772. Jeesus sanoo… Älkää ottako Rokotteita!
Ne tulevat tappamaan teidät…Luottakaa yksin Minuun!
ÄLKÄÄ OTTAKO ROKOTTEITA… NE TULEVAT TAPPAMAAN TEIDÄT! LUOTTAKAA YKSIN MINUUN
Jeesuksen sanoja Sisar Nanan kautta, 26. Huhtikuuta, 2020.
( Nana ) Näin sarjan unia ja kahdessa niistä Herra oli puhumassa minulle koronaviruksesta. Heräsin
tämä hengessäni: ”Luota Hänen armoonsa ja hyvyyteensä pelastuksessa, ei rokotteisiin.” Kuitenkin
olin niin väsynyt, kun Hän oli puhumassa ja menin takaisin nukkumaan vielä kahdeksi tunniksi. Kun
heräsin, tulin Hänen eteensä välittömästi, sanoen…
”Herra, olen pahoillani, että tulen Sinun luoksesi niin myöhään, pyydän, anna minulle anteeksi,
onko jotakin, mitä Sinä haluat sanoa, Jeesus?”
Jeesus aloitti… ”Minun rakkaani, Minä kutsun sinua varoittaakseniMinun ihmisiäni jälleen kerran.
Minä tiedän, kuinka väsynyt sinä olet, mutta Minä harjaannutan sinua ahkeraan työetiikkaan, mikä
luottaa yksin Minun armooni loppuun uupumisessasi. Sinä tulet ymmärtämään paljon myöhemmin
ja kiittämään Minua, koska tulee olemaan monia pitkiä öitä, kun lähdet missioosi, missä sinun
ruumiisi tulee kulumaan, mutta Minä tulen olemaan siellä muistuttamassa sinua ja vuodattamassa
Minun armojani sinulle, niin että voit jatkaa ja olla antamatta periksi ja saada paljon tehdyksi.
Kestävyyttä, rakkaani, kestävyyttä.”
”Nyt takaisin Minun ihmisiini, pyydän, ottakaa huomioon tämä varoitus. Kun rajoitustoimet
poistetaan kansakunnastanne, niin tullaan monia rokotteita ja hoitoja lähettämään testattavaksi.
He tulevat yrittämään tehdä tämän nopeasti, pelossa, että tämä virus leviää ja myöskin pelosta
monet tulevat juoksemaan saadakseen rokotteen.”
”Ei, se ei ole merkki, kuten jotkut ovat sanoneet, aika ei ole vielä tullut, mutta tämä rokote tulee
vaikuttamaan vastustuskykyynne vakavasti, pikemminkin kuin että rakentaisi sitä. Rokote hajottaa
sen, tehdäkseen teidät vastaanottavammiksi kulkutaudeille, joita he tulevat jälleen vapauttamaan
kansakuntaanne. Tällä ei ole mitään tekemistä hallintonne tai virassa olevan presidenttinne
kanssa, vaan heidän edeltäjiensä kanssa.”
”Minun ihmiseni, teidän täytyy muistaa, että heillä oli tämä suunnitelma kauan aikaa sitten, he
ovat odottaneet tätä aikaa, oikeaa aikaa toteuttaa suunnitelmansa Uutta Maailman Järjestystä
(=NWO=New World Order) varten. The Deep State (=Maanalainen Hallitus) ja monet Saatanan
palvelijat ovat niin turhautuneita, koska Minä jatkan jokaisen hyökkäyksen, jokaisen suunnitelman
ja loukkauksen lievittämistä, mitä he ovat aiheuttaneet kansakunnille ja maailmalle,
jouduttaakseen hallintoaikaansa, mutta he unohtavat, että MINÄ OLEN Jumala ja että MINÄ OLEN
kontrolloimassa.”
”Minä olen jopa kontrolloimassa heitä, Minä sallin näiden asioiden ajat ja ajankohdatja he
työskentelevät Minun taivaallisen tuomiovaltani alla, että kuinka paljon Minä sallin herättääkseni
Minun ihmiseni ja tuodakseni monia kadotettuja takaisin järkiinsä. Miksi kansakunnat raivoavat ja
Maapallon kuninkaat tulevat taistelemaan tappion tuottavan taistelun? Todella, Minä tulen
olemaan voittoisa lopussa.”
