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U herinnert zich het woord ''Trump'' (“Bazuin”) - Ik
zei dat het raar is dat hij vrij vaak in het nieuws is
geweest en hij bouwt een groot vermogen op in New
York. De recessie vertraagde hem wat, hij heeft te veel
geld en zo. Ik zei, alleen zijn naam al en hij bouwt in
New York, een stad beschreven door de bijbel als
onderdeel van het Grote Babylon, zo niet het Grote
Babylon zelf, verbonden aan het religieuze Babylon; het
is de grootste commerciële stad ter wereld. En dan
precies daar, hij heeft geweldige gebouwen. Ik zei:
"Trump" (“Bazuin”) – het laat één ding zien, het
woord "Trump" (“Bazuin”) – we komen dichterbij,
zoals New York, hoe het is gelegen, is een deel van het Grote Babylon – het laat ons zien dat we dicht
bij de bazuin (“Trump”) van God zijn.
En de bazuin van God zal slaan en de aartsengel zal komen. Ten tijde van de stem van de aartsengel ZAL
de bazuin klinken en zullen we worden weggevoerd/opgenomen. Hoeveel van jullie geloven dat? Nadat ik
dit had uitgesproken zeiden ze dat hij meer dan wie dan ook in het nieuws was; hij is nog steeds in het
nieuws, en zolang ze "Trump" scanderen, zou het de mensen eraan moeten herinneren dat de laatste
bazuin op het punt staat te klinken. Amen. Kunt u dat beamen?
Er is nog iets, de zevende bazuin, ik weet niet of hij hier dan nog zal zijn, maar hij zal hier niet willen
zijn. Hoe dan ook, ze stuurden hem een brief over mijn asteroïde artikel, dat een derde van alle schepen
getroffen zullen worden en de aarde zal worden vernietigd. Om de een of andere reden annuleerde hij het
werk dat hij langs de kust van plan was uit te voeren. Ze weten niet waarom ... Aan het einde van het
tijdperk waarin we leven. – Dus, Trump. – Niemand zal hier willen zijn als de bazuin van God zal
klinken; we zijn dan opgenomen. Maar, er is ook een zevende engel bazuin. Maar ten tijde van die
zeven bazuinen wereldwijd die de zee zullen plagen, zal hij en een ieder ander hier niet meer willen
zijn. Het zal afschuwelijk zijn; en de dood zal de golven er van berijden. Nog nooit heeft de aarde zo iets
meegemaakt of zal het daarna zo iets meemaken als de zevende schaal zal worden uitgestort.
Er zijn dus twee waarschuwingen in de naam (TRUMP); de
wegvoering en de vernietiging van deze aarde.
Douglas Amobi

Zakenman Donald Trump in 1991
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