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Jeesus sanoo… ”Enää ei tule olemaan yhtään harmaita alueita maailman ja Minun Valtakuntani välillä. 
Uskossaan haaleat tulevat nousemaan kohtaloittensa tasolle, voittaen kaikki menneen erehdykset ja 
epäonnistumiset. Taivaaseennoston perusta tulee todistamaan, että Minun Sanani on totta ja he 
tulevat seisomaan varmasti kaiken sen takana, mitä se sanoo, pienintä piirtoa ja kirjainta myöten. He 
ovat nähneet suuria ihmeitä, kuten Punaisen Meren aukeamisen, ja tämä antaa heille Uskon vakaan 
perustuksen – vaikka pettureita tulee olemaan, ja heitä, joilla on heikko omatunto, jotka palaavat 
palvomaan Baalia.” 

”Minun Jäljelle jäävät lapseni, teidän TÄYTYY saada teidän ruokahalunne kontrolliin. Teidän TÄYTYY. 
Te tulette tekemään monia typeriä ja vaarallisia valintoja, mahanne takia ja vastakkaiseen 
sukupuoleen mieltymyksenne takia ja turhamaisuutenne takia. Ja asioiden takia, joiden takia sielunne 
joutuvat ansaan. Clare on ponnistellut mahtavasti näiden asioiden kanssa koko ikänsä. Ja iän myötä 
tulee viisaus. Mutta teidän täytyy voittaa viehtymyksenne ja halunne, joilla vihollinen leikkii teidän 
kanssanne, ilman iän tuomaa hyötyä. Ja mahdollisesti viisautta.”  

”Teidän täytyy saada lihanne täysin Henkenne alaiseksi. Jos ette tee sitä nyt, kun Merkki (=Pedon 
Merkki) tulee, te kompastutte ja menetätte sielunne. Se tarkoittaa, että te ette näe koskaan enää 
äitejänne ja isiänne, lemmikkejänne ja sukulaisianne. Teidän ikuisuutenne tulee olemaan Helvetissä, 
jossa teitä poltetaan ja kidutetaan.”  

”Kun otatte Merkin vastaan, koska ette luottaneet Minuun, että parantaisin lapsenne; silloin te ette 
luottaneet Minuun, että parantaisin lapsenne. Ette luottaneet Minuun, että varustaisin teidät ruualla. 
Te halusitte olla osa kukoistavaa joukkoa, joku tärkeä… Kun teette tämän, Merkki tuhoaa aivoissanne 
sen alueen, joka vastaa Minun kutsuuni ja teistä tulee eläinten kaltaisia.” 

”Seuraavaksi, kun Koettelemusten aika etenee, he raivaavat teidät tieltään tällä. Mutta ensin, tulette 
kärsimään ennen näkemättömiä kidutuksia kaikkialla kehoissanne; te etsitte kuolemaa, mutta 
kuolema pakenee teitä. Minä kerron nämä teille nyt, että alkaisitte saamaan asianne 
tärkeysjärjestykseen. Jos saatte mielihalunne kontrolliin nyt, se ei tule olemaan niin vaikeaa ja 
vaarallista teille myöhemmin.” 

”Kyllä, Presidentti Trump tulee olemaan osa Jäljelle Jääviä. Minä olen kumonnut sen, mikä oli tulossa 
olemaan kauhistuttavin kärsimys tälle kansakunnalle, ja antanut sen Minun Ihmisteni käsiin takaisin. 
Kuitenkin Maanalainen Hallitus tulee jatkuvasti taistelemaan, taisteluita ja yhteenottoja tähdätään 
Amerikkaa vastaan ja tulee olemaan paljon murhetta, kun Maanalainen Hallitus hajoaa olemattomiin 
vähitellen. Paras varustautuminen tätä vastaan on puhdas omatunto ja sovinto Minun kanssani, kuten 
myös Minun ääneni tunteminen, Minun ohjeitteni kuunteleminen ja niiden totteleminen ilman 
odotusaikaa tai selittelyjä. Tässä on voiton avaimenne.”  

”Monet uhrautuvat – mutta tekevät sen ilolla, koska sinä päivänä kaikki teidän tuskanne päättyvät ja 
te tulette Minun tyköni Taivaaseen. Niinpä, älkää pelätkö sitä päivää. On totta, että elävät tulevat 
kadehtimaan kuolleita. Mutta älkää kuolko Merkin kera.” 



