PAHA MIEHISTÖ 32… 2 TULLAAN OTTAMAAN & 3 TULLAAN RAVISTELEMAAN,
Herran viesti Marc Taylorille
Jumalan Henki selittää… Paha Miehistö 32… 2 tullaan ottamaan & 3 tullaan ravistelemaan
Herran viesti Marc Taylorille, 16. Tammikuuta, 2018
Koskien viittä Amerikan Yhdysvaltojen entistä presidenttiä… Jimmy Carter (39) – George H.W.Bush
(41) – Bill Clinton (42) – George W.Bush (43) – Barack Obama (44)
Jumalan Henki sanoo, “ Keitä te luulette olevanne, te jotka kutsutte itseänne kristityiksi, mutta
edistätte Saatanan valtakuntaa? Voi, Voi, Voi, johtajille, jotka seisotte Minun agendani tiellä,
mutta kutsutte itseänne Minun omikseni. Te kyykäärmeitten pesue! Minun Jumalallinen Tuomioni
vuodatetaan Minun Amerikan Yhdysvaltojen ja Minun Kirkkoni johtajille. Te johtajat, jotka
haluatte avoimia rajoja, hyökkäätte Minun voitelemiani miehiä ja naisia vastaan, kylvätte
erimielisyyttä ja kiistoja ihmisten keskuuteen… te tekopyhät! Katukaa! Minun oikeamielinen
tuomioni tulee nyt. Te, jotka nautiskelette tämän maailman ahneuden ja vallan korruptoituneilla
asioilla. Te, jotka kutsutte itseänne johtajiksi, Amerikan johtajiksi, kyllä jopa Minun kirkkoni
johtajiksi, Minä en vain poista teitä teidän auktoriteetti asemistanne, vaan jotkut teistä Minä
poistan tämän maailman pinnalta, Katukaa! Ennen kuin on liian myöhäistä, sillä Minun
oikeudenmukainen tuomioni tulee niille, jotka ovat pilkanneet, pettäneet, ja johdattaneet Minun
ihmisiäni harhaan. Sillä monet tulevat pian huomaamaan, mitä ”Herran Pelon” Henki on, ja kuka
yksi todellinen Jumala on. ”
Jumalan Henki sanoo, ” Kaksi tullaan ottamaan ja kolmea tullaan ravistelemaan! Sillä Minä tulen
poistamaan kaksi paha miehistö 32:sta ja loput kolme tullaan ravistelemaan ytimiä myöten. 32
vuotta yhteensä he ovat palvelleet ja voimaannuttaneet entiteettiä, jota kutsutaan Baaliksi, ja
liittoa, jota he ovat pitäneet illuminatin kanssa ja Uutta Maailman Järjestystä. Ne tulevat
murenemalla alas. Sillä, kun ensimmäinen otetaan ( George H.W.Bush, kuoli 30.11.2018), se on
merkki, että Uusi Maailman Järjestys tulee kuolemaan. Kun toinen otetaan, se tulee olemaan
merkki, että kuka tahansa, joka kutsuu itseään Minun omakseni, mutta asettuu Minun Israeliani
vastaan, tuntien sympatiaa hänen vihollisiaan kohtaan, sitä ei tulla sallimaan. Kolme, jota tullaan
ravistelemaan, tulee olemaan merkki, että kukaan ei ole kaikkein korkeimman Jumalan yläpuolella,
ei edes ne, joilla on korkein virka maassa. Nämä monien muiden joukossa, jotka ovat yrittäneet
ylentää itsensä Minun ja Minun lakini yläpuolelle, tullaan paljastamaan ja vangitsemaan koko
maailman nähtäväksi. Oikeamielisyys ja Oikeudenmukaisuus ovat Minun valtaistuimeni perusta.
Kyllä, jopa Korkeinta Oikeutta tullaan ravistelemaan. Älä pelkää, Amerikka, kun näet näiden
asioiden manifestoituvan, sillä näiden asioiden täytyy tapahtua. Minä tulen siivoamaan pimeyden
ja se tulee opastamaan Minun valooni, sillä Minulla on Amerikka Minun kädessäni. ”
Jumalan Henki sanoo, ” Miksi ne, jotka kutsuvat itseään Minun ihmisikseni, rukoilevat Minun
Presidenttiäni ( Trump ) vastaan? Miksi rukoilette sitä vastaan, mikä on Minun agendani Amerikan
Yhdysvalloille? Katukaa! Te rukoilette Minun agendaani vastaan, siksi te ette ole Minun puolellani
vaan Minua vastaan. Te rukoilette Minun agendaani vastaan, koska te ette tunne teidän Isänne
asioita. Te rukoilette Minun agendaani vastaan, koska te ette tunne Minua. Katukaa! Lakatkaa
kuuntelemasta Saatanan taajuutta ja kääntäkää Taivaan taajuudelle, sitten te tiedätte ne
suunnitelmat, joita Minulla on teitä varten. ”

