
JUMALAN HENKI PUHUU…  

AMERIKASTA & SEN SADONKORJUUSTA, OPECISTA, DONALD TRUMPISTA, 

AVOIMISTA RAJOISTA, KORKEIMMASTA OIKEUDESTA & EL-CHAPOSTA 

Herran Viesti Mark Taylorin kautta, 7. Lokakuuta, 2015. 

Jumalan Henki sanoo, ” Amerikka, Amerikka, voi kuinka Minä rakastan sinua! Amerikka, Amerikka, 

voi kuinka Minä olen valinnut sinut! Kuten Englanti oli Maihinnousu Päivää varten, niin tulee 

Amerikka olemaan Minun lopun ajan sadonkorjuutani varten. Sillä Englanti oli Päämaja, keskus, 

josta Maihinnousu Päivän hyökkäys laukaistiin, niin tulee Minun Amerikkani olemaan keskus lopun 

ajan sadonkorjuuta varten. Sillä kuten Englannissa oli miehiä, naisia, varusteita, ruokaa, rahaa, 

aseita ja kaikenlaisia tarvikkeita, joita virtasi joka puolelta maailmaa, niin tulee näitä asioita 

virtaamaan Minun valittuun Amerikkaani. ”  

” Amerikka, Minä olen valinnut sinut laukaisu alustaksi maailman laajuiselle hyökkäykselle 

maapallon hengellisesti alistettujen ihmisten puolesta. Ihmiset tulevat sanomaan, kuinka me 

olemme valittuja? On kuin Amerikka olisi jäätynyt. Enkö Minä ole universumin ja kaiken luodun 

Jumala? Minä olen kuullut Minun ihmisteni itkut. Heidän, jotka ovat etsineet Minun kasvojani, ja 

MINÄ TULEN PARANTAMAAN HEIDÄN KANSAKUNTANSA! Ihmiset tulevat kysymään, kuinka Minä 

tulen tekemään tämän. Minä tulen tekemään sen kahdessa osassa. ”  

Ensiksi – Jumalan Henki sanoo… ” Jumalan Armeija, tulkaa näkyville pimeästä! MINÄ KOMENNAN 

TEITÄ NOUSEMAAN JA OTTAMAAN PAIKKANNE! Sillä Minä olen antanut teille ylimääräistä aikaa, 

armonaikaa ja armoa. Menkää, menkää, menkää, älkää hidastelko. Alkakaa ottamaan jalansijaa, 

sillä aikaa ei ole enää hukattavaksi. Amerikka tulee jälleen kerran olemaan suuri valo. Vihollinen 

tulee sanomaan… ” Voi, Valo, Valo loistaa niin kirkkaana, että ei ole muuta mahdollisuutta kuin 

paeta. ” Ja todellakin he tulevat pakenemaan. Merkkinä tulee olemaan valtava exodus 

luonnollisena kuin myös hengellisenä pakona. ” 

Toiseksi – Jumalan Henki sanoo, ” Portin vartija, portin vartija, Yhdysvaltojen Presidentti on 

hengellinen portin vartija. Minä olen valinnut tämän miehen, Donald Trumpin ja voidellut hänet 

Presidentiksi tällaisia aikoja varten kuin tämä aika on. Ettekö voi nähdä tätä? Sillä jopa hänen 

nimensä, Donald – tarkoittaa maailman johtajaa, (hengellinen sivumerkitys- uskollinen). Trump – 

päihittää, valttikortti, olla suuremmassa arvoasemassa tai kukistaa joku tai jokin usein erittäin 

julkisella tavalla. ” 

” Tämän miehen Minä olen valinnut, hän tulee olemaan uskollinen maailman johtaja, ja yhdessä 

Minun Armeijani kanssa, hän tulee kukistamaan kaikki Amerikan viholliset, sekä hengelliset että 

luonnolliset. Te tulette näkemään sen tulevan todeksi aivan silmienne edessä. Minä tulen 

käyttämään tätä miestä sulkemaan portteja, ovia ja portaaleja, joita tämä mennyt presidentti 

(Obama) on aukaissut. Hän tulee avaamaan portteja, ovia ja portaaleja, joita tämä mennyt 

presidentti (Obama) on sulkenut. Minun Armeijaani ei tulla vaientamaan; he alkavat näkemään, 

että hän on valittu. He alkavat kerääntymään hänen ympärilleen ja pitämään hänet hengellisesti 

suojattuna, ja kun te tulette saamaan jalansijaa, he tulevat sanomaan, että Amerikka ei ole 

jäätynyt. ” 

 

 



