728. Jeesus sanoo… Jakolinja Minun Uskollisteni &
Kadotettujen välillä tulee terävämmäksi ja selvemmäksi
JAKOLINJA MINUN USKOLLISTENI & KADOTETTUJEN VÄLILLÄ TULEE TERÄVÄMMÄKSI JA
SELVEMMÄKSI
Jeesuksen sanoja Rukoussoturille, 19. Elokuuta, 2019.
Herra, me kaikki tunnemme ja katsomme, kun jakaantuminen maailmassa pimeyden valtakunnan
ja Jumalan Valtakunnan välillä kasvaa leveämmäksi ja selvemmäksi, melkein joka päivä. Me
rukoilemme, että kun Sinun uskollisesi pitävät silmänsä Sinussa yksinomaan, Sinä tulet
myöntämään meille voiman jatkaa seisomista Totuuden ja Sinun Valtakuntasi takana, ei väliä mitä
Maailma tekee. Amen.
Yksi meidän rukoussotureistamme vastaanotti sanan Herralta vain vähän aikaa sitten…
Jeesus aloitti… ” Jakolinja Minun uskollisteni ja kadotettujen välillä on kasvamassa terävämmäksi,
selvemmäksi ja määritellymmäksi. Minun uskolliseni kokoavat kadotettuja sieluja Minulle siviili
selkkausten ja liikehdinnän keskellä, ottaakseen paikkansa Minun Agendassani, Minun
Valtakunnassani, Minun Pelastukseen tähtäävässä suunnitelmassani sieluja varten. Tämä on
seurausta teidän rukouksistanne ja uhrauksistanne, Minun Morsiameni.”
” Samanlaisella tavalla, Saatana on keräämässä hänelle uskollisia, ottamaan vastuuta hänen
korkeilla paikoillaan, hänen demoniarmeijassaan, hänen epäjumaliensa joukossa.”
” Minä haluan teidän kaikkien linnoittavan itsenne. Mitä Minä tarkoitan tällä? Kehukaa ja ylistäkää,
syvällistä rukoilua ja kohtuullista paastoamista, Pyhin Kirjoitusten ja pyhien kirjojen lukemista.
Voimistakaa toisianne jakamalla sitä, mitä te olette oppineet Minulta niiden kanssa ympärillänne,
jotka haluavat ottaa sen vastaan.”
” Teistä jokainen on oppinut Minulta; teistä jokaisella on jotakin Minulta kantaaksenne kortenne
Valtakunnan kekoon. Olkaa varmoja, että jaatte Eläviä Vesiä veljeskuntanne kanssa.”
” Saatanan palvelijat tekevät yhteistyötä toistensa kanssa pinnallisesti, mutta salaisesti sabotoivat
toisiaan suuremman aseman vuoksi ja Saatana rohkaisee tätä käytöstä. Älkää antako niin olla
teidän keskuudessanne. Minun Ihmiseni, Minä en suvaitse tämän kaltaista käytöstä, aikeita tai
ajatuksia.”
” Katukaa, te, jotka olette sabotoineet Minun astioitani jaloa käyttöä varten ja toisianne. Katukaa
ja katsokaa omaa taloanne. Minä tiedän parhaiten, kuinka käsitellä Minun palvelijoitani.”
” Minun uskolliset Morsiameni eivät sabotoi toisiaan, vaan ylentävät Minun Ruumistani tuoreella
mannalla Minun kädestäni, hunajalla kalliosta, vesilläkivestä.”
” Linnoittakaa itsenne, Minun ihmiseni! Vetäytykää epäjumalista, kaikista liiallisista
päähänpinttymistä, jotka varastavat teidän aikanne Minun kanssani. Televisio, viihteet,
päivälliskutsut, jäätelöjuhlat. Kesäiset ruoka- ja grillijuhlat. Hylätkää kaikki kohtuuttomat
mieltymykset. Saatana laskee sen varaan, että te olette varautumattomia, kun hän tekee siirtonsa.
Hoitakaa asiat viisaasti. Etsikää Minun tahtoani ja totelkaa kaikissa asioissa.”
” Nyt Minä en puhu, että vähentäisitte merkityksellistä aikaa puolisoittenne, lastenne ja perheen
kanssa. Minä tiedän mitä he tarvitsevat paremmin kuin te ja Minä tulen tarjoamaan ajan ja
mahdollisuuden siihen. Älkää vain antako sen saada teitä valtoihinne kokonaan.”

” Laittakaa Minut ja Minun agendani ensimmäiseksi. Minun uskolliset pappini ja piispani, ottakaa
paikkanne. Asettakaa kasvonne kuin kivet ja sydämenne etsimään Minua, rukoilemaan ja
nostamaan ylös Minun Ruumiini esirukouksessa. Minä olen teidän vahva torninne, teidän
turvapaikkanne kallio. Minä olen kilpi teidän oikeassa kädessänne, teidän sotalippunne ja mahtava
linnoituksenne. Seuraavat kolme vuotta tulevat olemaan kriittisiä.”
” Varokaa Erillisyyden Henkeä joukossanne ja sen avustajia… Vihaa, kaunaa, mustasukkaisuutta,
tyytymättömyyttä, kriittistä henkeä. Kontrolloivaa henkeä, omapäisyyden henkeä, joka juontuu
ylpeydestä. Uskonnollista henkeä, murtumisen henkeä ja juhlahenkeä.”
” Älkää kiintykö mihinkään omistuksiinne; tukeutukaa ainoastaan Minuun. Minä olen teidän
kanssanne ja Minä rakastan teitä. Jos te olette heikkoja, huutakaa Minua apuun. Minä kuulen ja
tulen auttamaan teitä.”

