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ÄLKÄÄ TULKO HUIJATUIKSI… BILL & HILLARY CLINTONIN RIKOKSET TULLAAN PALJASTAMAAN  

Herran viesti Mark Taylorin kautta, 13. Lokakuuta, 2015. 

Jumalan Henki sanoo, ” Clintonit, Clintonit, teidän aikanne on tullut loppuunsa, teidät molemmat jätetään 

pois tekemienne rikosten takia. Hillaryn eivät ole salaisuuksia ja ne tulevat olemaan hänen tuhonsa, mutta 

Billin rikokset tullaan paljastamaan yksi toisensa jälkeen ja se tulee olemaan jättipotti. Sillä tällä kertaa sinä 

et tule pakenemaan syytettä ja korvaamista raiskauksesta ja prostituutiosta. Sinä luulit, että kukaan ei 

nähnyt, mutta Minä, Herra näen kaiken, ja nyt tämä tulee olemaan sinun tuhosi. ” 

Jumalan Henki sanoo, ” Olkaa varuillanne, olkaa varuillanne, vihollinen kuljeskelee etsimässä kenet hän voi 

ahmia ja tämä istuva Presidentti ( Obama, lokakuussa 2015) tekee juuri sitä tällä hetkellä. Hän on täynnä 

valheita ja petosta ja on hyvin vastenmielinen; hän levittää hajaannusta ja korruptiota jokaisella suullisella. 

Olkaa varuillanne, kun hän sanoo, ”Katsokaa tänne, mitä oikea käsi on tekemässä”, harhauttaakseen teidän 

huomionne pois siitä mitä vasen käsi on tekemässä, se on hänen aikomuksensa. ”  

Tämä on tämän Presidentin (Obama) ja hänen käskyläistensä lavastus, vihan ja erillisyyden ja Hillary 

Clintonin. Miksi kukaan ei näe tätä? Sillä merkit ovat selvästi nähtävillä, että tämä Presidentti (Obama) ja 

hänen käskyläisensä yrittävät kolmea. Merkkinä tulee olemaan, että hän yrittää ottaa aseet, niin että 

ihmiset eivät voi nousta pysäyttämään häntä, kun hän yrittää paeta. Hän ei tule onnistumaan tässä, sillä se 

on ihmisten oikeus, mutta älkää erehtykö, tulee olemaan taistelu. ” 

Jumalan Henki sanoo, ” Minun Armeijani, Minun Armeijani, nouskaa taistelemaan, ja Minä tulen 

lopettamaan tämän, joka on jo alkanut. Sillä tämä on sota Amerikasta, eikä sitä pidä ottaa kevyesti. Teidän 

täytyy taistella, mutta Amerikka tulee loistamaan kirkkaasti. ”  

” Taistelkaa vihollista vastaan ja te tulette olemaan voittoisia kaikkien nähdä, ja Amerikkaa tullaan jälleen 

rakastamaan, jopa he, jotka olivat hänen vihollisiaan. Minun Armeijani, jatkakaa sotimista, rukoilkaa ja 

taistelkaa huudolla, ja Minä tulen poistamaan tämän Presidentin (Obaman), josta on tullut luopio! Sitten te 

tulette näkemään miehen, jonka Minä olen valinnut, Donald Trumpin, kun hän ottaa takaisin MINUN 

VALKOISEN TALONI! ”  

Jumalan Henki sanoo… Aika on täytetty 

17. Marraskuuta, 2015 – herran viesti Mark Taylorin kautta  

Jumalan Henki sanoo, Minä steriloin tämän istuvan Presidentin (Obama), Minä steriloin tämän istuvan 

Presidentin tällä hetkellä, niin että hänen pahat ja korruptoituneet ideologiat ja teologiat eivät enää voi 

lisääntyä tässä maassa, jota Minä kutsun MINUN AMERIKAN YHDYSVALLOIKSENI! Sillä tämä mies, joka pitää 

titteliä, jota sanotaan Yhdysvaltojen Presidentiksi, alkaa menettämään otettaan siitä, ja se tullaan 

poistamaan häneltä, sillä Minä Herra Jumala tulen repimään sen häneltä. Tämä mies, joka kutsuu itseään 

Puolustusvoimain Ylipäälliköksi, ei ole mitään muuta kuin valehteleva, petollinen Varas. ” 

Jumalan Henki sanoo, ” Aika on täytetty heille, jotka ovat korruptoituneet! Sillä minä ryhdyn poistamaan 

heitä, jotka edustavat pahaa johtajistossa ja ovat Minun agendani tiellä. Tuomareita, Senaattoreita, kaiken 

laatuisia Kongressimiehiä ja naisia, jopa paikallisesti, osavaltiossa ja liittovaltion tasolla. Ei edes Korkein 

Oikeus ole immuuni heidän korruptiolle ja pahoille tavoille, sillä Minä tulen poistamaan muutaman ja 

paljastamaan heidän takaovi sopimuksiaan, joita on ollut käytössä. ”  

” Sillä Minun Amerikkani on valittu Minun sadonkorjuuni laukaisu alustaksi, ja hän tulee olemaan maailman 

valo jälleen kerran, kun Minä siivoan sen, mikä on pimeintä. Älä pelkää Amerikka, sillä sinun suurimmat 

päiväsi ovat edessäpäin, nouse Minun Armeijani ja taistele ja katso mitä Minä tulen tekemään sinulle! ” 


