoittaa 
evankeli  u  mia kaikkialla maailmassa.   Ja, tähän loppuun, olisitko ystävällinen ja rukoilisit 

loppurukouksen. 

Lance: Kyllä rukoilen, mutta haluan sanoa hyvin nopeasti tämän. Sinä puhuit antikristuksen 
hengestä. Antikristuksen henki haluaa vaihtaa aikojen ja ajanjaksojen kulun. Ja, minä uskon, että 

hän haluaa vauhdittaa Trumpin poistamista vallasta ja hän haluaa vauhdittaa sen hetken poistamista 
Amerikassa, jolloin voimme olla tuo valo maailmassa kansakunnille. Saatana haluaa lopettaa ja 
sammuttaa koko tämän kehityskulun. Se on syy sille, miksi antikristuksen henki on niin rauhaton. 
Hän yrittää saada Trumpin pois kuvioista. 

Lance: Jos vain kykenemme saamaan aikaan, taistelun tuoksinnassa, pienen siirtymän, jonka uskon
olevan tapahtumassa, me saamme lisää aikaa. Ja tuo lisäaika, jokainen minuutti, jonka saamme, 

tulee olemaan aikaan, joka saa muutoksen aikaan kansakunnissa. Minä puhun Mike Pompeosta. Ja 
kansakunnista - juuri nyt. Kyseessä on suurempi asia kuin Amerikka. Lammasvaltiot ovat 

nousemassa. Ja Jumalan suunnitelma sisältää lopunaikoina, lammaskansakuntien täytyy nousta 
esiin.   Heidän puolesta me olemme taistelemassa.   Lammaskansakuntien!

Sid: Rukoile presidentin puolesta. Hänen terveytensä puolesta. Ja, rukoile amerikkalaisten ihmisten 

puolesta, että he näkevät todellisen presidentti Trumpin. Jotta, ihmiset näkevät sen myötätunnon ja 
rakkauden... ja sen anteliaan sydämen, joka hänellä on. Ja rukoile, että ihmiset näkevät sen, ettei hän
ole osittain tai kokonaan anti-semiittinen (juutalaisvastainen). Ja, ettei hän ole anti-black (vastustaa 
tummaihoisia). Hän on todennäköisesti eräs parhaista presidenteistä, joka meillä on koskaan ollut. 
Tästä näkökulmasta: hän ei ole ennakkoluuloinen mies. Ja, valtamedia, on kääntänyt koko asian 
ylösalaisin. 

Lance: Aamen. Isä, me rukoilemme, juuri nyt. Koska tästä on tulossa parhaillaan taistelu äänistä. 
Se on taistelu. Se on sotaa sanoista. Mutta, me vapautamme Herran äänen. Me olemme yhtä mieltä 
Herran äänen kanssa, juuri nyt! Joka vapautetaan juuri nyt. Se on Jumalan pasuuna, joka pauhaa. 

10/11



Herra, sinun äänesi etenee kaikkialla. Sinun pasuunasi ääni kuullaan kaikkialla. Herra, poista 
suomut monen ihmisen mielen ja sydämen päältä, jotta, he näkevät totuuden. Ja he, nuo ihmiset, 
kuulevat totuuden. Minä rukoilen, että Jumalan ihmisen sydämessä, että henki ja ongelmat 
räjähtävät esiin ja että he kykenevät hallitsemaan manipulaatiota ääniaalloilla. Ja, että te, ihmiset, 
kykenette yhdistämään sanan ja tahdon. Minä rukoilen Jumalan kirkkauden ja kunnian (glory and 

mercy) puolesta tälle presidentillemme. Vahvista hänen kehonsa. Ja tee hänestä, kirjaimellisesti, 
oraakkeli. Anna tämän COVID-19-kokemuksen tehdä työtä hänessä, joka ilmenee uutena 

ilmestymisenä Sinuna, tuossa saviastiassa, Jeesuksen mahtavassa nimessä.

Sid: Ja sana tuolle rukoukselle on: aamen. So be it! Niin tapahtukoon!

Lance: Ja tavalla tai toisella, lupaan teille. Jumala on järjestellyt tämän asian niin huolellisesti. 
Minä ennustan konservatiivien vastaiskua. Ja, jos näyttää siltä, että ihmisten tahtotila on ikään 
kuin... ryöstetty. Te tulette näkemään miljoonien ihmisten alkavan toimimaan. Ja, he ovat ihmisiä, 
jotka ovat avoimia evankeliumille. Koska, he ovat historiallisia ihmisiä, jotka muistavat Billy 

Grahamin muiston. Joka, muuten, ei halua Amerikan lipun ja Amerikan tuhoutuvan. Ja tulemme 
näkemään valtaisan vastaanottokyvyn ihmisissä, jotka alkavat vastustamaan näkemäämme 

sekulaaria valtavirtaa. Ja tuossa joukossa on Jumala ja usko yhdistyneenä Amerikkaan. 
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