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Jeesus aloitti… ”Jotkut teistä, Minun rakkaat, ovat uupuneet loppuun paastotessa. Pyytäkää armoa 

Minun tulla pysyvästi asumaan teissä erityisellä tavalla, kun te paastoatte. Mutta olkaa 

vakuuttuneita, että pidättymisenne on myös miellyttävä uhraus Minulle ja Isälle. Kieltämällä 

itseltänne pienet nautinnot ja tarjoamalla ne Minulle kansakuntanne puolesta, paljon hyvää 

saavutetaan.”  

”Älköön kukaan teistä menkö äärimmäisyyksiin mitä tulee paastoamiseen ja olkaa tahdikkaita 

älkääkä antako muiden tietää, että paastoatte. Tällä tavalla, teidän Isänne Taivaassa tulee 

salaisesti palkitsemaan sen, minkä te salassa annoitte. Muu kuin tämä voi tulla ylpeyden aiheeksi 

hyvin helposti, kun paholaiset tulevat houkuttelemaan teidät turhamaisuuteen. Mieluummin, 

olkaa kohtuullisia, lujia ja etsikää Minua, milloin on aika tehdä muutoksia.”  

”Joskus te voitte uhrata miellyttäviä ruokia ja syödä hyvin pelkistetysti, kieltäen itseltänne erityiset 

mausteet, joista pidätte, jälkiruuat ja makeat välipalat. Korvatkaa nämä yksinkertaisella, mutta 

ravitsevalla ruualla kohtuudella. Jotkut teistä voivat syödä normaalin aterian kerran päivässä ja 

kaksi välipalaa. Toiset voivat olla Danielin paastolla, vihanneksia, vettä ja leipää. Mutta etsikää 

Minua kaikissa asioissa, älkää yrittäkö tehdä sitä omillanne.”  

”On aikoja, jolloin teidän heikkoutenne saa yliotteen teidän hyvästä päätöksestänne. Minä haluan 

teidän tietävän, että Minä saatan sallia sen, pitääkseni teidät nöyrinä, ettette te ala ajatella 

itseänne ja voimaanne, mieluummin kuin Minun armoani.”  

”Teidän rukouksenne ovat niin Minua miellyttäviä ja pieninkään rukous ei mene huomaamatta. 

Pienin kiitos ja ylistys ja uhraus – jopa pieninkin – tunkee Isän Sydämeen ilolla, koska se on tehty 

puhtaalla motiivilla.”  

”Sydämen puhtaus ja rakkaus veljeenne on kaikki kaikessa. Ilman sydämen puhtautta, teidän 

rukouksenne ovat paljon vähemmän kuin mitä ne voisivat olla. Niistä tulee tyhjiä ja niistä puuttuu 

moraalinen voima. Kun te loukkaatte armeliaisuutta, te loukkaatte Minua, enkeleitä, Minun Isääni 

ja Minun Henkeäni ja Todistajien Suurta Pilveä.”  

”Siispä, kun te tulette alttarille, olkaa varmoja, että tarkistatte omantuntonne ja annatte anteeksi 

kaikille, jotka ovat loukanneet teitä millään tavalla. Katukaa kaikkia, ketä olette tuominneet tai 

joille olette olleet hankalia. Tällä tavalla teidän rukouksenne ovat esteettömiä ja paljon 

hyväksyttävimpiä Minun Isälleni.”  

”Juuri nyt, maanne tila on muutostilassa, taipumassa hyvään. Jotkut teistä oat olleet 

tottelemattomia Minulle ja katsoneet uutisia – ne ovat täynnä valheita, solvauksia, lannistamista – 

ja suunniteltu tekemään teidät heikoiksi ja menettämään uskonne Minun valinnalleni teidän 

presidentiksenne.” 

”Jos te tunnette pahaa oloa siitä, kuinka asiat ovat menossa kansakunnassanne, te ette ole 

kuunnelleet yksin Minua, vaan sallineet vihollisen kylvää valheita ajatteluunne. Te voitte olla 

varmoja, että uutisasemat ja valtavirta tietoverkot ovat Saatanan suu. Jos te välttämättä haluatte 

täyttää mielenne näillä valheilla, sitten te ansaitsette tuntea pelkoa ja levottomuutta.”  



