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Jeesus aloitti… ” Minä rakastan sitä tapaa, miten te olette suunnanneet itsenne Minun viesteihini,
Sydänasukkaat. Minä olen niin mielistynyt teidän keskittymiseenne ja tottelevaisuutteenne.
Tietäkää, että näinä muutamina seuraavina viikkoina tulee olemaan monia, monia yrityksiä syöstä
teidät kurssiltanne. ”
” Vihollinen on juonimassa lannistamisen ja huomion pois kääntämisen aaltoja. Lannistaminen
tulee ensin, johtaen teidät etsimään asioita, jotka kääntävät huomion muualle. Älkää langetko
näihin juoniin, pikemminkin pysykää turvassa siinä, mitä Minä olen teille antanut – ei vain rukous
hetkissänne vaan viesteissä myös. Pitäkää huomionne valtameressä kuten suuren laivan kapteeni.
Yhden asteen virhe voi johtaa väärään määränpäähän. ”
” Kaikki te olette suuria laivoja täyteen lastattuina aarteilla, mausteilla, kullalla ja hopealla,
hajusteilla ja kallisarvoisilla kivillä, jotka ovat kaukaa. Ja ilkeyden merirosvot ovat ottaneet myös
kaikki teidät maalitauluikseen ja he haluavat varastaa aarteet, jotka Minä olen kertonut. Siksi
teidän täytyy pysyä kurssissa ja valppaina. ”
” Tulee olemaan lisää yrityksiä häpäistä tätä kanavaa ja aiheuttaa sen, että hylkäisitte astiat, jotka
ovat palvelleet teitä täydestä sydämestään. Jatkakaa heidän kunnioittamistaan, suojelemistaan ja
tukemistaan, tietäen, että he ovat haavoittuvaisia ihan niin kuin te loputkin ja paholaiset haluavat
ryöstää heidät myös. Teidät on opetettu hyvin kieltäytymään sotkeutumasta riitoihin ja
hyödyttömiin perusteluihin. Jopa vain yksi askel… yksi juorun lause on vahingollista sieluillenne.
Pyydän, jatkakaa kaikkien juoruilun muotojen välttämistä ja Minun pappieni vähättelyä. Ei vain
Claren, Ezekielin ja Carolin, vaan myös muiden uskollisten palvelijoiden, jotka ovat valmistelleet
teitä tähän aikaan. ”
” Vihollisen pääajatuksena on hajota ja hallitse. Aiheuta kiistoja ja sanaharkkaa ja provosoi toisia
ottamaan puolia niin että loppujen lopuksi ravinto, jota Minä olen teille antanut ja jatkan
antamista, voidaan ottaa teiltä pois. Tietäkää, että tätä on ilmassa, vihollinen suunnittelee
kunnianloukkauksia teitä ja muita uskollisia astioita vastaan. Siunattu on se palvelija, joka kuulee ja
tottelee. Pyydän, vaikka se olisi kuinka houkuttelevaa, älkää arvostelko muita pappeja ja ihmisiä,
jotka hyökkäävät tätä kanavaa vastaan. Pikemminkin rukoilkaa heidän puolestaan ja Minä poistan
aseet heidän käsistään ja muutan ne tehottomiksi. ”
” Teidän suurin suojanne on pyhyys ja kieltäytyminen tuomitsemasta toisia. Monilla on monia
mielipiteitä, ja valitettavasti paljon siitä mitä ehdotetaan, on mielipide, eikä Minulta. Siis
muistakaa erottelukyvyn työkalunne ja jos teidät saatetaan menettämään rauhanne, olkaa
varuillanne; tämä on vihollisen hyökkäys muoto numero yksi. Jos jatkatte heidän kuuntelemistaan,
jotka vähättelevät muita, se totisesti on vuoto astiassanne. Armot virtaavat vuotokohdasta ja
menetetään tämän vakavan vian takia. Tuomio on Minun ja teidän turvallisin asennoitumisenne
on välttää näitä myrkkyjä ja tarrautua siihen, mikä on oikeamielistä ja hyvää, jopa armon
antamista vihollisillenne – mutta ottamatta yhtään heidän myrkkyään. ”
” Minun Morsiameni, te olette tyrmäävän kauniita ja vihollinen vihaa pelkkää mainintaakin teistä..
