
70. Seuraa Jeesusta – Älä ota pedonmerkkiä 

 

09.03.2015 Jeesus Kristuksen saoja sisar Carolille 

 

Oi, hellä, rakas Jeesukseni – Mitä Sinulla on sanottavaa ystävillemme tänä iltana? 

 

”Olen tässä kultaseni. Olet toiminut hyvin – Valmistautuen sitomisrukouksella, luottaen Minuun, 

valmistaen sydämesi vastaanottamaan Minut. Kiitos, Minun kultaseni. Olen odottanut sinua 

tulemaan luokseni nyt. Minä nautin yhdessä viettämästämme ajasta tänä iltapäivänä – Kiitos, kun 

irroitit sen ajan maailmasta ja vietit sen kanssani unelmoiden, niin kuin sinua pyysin Claren 

välityksellä. Se oli, mitä toivoinkin – Aikaa ilman muita ajatuksia, vain unelmia Minusta, Meidän 

yhteisestä kodistamme ja tulevasta ajastamme yhdessä.” 

 

Toivoisin voivani nähdä Sinut, Herra. 

 

”Minä tiedän – Mutta sinulla on tämä lahja, jota Clarella ei ole, jotta voisit auttaa häntä. Haluatko 

antaa sen takaisin?” 

 

En, Herra – Tiedät, etten halua. Tuntuu vain... Joskus... Toivoisin... 

(Hän sanoi nostaen leukaani ylös sormellaan, vaikka en näe sitä) 

 

”Minä olen näyttäytynyt sinulle muina aikoina, rakkaani. Tukeudu näihin. Pian, pian, pian, 

Rakkaani – Niin kuin toivoit tänä iltapäivänä. Sinä tulet tuntemaan käsieni pitelevän sinua, OIKEAT, 

kosketukselle kiinteät käteni pitämässä sinusta kiinni. Pitäen sinusta kiinni, kuten pitää kiinni SE, 

joka rakastaa sinua enemmän, kuin kukaan muu koskaan pystyisi. Ole kärsivällinen , morsiameni, 

ole kärsivällinen. Minä tiedän, että teet parhaasi tämän asian kanssa – Jaksa vain vähän 

pitempään...” 

 

Rakastan Sinua niin, Herra – Tuntuu, kuin pyörryttäisi ja olisin pökerryksissä siitä ajatuksesta, että 

olemme niin hyvin, hyvin lähellä nyt... Odotus on ollut niin pitkä. Koko elämäni mittainen! Ja kun 

silti katson vuosia takanapäin – Ne ovat vain muutamia lyhyitä minuutteja... 

 

”Tämä on se pointti, nämä ovat ne ajatukset, jotka Olen asettanut mieleesi tänä iltana, rakkaani. 

Elämä ON vain muutamia lyhyitä minuutteja – Ja ikuisuus on hyvin, hyvin, hyvin pitkä. Tämän 

ajatuksen TÄYTYY olla hyvin selkeä niille, jotka jäävät jälkeesi: Elämä on AINOA hetki, joka sinulla 

on tehdä tämä kaikkein tärkein päätös – Päätös seurata MINUA, Jeesus Kristusta, tulevina aikoina. 

On vain kaksi vaihtoehtoa. Ei väliä, mitä hallitus, ystäväsi, pomosi, perheesi tai kukaan muukaan 

saattaa yrittää vakuuttaa sinulle.” 

 

”Valitse Minut tai saatana.” 



 

”Minun kanssani sinulla tulee olemaan ikuinen elämä – Ikuisuudesta ikuisuuteen gloriassa, 

elämässä ja rakkaudessa, joka on puhtaampaa, kuin voit koskaan yrittää kuvitellakaan. Saatanan 

kanssa... Se ei tule olemaan mitään muuta, kuin kipua, kuolemaa, surkeutta, loputonta kidutusta ja 

tulta. Ensimmäinen kuolema – Ruumiisi kuolema – tulee päätymään toiseen kuolemaan: Ikuiseen 

erotukseen Minusta, Jumalasta, joka muodosti sinut äitisi kohdussa. Jumalasta, joka puhalsi 

hengen sinun omaan sieluusi. Jumalasta, joka rakastaa sinua enemmän, kuin voit koskaan 

ymmärtääkään.” 

”Siis, vetoan sinuun tänä iltana. Minkä sinä valitset? Sielusi vihollinen on täyttänyt tämän 

maailman kaikella mahdollisella, mitä hän on voinut keksiä , että voisi valehdella, varastaa, tappaa 

ja tuhota sinut ja koko ihmiskunnan. Vakuuttaakseen, että hetken mielihyvä on sen arvoista, että 

voisit vaihtaa pois sen puolesta ikuisen elämän. Se on sama tarina, kuten Jaakobin ja Esaun tarina: 

Siunaus ja rikkaudet vaihdettu hetken ruumiillisen mielihyvän puolesta. Eikä niitä koskaan enää 

vaihdettu takaisin, kun päätös oli tehty.” 

 

”Minä sanon sinulle tänään: Varo pedonmerkkiä – Mikrosirua (RFID)” 

 

”Ihminen nauraa sille, hallitus valehtelee siitä.” 

 

”Mutta Minä kerron sinulle totuuden: Jos suostut siihen, silloin sinun oma DNA:si tulee 

muuttumaan ja saatanan pojan DNA:ksi... Eikä silloin OLE enää pelastusta sinulle.” 

 

”Ole viisas, lapseni – Ole nyt hyvin viisas. Kuuntele Minua. Kuuntele Minun sanojani, jotta voin 

auttaa sinua läpi tulevien päivien, sillä vain ne tulevat antamaan sinulle elämän. Vain ne yksin 

johdattavat sinut läpi kuoleman sokkelon, jonka saatana on suunnitellut sinulle. Ja siitä 

huolimatta, että ajat tulevat olemaan koettelevia ja ankaria – Niin on se vain lyhyt hetki. Minä 

pelastan sinut. Minä olen kanssasi, aivan lähelläsi. Kutsu Minua ensin pelastuksen vuoksi – Ja 

sitten elämäsi pelastukseksi, jotta eläisit, eikä sinua tapettaisi.” 

 

”Minä olen teidän kaikkien lähellä. Minä kutsun sinua tulemaan puolelleni. Ole viisas, ystäväni, 

lapseni. Ole Viisas!” 

 

”Sinun rakastava Isäsi, Abba – Jeesus” 


