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Jeesus aloitti... ”Monia valmisteluita sotaa vastaan ollaan tekemässä, mutta ne eivät valmistu vielä 

vähään aikaan. Teidän koko asevoimat täytyy uudistaa, uudelleen organisoida, korjata ja 

ennallistaa. Tämä prosessi on meneillään, mutta se on pitkä ja ottaa aikansa. Asevoimat eivät ole 

tällä hetkellä kykeneviä käynnistämään agressiivista hyökkäystä. Siispä he käyttävät aikansa 

uudelleen rakentamiseen.” 

 

”Joka tapauksessa, sodan uhka on aina läsnä. Se mitä haluan sinun ja sydänasukkaiden 

ymmärtävän on, että mitään ei tapahdu ilman Minun lupaani ja niin kauan kuin te kaikki rukoilette 

ja jatkatte henkilökohtaisten ristienne kantamista kiitollisuudessa, niin Minä en anna sitä sanaa.” 

 

”Monet seuraavat uutisia ja kuvittelevat, että Minä puhun heille – Kun itseasiassa se on 

kuvitelmaa heidän omissa päissään. Sen vuoksi internetprofeetoilla näyttää olevan sama viesti. Se 

on ryhmätietoisuutta, riippuvaista siitä, mitä heille syötetään uutisissa, ja jopa vastavirtauutisissa. 

Sen pitäisi olla, mutta se ei ole itsestäänselvää kaikille. Se jännitys houkuttelee kuulijoita, jotka 

haluavat yhä kuulla jännityksestä – Sen vuoksi he tukevat niitä kanavia.” 

 

”Sydänasukkaat, Minä haluan olla teidän ’kanavanne’. Minä haluan teidän tulevan ulos 

rukouskomerostanne tietäen mitä on tapahtumassa ja mitä ei ole tapahtumassa. Mutta sen sijaan 

monet teistä seuraavat jännittäviä uutiskanavia, jotka sävähdyttävät teidän tunteitanne ja antavat 

toivon siitä, että Minä saavun huomenna. Ettekö näe, millaista ajan hukkaa tämä on?” 

 

”Se mistä Minä haluan sinun olevan innoissasi, on sinun lahjasi. Sen kultivoimisesta ja sen 

vaikutuksesta kadonneisiin. Esirukoileminen on Minusta valtavan jännittävää. Ja sen vuoksi Minä 

olen asettanut someni padon murtumaan. Estäen sen, mitä hallitseva eliitti on suunnitellut 

toteuttavansa. He eivät voi toteuttaa suunnitelmiaan ilman Minun lupaani ja jos te sinnikkäästi 

rukoillen lähestytte Minua ja esirukoilette, silloin tulette rukouksesta inspiroituneena siirtymään 

eteenpäin henkilökohtaisen lahjanne kanssa, ennemmin kuin siirtäen tehtäviänne myöhemmäksi 

vaipuen odottamaan sodan alkamista.” 

 

”No, Tiedän, että olet kyllästynyt kuulemaan Minun sanovan tämän, mutta tällä nimenomaisella 

hetkellä se tarvitsee sanoa. Jatkakaa sinnikkäästi kohti Minua odottaessanne sitä päivää. Anna kun 

tanssin kanssasi, anna kun pitelen sinua ja vahvistan sinua inspiraatiolla. Kuinka rakastankaan 

sinua! Kuinka toivonkaan huomisen olevan lähempänä. Mutta vielä on monia sielua, jotka ovat 

kypsiä kääntymiselle. Tule luokseni rukoillen, leväten ja odottaen uusiutumista. Armoa ylittää 

vanhat vaikeudet ja takaiskut ollaan vapauttamassa. Uskovilla on se jännityksen tunne kehossaan, 

että he todellakin tuntevat Minun pulssini sormessaan. Lahjat ovat moninkertaistumassa.” 

 

 



”He, jotka ovat olleet uskollisia ja jaksaneet pienissä asioissa, heille tullaan antamaan enemmän. 

Esteitä ollaan ylittämässä armosta ja Minä olen palkitsemassa Minun uskolliseni. Älä oleta tämän 

tulevan ilmaisena lounaana, sillä tulee olemaan haasteita ja vastustusta. Te olette nyt 

maalitauluina enemmän kuin koskaan aikaisemmin, koska olette murtautuneet vihollisen 

puolustuksen läpi ja vallanneet alaa Minun voiteluni avulla.” 

 

”Teillä tulee olemaan hankaluuksia, mutta olette nyt paremmin varustautuneita kuin koskaan 

aikaisemmin vastustamaan pahaa ja jatkamaan Minun siunaukseni kanssa. Jatkakaa rakentaen 

yhdellä kädellä ja käyttäen miekkaa toisella. Siellä, missä on suuri hengellinen aarre, siellä on suuri 

hengellinen vastus ja suunnitelmia varastaa se. Sen vuoksi, pysykää valppaina ja pitäkää asemanne 

samalla, kun kiipeätte korkeammalle ja korkeammalle kutsumuksessanne.” 