” Siemenet, siemenet, miksi kukaan ei kysy siemenistä? Entä kaikki ne siemenet, mitä Amerikka on 

kylvänyt syntymästään lähtien? Amerikka ei ole koskaan saanut sadonkorjuutaan. Sillä Minä tulen 

käyttämään Presidentti Trumpia ja Minun Armeijaani tuomaan Amerikkaan takaisin sen mitä se on 

kylvänyt. Se tullaan käyttämään Minun sadonkorjuuseeni. Amerikka tulee kukoistamaan kuin ei 

koskaan ennen kansakuntana. Kaikki taloudelliset siemenet, mitä sinä olet kylvänyt ympäri 

maailman, ruuan, vaatetuksen, 90 prosenttia Minun Evankeliumistani, jota on mennyt ympäri 

maapallon, on tullut Minun valitusta Amerikastani. Hänen vertaan on vuodatettu vieraalle 

maaperälle, että Minun Evankeliumini voisi mennä eteenpäin. Amerikka, sinun sadonkorjuusi on 

käsillä! Se tulee olemaan samansuuntainen, niin hengellinen kuin luonnollinenkin sadonkorjuu, 

joten älä pelkää. ” 

Jumalan Henki sanoo, ” Raja, raja, on 2000 mailia (maili= 1.6 kilometriä) pitkä portti, josta virtaa 

paholaismaista vihaa. Minä tulen käyttämään Minun Presidenttiäni sulkemaan tämän portin ja 

sinetöimään sen kiinni. Se täytyy sulkea. Sitten Minä tulen käyttämään häntä ja Minun armeijaani 

juurimaan pahan rakenteita, jotka yhä ovat siellä, siihen pisteeseen asti, että hallitus alkaa 

kutsumaan Minun armeijaani. He tulevat profeetallisesti paikallistamaan nämä rakenteet niin, että 

ne voidaan hajottaa osiin, ennen kuin mitään pahaa voi tapahtua. ”  

Opec, Opec, ota hatkat, sillä Minä olen väsynyt sinun ilkeän energian piikkeihisi. Kun Minun 

Presidenttini astuu virkaansa, te tulette järisemään ja tutisemaan, te tulette sanomaan, että 

Amerikka ei enää tarvitse meitä, ja se on totta, sillä hän tulee olemaan energia omavarainen, 

Minun punainen, valkoinen ja sininen. Sillä merkki tullaan antamaan, kun hinnat menevät alas, sillä 

gallona ( 1 USAn nestegallona=n.3.8 litraa) polttoainetta maksaa dollarin tai alle. ”  

Jumalan Henki sanoo, ” Korkein Oikeus menettää kolme, ja Minun Presidenttini poimii uudet 

suoraan MINUN PUUSTANI! ”  

” Ettekö vieläkään ole vakuuttuneita, että hän on Minun voideltuni, ja että hän on se, jonka Minä 

olen nimittänyt? Miksei kukaan voi keksiä sitä, uutismedia, ihmiset, ja niin kutsutut viisaat. Miksi, 

kun häntä kohtaan hyökätään, hänen mielipidemittaus numeronsa nousevat? Niiden, jotka 

hyökkäävät häntä kohtaan, numerot laskevat suureen, lihavaan nollaan asti. On yksinkertaista 

nähdä, että tämän miehen Minä olen nimittänyt, sillä Minun sanani, on teidän vastauksenne. Minä 

sanoin ”Älkää koskeko Minun voideltuuni, erityisesti Minun profeettoihini”. Jos siltikään ette ole 

vakuuttuneita, että mitä Minun sanani sanoo, toinen merkki tullaan antamaan. Se tulee olemaan 

VAROITUS KAIKILLE, erityisesti heille, jotka EIVÄT KUUNTELE. ”  

Jumalan Henki sanoo, ” Merkki tulee olemaan El-Chapo, El-Chapo, sinun paha hallintosi on tullut 

loppuunsa. Kuka sinä luulet olevasi, kun hyökkäät Minun voideltuani vastaan? Antaudu ja kadu ja 

Minä tulen säästämään sinut. Jos et, sinä ja ne, jotka sinua seuraavat, tulevat varmasti kuolemaan 

hyvin julkisen kuoleman koko maailman nähtävillä. Sillä kukaan ei koske Minun voideltuun. Minä 

Herra olen kaikki näkevä ja kaikki tietävä Jumala. Minä tulen paljastamaan sinun olinpaikkasi, 

luolan, luolan, jossa sinä ja sinun kyykäärmeesi piileskelette. Sillä aika on lyhyt ja kuoleman henki 

on ovellasi, ja maailma tulee näkemään kuolleen ruumiisi ja punaisen paitasi, jota käytit. ”    

( El-Chapo luovutettiin Yhdysvaltoihin 19.1.2017 ja hänen oikeudenkäyntinsä aloitettiin 5.11.2018 

Brooklynissä, New York Cityssä)  