Siksi hän on ryhtynyt sotaan tätä kanavaa vastaan. Hän ei siedä silmissään veljellisen rakkauden,
kärsivällisyyden ja toisesta välittämisen kauneutta. Hän vihaa teitä sen takia. Muilla kanavilla hän

on onnistunut aiheuttamaan hajaannusta, yhteenottoja ja panettelua, mutta täällä hän on ollut
surkea epäonnistuja; siksi teidät on otettu maalitauluiksi. Teidän valppautenne ja
tottelevaisuutenne tulee pitämään teidät Minun Rauhassani. ”
” Asiat jatkavat jäytämistään ja kehittymistään kulissien takana kuin hyvin öljytty kone. Paha on
ottamassa nopeasti jalansijaa ympäri maailmaa. Te tulette näkemään jokaisen suuren
kansakunnan kaatumisen, kun maahanmuuton Troijan Hevonen jatkaa tunkeutumistaan Euroopan
hallituksiin. Ymmärrättekö? Tämä on tahallista, tämä on suunniteltua, tämä on onnistumassa. Se
mitä juuri nyt olette todistamassa maailmassa, on kansallisen itsemääräämisoikeuden tuho ympäri
maailmaa. Johtavien kansakuntien täytyy kaatua, jotta yksi maailman hallitus voitaisiin perustaa.
Näyttämöä valmistellaan Anti-Kristukselle tulla hallitsemaan koko maailmaa, tuhoamaan kaikki
kulttuurit ja hallitukset niin että yksi laki, yksi usko ja yksi kansakunta voidaan asettaa virkaan. ”
” Se ei koskaan tietenkään tule onnistumaan millään aikavälillä, mutta tämä on suunnitelma, kuten
myös tämän planeetan köyhien tuho. Kyllä köyhät, rammat ja vanhukset on otettu maalitauluiksi
ja tuhottaviksi. Ne, jotka eivät tue tätä maailmanlaajuista hallintoa, on myös otettu maalitauluiksi.
Persoonallisuus tuhotaan ja he, jotka on valmisteltu hallitsemaan, tulevat nousemaan valtaan. ”
” Minä tulen ennallistamaan kansallisen itsemääräämisoikeuden ja kansakuntien uskon, ne tulevat
tunnustamaan Minut pelastajakseen ja hallitsijakseen. Me tulemme nauttimaan
ennennäkemättömästä rauhasta niin kauan kuin vihollista estetään etenemästä. Te tulette
oppimaan naurun ja ilon tapoja, erityisesti niissä paikoissa, jotka ovat olleet kaikkein raskaimmin
alistettuja ja kovaosaisia. ”
” Kaikki tulevat nauttimaan kohtuuden mukaisen tason elämästä ja oikeudenmukaisuus tulee
hallitsemaan. Pitäkää silmänne tässä päämäärässä, Minun Rakkaani. Ja te, jotka luette tätä
Taivaaseennoston jälkeen, pitäkää mielessä… ilo tulee tämän pitkän koettelemuksen jälkeen, ilo ja
todellinen hengen kukoistaminen ja elämä on tulossa. Älkää vaipuko epätoivoon, sillä synkimmällä
hetkellä Minä tulen ja ennallistan oikeudenmukaisuuden tälle Maapallolle. Sillä välin, tarrautukaa
Minuun, opetelkaa seuraamaan yksinomaan Minun teitäni. Ihmisten tiet ovat tuloksettomat ja
johtavat vain kuolemaan. Tämä maailma elää nyt todeksi ihmisten teiden tuloksia. Siksi Minä anon
teitä seuraamaan Minun teitäni seurauksista välittämättä. ”
” Minä tulen palkitsemaan teidät runsaasti oikeaan aikaan. Epäoikeudenmukaisuus ja korruptio
eivät tule hallitsemaan ikuisesti. Minä tulen perustamaan Minun Valtakuntani ja te tulette
elämään rauhassa, ilossa ja sielun kukoistuksessa. Siis, älkää antako periksi masennukselle.
Pikemminkin, säilyttäkää asemanne, tietäen lopullinen lopputulos… Voitto on MEIDÄN. ”
” Etsikää Minua, kunnes löydätte Minut. Luottakaa Minun ohjeisiini ja teillä tulee menemään
hyvin. Älkää pelätkö niitä, jotka voivat tappaa kehon; pelätkää pikemmin Sitä, joka voi määrätä
teidät ikuiseen kidutukseen, missä madot eivät koskaan kuole, tuli ei koskaan sammu ja
tuskanhuudot kuuluvat käytävillä ikuisuuden. ”
” Tämä paikka on viimeinen pakopaikka laittomille, ei teille. Se on kidutuksen paikka pahoille
hengille, ei Minun loistokkaille Luomuksilleni: ihmiselle, joka on tehty Meidän kuvaksemme. Siis,
älkää salliko vihollisen varastaa teiltä teidän Taivaan kansalaisuutta. Tarrautukaa Minuun mitä
tahansa se tulee teille maksamaan ja löydätte sieluillenne levon. ”

