
Jumalan Henki sanoo… Älä pelkää Amerikka!...  

Minun uusi Presidenttini tulee nimittämään 5 Korkeimman Oikeuden Tuomaria  

MINNUN UUSI PRESIDENTTINI TULEE NIMITTÄMÄÄN 5 KORKEIMMAN OIKEUDEN TUOMARIA 

Herran viesti Mark Taylorille, 24. Helmikuuta, 2016.  

Jumalan Henki sanoo, ” Miksi Minä vaistoan pelkoa Minun ihmisissäni Amerikan tulevaisuudesta? 

Enkö Minä ole sanonut, että… ”Minä olen kuullut teidän itkunne ja tulen parantamaan teidän 

maanne?” Seisokaa lujina! Älkää horjuko, pukeutukaa Jumalan täyteen haarniskaan! Haravoikaa 

vihollinen hiilien päälle, sillä lopun ajan taistelu on käynnissä Minun miljardille sielulleni! ” 

Jumalan Henki sanoo, ” Älkää pelätkö, että Minun palvelijani Tuomari Scalia on otettu, sillä jotkut 

huutavat apua, että miksi Minä olen hylännyt. Sillä Minä esiinnyn vahvana todistaakseni, että niin 

kutsutut viisaat ovat väärässä. Sillä jotkut tulevat sanomaan, että tämä on ihme, sillä Minä olen 

vasta pääsemässä alkuun, tämä ei ole edes lähellä huippukohtaa, mitä Minä aion tehdä Minun 

Amerikkani kanssa. ” 

” Sillä eikö Minun ihmisilläni ole silmiä nähdäksensä ja korvia kuullaksensa niitä kahta merkkiä, 

jotka Minä annoin, kun he kantoivat Minun palvelijani ruumiin portaita ylös oikeustaloon, missä 

hänet laitettiin lepoon? Lukekaa merkkejä! Lukekaa merkkejä, jotka olivat kaikkien nähtävillä, ja 

ymmärtäkää tämän profetian sanat. ” 

Jumalan Henki sanoo, ” 5, aivan oikein, Minun uusi presidenttini, Minun Voideltuni, tulee 

nimittämään 5 uutta korkeimman Oikeuden Tuomaria. Minä tulen valitsemaan 5 Minun voideltuni 

kautta pitääkseni heidät hengissä. Minä tulen pinoamaan oikeusistuimeen ne, jotka Minä valitsen, 

lähettääkseni viholliselle selvän viestin, että tulet häviämään! Tämä on ihme, jonka Minä tulen 

tekemään, niin että MINUN OIKUSISTUIMENI tullaan muodostamaan uudelleen. ”  

jumalan Henki sanoo, ” Itkut, itkut, joita olen kuullut kohdusta, ovat tulleet Minun silmiini ja 

korviini kuin yliäänipamaus! Viisi, jotka Minä nimitän ja uudistus, joka tullaan tekemään, suuri 

MINÄ OLEN tulee hoitamaan tämän tapauksen! Sillä on Minun tahtoni ja Minun tapani kaikille 

heille, jotka ovat rukoilleet, että MINUN OIKEUSISTUIMENI TULEE KUMOAMAAN ROE VS WADE:n, 

( Roe vs. Wade on Yhdysvaltojen Korkeimman Oikeuden ratkaisu v.1973, koskien aborttia ). 

Jumalan Henki sanoo, ” Amerikka, valmistaudu, sillä MINÄ OLEN valitsemassa kerman pinnalta, 

sillä MINÄ OLEN kokoamassa Amerikan unelmatiimiä, presidentistä ja hänen hallinnostaan, 

tuomareihin ja kongressiin, lievittääkseni Amerikan turhautumisia! ”  

Jumalan Henki sanoo, ” Nouse ylös minun Armeijani ja ryhdy taistoon, sillä tämä sukupolvi on 

nousemassa siivilleen. Tämä on taistelijoiden sukupolvi, jotka he, jotka elivät vanhoina aikoina, 

halusivat nähdä ja vihollisella ei ole muuta mahdollisuutta kuin paeta. Nouskaa ylös! Tallokaa 

vihollisten pää autuudella; lähettäkää vihollinen takaisin Helvettiin ja hornaan. Tämä on 

taistelijoiden sukupolvi, jota koko Helvetti on pelännyt kohdata ja nähdä, mutta MINÄ OLEN ja 

koko Taivas ovat hurraamassa ja rohkaisemassa teitä riemulla! ” 

Teidän Ylipäällikkönne, JUMALA 


