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Sid Roth vuoden 2020 äänestyksestä: se ei ole ohi ennen kuin prosessi
on päätöksessään!

Sid Roth, Charlotte, NC

Steve Shulzin työpöydältä:

Olen katsonut Sid Rothin ohjelmaa "It's Supernatural" useita vuosia. Hän rakastaa Jumalan ihmisiä 
ja hän rakastaa Israelia.

Juutalaisena miehenä Sidillä on eturivin näkökulma siihen, mitä presidentti Trump on tehnyt 

Israelin valtiolle. Hän tietää ja ymmärtää Jumalan sydämen Israelia kohtaan ja Jumala on 
selventänyt hänelle, että PRESIDENTTI TRUMP TULLAAN VALITSEMAAN UUDELLEEN.

Nauti ja opi hänen näkökulmastaan. Varmasti myöskin arvostat sitä lausetta, jonka hän kuuli 
Jumalalta. Siunausta. Steve.

Sid Roth vuoden 2020 äänestyksestä: se ei ole ohi ennen kuin prosessi on päätöksessään!

Sid Roth, Charlotte, NC

Koska olen ollut näkyvästi presidentti Trumpin tukija ja puhemies vaaleissa, monet kysyvät 

ajatuksiani nyt. Sana, joka minulle on annettu, on lause:

"Se ei ole ohi ennen kuin prosessi on päätöksessään!" (It ain't over till the fat lady sings.) Se 

tarkoittaa, ettei meidän pitäisi olettaa tietävämme tapahtuman lopputulosta, joka on vielä 
meneillään. Äänestys on yhä meneillään. TV-kanavilla ei ole valtaa julistaa voittajaa. Vain 
valitsijamiehistöllä (electoral college) tai osavaltion lainsäätäjillä on valta tehdä se.

Ääntenlaskennan myllerryksessä ja sekaannuksessa me olemme unohtaneet Jumalan tärkeimmän 
suunnitelman halulleen, että presidentti Trump tullaan valitsemaan uudelleen...ISRAEL!

Ei olla likinäköisiä vaan katsotaan hieman edemmäs. 

Jumalan maailmankaikkeuden keskipiste ei ole Washington D.C. vaan Jerusalem, Israel. Juuri siksi 

Jeesus syntyi Israelissa, kuoli Israelissa ja palaa hallitsemaan ja johtamaan Israelista käsin. Jumala 
sanoo, kun kaikki valtiot kääntyvät vastustamaan Israelia, Jumala - maailmankaikkeuden 
Luoja - tulee alas Taivaasta taistelemaan Israelin puolesta!
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Maallamme ei ole ollut Israelin ystävää kuin presidentti Trump sen jälkeen, kun presidentti Harry 
Truman äänesti juutalaisen valtion, Israelin, perustamisen puolesta. Kaikki näkyvä saatanallinen 
hyökkäys presidentti Trumpia kohtaan johtuu siitä, että hän on tehnyt niin paljon upeita 
asioita Israelin puolesta. Hän siirsi Yhdysvaltojen suurlähetystön Jerusalemiin ja neuvotteli 
kauppasopimuksia Israelin ja sen tappavien vihollisten välillä. Se ei ole pieni asia Jumalalle. Se on 

VALTAVAA!

Jotta me, Kristuksen ruumis [seurakunta/yksittäinen kristitty], emme vaan unohtaisi...

Genesis 12:2 [1.Moos.12:2] AMPC (painotus lisätty), "Ja minä siunaan niitä, jotka siunaavat sinua 
[häntä, joka kannattaa hyvinvointia tai onnellisuutta sinulle (Israel)] ja kiroan hänet, joka käyttää 

hävytöntä kieltä sinua kohtaan; sinussa tulevat kaikki perheet ja sukukunnat siunatuiksi [ja sinun 
kauttasi he siunaavat itseään]."

Sakarias 2:8-9: NLT (painotus lisätty): "(Jumala sanoo)...: 'Jokainen joka vahingoittaa sinua 

(Israelia), vahingoittaa Minun arvokkainta omaisuuttani. Minä nostan nyrkkini murskatakseni 
heidät..." 