”Joka tapauksessa, Minun ihmiseni, tämä ei kiistä sitä tosiasiaa, että Minä todella olen tulossa ja
nämä ovat ennalta kerrottuja merkkejä teidän valmistelemiseksenne, niin että saattaisitte uskoa,
kun näette näitä asioita ja ette pelkää. Tämä ei ole aika jatkaa entiseen malliin, tämä ei ole aika

mennä takaisin entisiin ajattelumalleihin, tämä ei ole aika mennä takaisin tämän maailman
oravanpyörään.”
”Ei, Minun rakkaani, tämä ei ole aika mennä takaisin Egyptiin. Minä kutsun teitä kaikkia pois tämän
maailman orjuudesta ja Minun sydämeeni. Minä kutsun teitä näkemään, mikä on kaikkein
tärkeintä elämässänne… Teidän pelastuksenne ja perheenne pelastus.”
”Oletteko te oivaltaneet, kuinka tärkeitä lapsenne ovat? Kuinka paljon he tarvitsevat ohjaustanne
ja viisauttanne? Kuinka nopeasti he ovat kasvamassa ja joko maailma voi tai Minä voin teidän
kauttanne opettaa heitä. Oletteko oivaltaneet, että ne hetket, jotka te olette menettäneet heidän
kanssaan, kun olitte töissä, keskittyneenä töihin, keskittyneenä elämään mukavaa elämää ja sallien
koulujärjestelmien tehdä teidän työnne? Oletteko huomanneet nämä asiat, rakkaat?”
”Nämä rajoitustoimet, jotka Minä sallin, menevät paljon syvemmälle, kuin mitä Minun ihmiseni
ovat nähneet tai tulleet oivaltamaan. Tämä on todella syvän heijastamisen aikaa, sillä teitä tullaan
pitämään vastuullisina näistä pienistä sieluista. Oletteko opettaneet heille Minun tapojani vai
oletteko sallineet heidän istua tv:n ääressä ja lukea tämän maailman kirjoja ja oppia niistä?
Oletteko oivaltaneet, kuinka kallisarvoinen puolisonne on ja kuinka paljon he tarvitsevat
rakkauttanne, lohtuanne, rohkaisuanne ja ohjaustanne? Oletteko oivaltaneet, kuinka etäisiä teistä
kahdesta on tullut? Kuinka ikävystymisen ja tyytymättömyyden tunteet ovat hiipineet kuvioihin, ja
ne johtavat himoitsemiseen ja lopulta suhteeseen. Oletteko te oivaltaneet, että he ovat vielä yksi
lahja lisää Minulta teille?”
”Siispä, aviomiehet, rakastakaa vaimojanne, kuten Minä olen rakastanut kirkkoa, luovuttanut
Minun elämäni hänen puolestaan ja vaimot, rakastakaa aviomiehiänne, totelkaa heitä, kuten
tottelette Minua. Minä kunnioitan näitä toimia avioliitossa hyvin paljon ja tulen siunaamaan sen,
kun kuljetaan näissä käytännöissä ja hyveissä.”
”Siispä, Minun kallisarvoiset, Minä kutsun syvään sielunne ja perheenne tutkimiseen. Älkää menkö
takaisin siihen, miten asioilla oli tapana olla, koska ne olivat menossa tuhoavalle tielle, kääntäkää
sydämenne sen sijaan takaisin Minun puoleeni, kääntäkää perheenne sydän takaisin Minun
puoleeni, kun johdatte heitä esimerkillä.”
”Älkää salliko maailman tulla kotiinne sitä kautta, mitä katsotte, kuuntelette, luette ja
keskustelette keskusteluissanne, antakaa sen mieluummin olla keskittynyttä Minuun ja
rakkauteenne toinen toistanne kohtaan. Älkää ottako rokotteita, Minun rakkaat. Ne on tarkoitettu
ja niitä on aina käytetty rikkomaan tämän maailman perheitä. Kun rokote pistetään, sellaisia
asioita tulee mukana, joista teillä ei ole tietoa, se tulee lopulta tappamaan teidät prosessissa. Kun
kulkutaudit tulevat lähelle asuinpaikkaanne, luottakaa yksinomaan Minun armoni ja hyvyyteni
olevan teidän pelastuksenne ja Minun oikea käteni olevan teidän pahasta päästäjänne. Olkaa
ihmisiä, jotka tuntevat Jumalansa, jotka luottavat Häneen ja joilla on varmuus Hänestä.”