”Kaikki, mitä on julkaistu ja lähetetty, joka negatiivisesti arvioi Presidentti (Trumpia) - on 

suunniteltu, että te luopuisitte maastanne ja luovuttaisitte sen varjohallitukselle – niin että he 

voivat viimeistellä sen, minkä aloittivat ja täydellisesti tuhota Amerikan. Että siitä tulisi vain yksi 

Uuden Maailman Järjestyksen satelliitti valtioista, riisuttuna kaikesta kristillisyydestä ja 

muuttumassa muslimivaltioksi.”  

”Pyydän, älkää kuunnelko, vahvistako tai rohkaisko kuuntelemaan valtavirta mediaa. Se on 

puhdasta myrkkyä, järjestetty mitä salakähmäisemmin, kuin mitä te voitte kuvitella. Kun te 

kuuntelette sitä, te kuuntelette Saatanan lähetystä ja olette samaa mieltä hänen agendansa 

kanssa.”  

”Minä toivon, että olen tehnyt Itseni selväksi tässä. Teidän hallintonne EI OLE raunioina; se on 

RAKENTAVASSA uudistamisen tilassa. Vanhan ja rappeutuneen täytyy mennä; uusi täytyy panna 

toimeen. Todellinen Amerikan sydän on valo kukkulalla.”  

”Se, mitä varjohallitus on tehnyt - se on tehnyt siitä saastan likakaivon, joka saastuttaa jokaista 

kansakuntaa, mitä se haluaa, pahimmilla kulkutaudeilla. Ja niinpä maallanne on hyvin, hyvin paha 

nimi merten takana.” 

”Teillä kaikilla on vallassanne tehdä osanne tehdä se, niin kuin sen tulisi olla. Ensimmäinen 

toimintalinjanne on rukous; sitten niiden tukeminen, jotka puolustavat oikeamielisyyttä. Te ette 

tue kansakuntaanne, jos te olette kuunnelleet valtavirtamediaa. Pikemminkin valheet ja suru 

tulevat saamaan teidät valtaansa.”  

”Ne teistä, jotka ovat uskollisesti totelleet Minua ja ette ole kuunnelleet, kykenevät näkemään 

uudelleen synnytetyn Amerikan ja rukoilemaan tehokkaasti hänen puolestaan.”  

”Ne, jotka eivät ole totelleet ja ovat kuunnelleet valheita, teillä on vähän kykyä nostaa tätä 

kansakuntaa, koska nämä valheet ovat vieneet heidän visionsa. Siispä, kiinnittäkää huomiota 

siihen, mitä Minä kerron teille, Minun Ihmiseni. Pyydän, totelkaa Minuna ja inhotkaa valheita, joita 

Saatana on järjestänyt joka niemeen ja notkoon Saatanalle-Myydyllä medialla.” 

”Sen sanottuani, tässä maassa on nousemassa tuhkasta visio. On olemassa heitä, jotka ovat 

pitäneet korvansa, silmänsä ja sydämensä puhtaina maansa puolesta ja he voivat nähdä mikä 

Amerikka tulee pian olemaan. Heillä on Minun sydämeni, Minun visioni ja Minun voiteluni, 

nostaakseen hänet hänen täyteyteensä, armon ja rukousten avulla.” 

”Minä tulen jättämään sen niille teistä, jotka uskovat Minun viesteihini tällä kanavalla, 

nujertamaan ja paljastamaan valheet niiksi, mitä ne ovat ja vetämään ystävienne ja sukulaistenne 

mielet totuuden valoon siitä hyvyydestä, joka on tulossa tälle kansakunnalle.” 

”Minä tarvitsen teitä kääntämään asioiden kulun median kuristusotteesta, rohkaisemalla jokaista 

välttämään ja laittamaan nämä ilkeät medialähetykset boikottiin ja tekemään asian selväksi, 

kuinka hyvin myrkyllinen ja täysin valheellinen heidän panoksensa on teidän mieliinne.” 

”Pyydän, tehkää tämä Minun puolestani. Pyydän. Liian moni on laiskistunut ja viettää kuritonta 

elämää, keskittyen pahaan eikä hyvään. He ovat masentuneita ja lannistuneita. Tämän pitäisi 

kertoa heille, että he juovat myrkyllisistä lähteistä, suoraan Helvetistä.”  

”Siispä pyydän. Olkaa Minun Rakkauteni ja Toivoni suurlähettiläitä. Ja kääntäkää näistä 

myrkyllisistä vesistä ravintoa saaneiden sydämet ja mielet. Kääntäkää heidät takaisin Minun 

luokseni ja takaisin siihen, mikä on hyvää tässä maassa.” 