”Mitä te tulette tarvitsemaan? Ylipäänsä suhdetta Minun kanssani. Ei vain pinnallista rukousta, 
’Siunaa Minua’ tai Rhema-lauseita, vaan keskustelevaa suhdetta Minun ja Raamattunne kanssa, niin 
että Minä voin ilmaista teille mikä on tärkeää, mikä on ansa ja typerää ja mikä on kallisarvoisen ajan ja 
voimavarojen tuhlausta. Ne, jotka menestyvät tänä aikana, tulevat olemaan heitä, jotka kuulevat ja 
tottelevat. Ilman kuulemista ja tottelemista, teidän henkiinjäämismahdollisuutenne ennen Kuin Minä 
tulen, ovat erittäin, erittäin vähäiset.”  

”Ette tule olemaan varautuneita taktiikoihin, joita teitä vastaan käytetään, erityisesti pettämisiä, 
sudet lammasten vaatteissa. Erottelukyky on avainasia. Minun Äidilläni on suuri erottelukyvyn 
opettamisen lahja. Tukeutukaa häneen rukouksilla, eikä teitä vähällä jymäytetä. Edellyttäen, että 
kuuntelette erittäin huolellisesti.” 

”Jos kuka pitää Minun Sanani, hän ei koskaan kuole… Sanan haluaminen ja pitäminen sydämissänne, 
haluten elää sen todeksi kaikesta sydämestänne, se säilyttää sielunne.” 

”Te olette muodostuneet nöyryydessä ja veljellisessä rakkaudessa. Enkö sanonutkin, että nöyrät 
perivät maan? Voi, on niin paljon mitä olette oppineet täällä, joka on luonut perustuksen Minun 
Kirkolleni. Vaalikaa näitä opetuksia, älkääkä salliko oppineitten tietämättömien varastaa niitä teiltä. 
Teidän tulee pysyä yksinkertaisina ja lasten kaltaisina, eikä mennä sisälle suuriin oppisaleihin 
tullaksenne koristelluiksi ihmisten kunnianosoituksilla.” 

”Teidän arvovaltanne ja viisautenne ei tule yhdeltäkään ihmiseltä vaan Minulta. Ja tällä tavoin opetin 
myös Minun Apostolejani. En yliopistojen kalliissa luokissa, vaan elämällä Minun teitteni esimerkin 
mukaan ja Minun Rakkauteni viestin mukaan. Suurin huomioon otettava voima on Minun Rakkauteni. 
Jos elätte Minun Rakkaudessani, mikään ei tule olemaan mahdotonta teille. Ja sanomattakin on selvää 
– Usko. Usko ja Rakkaus.”  

”On kaikkein tärkeintä, että hankkiudutte eroon kaikista niistä toimista, joita motivoi jokin muu asia, 
tehdäksenne tilaa Minun Rakkauteni täyttää teidät – joka on kaikki, eikä sitä opeteta seminaareissa. 
Se on rakkautta, joka sai Minut ojentamaan käteni Ristillä. Ja teidän rakkautenne tekee tahtoen 
saman, elääksenne elämää, joka on ristiinnaulittu maailmalle.” 

”Minä olen kutsunut teidät kaikki tälle Kanavalle erittäin hyvästä syystä. Olette täällä, koska Minä 
valmistelen teitä. Ne teistä, jotka ovat ponnistelleet kaikki nämä vuodet, menevät palkintoanne kohti. 
Ja toiset ovat täällä valmistelemassa seuraavaa sukupolvea, ja käyttämään suuresti hyödyksi niitä, 
jotka ovat pahoja. Kokemuksistanne heidän kanssanne, voitte antaa suurta viisautta eteenpäin 
jaettavaksi milleniumin lopussa. Te tulette taistelemaan sieluttomien, keinoälyllä varustettujen 
voimien armeijaa vastaan. Monet antiKristuksen armeijassa elävistä ovat sieluttomia.” 

”Kyllä, teknologia on edennyt paljon pidemmälle kuin mitä olette tietoisia. On maanalaisia 
kaupunkeja, joissa on kokonaisia kolonnia sotilaita ilman omaatuntoa, harjoitettu tällaisia aikoja 
varten kuin tämä, tappamaan amerikkalaisia. Sinnitelkää, Minun rakkaani. Käyttäkää sitä, mitä teille 
on annettu. Muistakaa että Rakkaus on kaikkein mahtavin voima ja että te ette ole yksin. ”  

”Minä rakastan teitä. Minä olen teidän kanssanne. Älkää pelätkö mitään.” 