Psalmi 122:6 NLT: "Rukoile Jerusalemin rauhan puolesta. Eläköön kaikki, jotka rakastavat tätä 
kaupunkia, hyvinvoinnissa."

Jesaja 62:6-7 MEV: "Minä olen asettanut vartiomiehet muureillesi, Jerusalem, jotka eivät koskaan 
jätä tehtäväänsä, eivät päivisin eivätkä öisin. Te jotka ylistätte Herraa, älkää itsellenne lepoa suoko. 

Älkää lakatko rukoilemasta Jumalaa ennen kuin hän on perustanut ja tehnyt Jerusalemista maailman
ylistyksen kohteen."

On aika vedota oikeudenmukaiseen Tuomariimme

Profeetat ovat puhuneet, että presidentti Trump voittaa vaalit. Ja presidentti Trump voitti vaalit! 
Kuitenkin, ennen näkemätön petos, joka tapahtui ilman valvontaa salaisten äänten muodossa, jopa 
vaalien jälkeen - käänsivät tuloksen aivan silmiemme edessä. Meillä on käsissämme vahva verkosto
poliittisia pahoja henkiä, jotka keksivät epäpyhän strategian varastaakseen äänestyksen.

Minä uskon, jos me vetoamme oikeudenmukaiseen Tuomariimme, Taivaan oikeussalissa, 
perustuen Jumalan lupauksiin Israelille, Jumala asettaa voimaan jumalaisen 
lähestymiskiellon ja peruuttaa demonisen suunnitelman tämän äänestyksen varastamiseksi!
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Meidän tehtävämme ei ole lannistua ja antautua. Meidän työmme on tuoda Taivas maan päälle 
olemalla samaa mieltä Jumalan sanan kanssa. Kun tämä on ohi, minä haluan olla kuin 
presidentti Trump. Minä haluan taistella enkä antaa periksi. Minä haluan jättää kaiken sen kentälle!

Juuri nyt on olemassa kuusi osavaltiota, joissa on meneillään uudelleentarkastelu tai 

uudelleenlaskenta, tai jotka on vahvasti haastettu asiassa. Älkää koskaan unohtako...kysymys ei ole 
siitä, kuka pitää kovinta ääntä aiheesta tai televisiokanavista, joilla on asiassa viimeinen sana. 
JUMALALLA ON VIIMEINEN SANA!

2021 - kompensaatiovuosi

Minun kutsumukseni ei ole politiikassa. Jumala ohjasi minut mobilisoimaan niin paljon kristittyjä 
kuin mahdollista äänestämään Trumpia johtuen hänen asemastaan Israeliin ja aborttiin nähden.  
Mutta 2021 tulee olemaan vuosi, jolloin tulemme näkemään tasauksen. Maailma tarvitsee 
tasauksen. Enemmistö uutisista, koulutuksesta, ammattimainen urheiluteollisuus, demokraattiset 
puheenvuorot ja Hollywood ovat vastustamassa Jumalan sanaa edellisissä asioissa.   

Tällä nykyisellä sukupolvella ei ole muuta vaihtoehtoa. Kuin...Jumala. Odottakaa vuonna 2021 
SUURTA käänteentekijää (Game Changer Equalizer) - Jumalan kultaista maailmanlaajuista 
kirkkautta. Tulemme näkemään enemmän ihmeitä ja sieluja pelastuu enemmän kuin missään 
toisessa sukupolvessa historiassa!

Sid Roth

It's Supernatural

Sid Roth aloitti It's Supernatural television yli 20 vuotta sitten halunaan saada kaikki ihmiset 

tuntemaan Jeesus. Hänen Jumalan asettama suunnitelma on mennä "juutalaisten luokse ensin" 
(roomalaisille 1:16). Jumalan ihmeiden osoittaminen on paras menetelmä juutalaisten saamiseksi 
kiinnostuneiksi evankeliumista. Joka viikko Sid tutkii ja raportoi ihmisistä, jotka ovat kokeneet 
epätavallisia parantumisia, ihmeitä ja henkilökohtaisia kohtaamisia Jumalan kanssa. Jokaisen 

ohjelman lopussa, Sid kertoo katsojille, kuinka myös he voivat olla läheisessä yhteydessä Jumalaan.

3/3


	Sivu 1
	Sivu 2
	Sivu 3

