
984. Jeesus sanoo… Luottakaa & Uskokaa Minuun!  

Minä seison vierellänne & Minä tulen päästämään teidät pahasta 

ELOKUUN 24. 2022… LUOTTAKAA & USKOKAA MINUUN!… MINÄ SEISON VIERELLÄNNE & MINÄ 

TULEN PÄÄSTÄMÄÄN TEIDÄT PAHASTA 

Jeesuksen Sanoja Sisar Elisabethin kautta, Elokuun 24. 2022. 

(Elisabeth) Herra, kiitos Sinulle horjumattoman uskon armosta Sinuun… Amen. 

(Jeesus) ”Kiitos sinulle, suloinen puoliso, kun tunnustat ja kadut ärsytystäsi, kun tulit 

ymmärtämään ja tuntemaan nämä rakkaat sielut, joilla ei ollut samaa kasvatusta kuin sinulla.” 

(Elisabeth) Ja tässä Herra viittaa viime viikkoon, kun menin takaisin kotiin Teksasiin tyttäreni häihin 

ja hänen talonsa oli jatkuvasti täynnä eri ystäviä ja perheenjäseniä. Oli jatkuva noin tusinan 

ihmisen virta, jotka jatkuvasti tulivat taloon ja lähtivät talosta, ja kuitenkin vain harvat meistä 

olivat itse asiassa työskentelemässä ponnistuksen kaikkein vaativimmassa osassa, mikä tarvitaan 

valtavan työn tekemiseen, kun järjestetään häät tänä päivänä ja tänä aikana menestyksellisesti. 

Pystyin tuntemaan ärsytykseni ja turhautumiseni tason kiipeävän ylemmäs ja ylemmäs, kun 

ajattelin tätä oikeutettua kolmikymppisten ryhmää ja nopeasti oivalsin oman syntini ja välittömästi 

suljin Saatanan pois, lennättämällä hänet ja hänen demoninsa pois minun ajatuksistani, katuen ja 

pyytäen Pyhää Henkeä ottamaan mieleni ja sydämeni haltuunsa, poistaen kaiken tuomitsemisen ja 

arvostelevan asenteen. Pyysin Herraa asentamaan uudelleen pyhät suodattimet mieleni, silmieni, 

korvieni, suuni, sydämeni ja kaikkien aistieni ylle. 

(Jeesus) ”Jotkut heistä kasvoivat tarkkaamattomien vanhempien kanssa, jotka jättivät TV:n ja 

internetin viihdyttämään näitä kallisarvoisia, jotka lankesivat videopeleihin, marihuanaan ja 

alkoholiin. Bilettäminen ja ei niin rakastava, huolehtiva jumalallinen lapsuus saivat aikaan tämän 

itseensä keskittyvän, täytyy saada kaikki nyt, ja mitä siinä on minulle sukupolven, jota vihollinen on 

niin tehokkaasti manipuloinut kääntääkseen heidät pois Minusta.” 

”Rukoilkaa heidän puolestaan, Minun Morsiameni, sillä pian he tulevat takaisin Minun luokseni, 

mutta monissa tapauksissa he ovat siirtyneet pimeyden puolelle niin paljon, että he voisivat olla 

menetettyjä helvetin tulille koko ikuisuudeksi, koska kukaan ei rukoillut heidän puolestaan. 

Pyydän, Sydänasukkaat, jatkakaa rukoilemista sielujen puolesta.” 

(Elisabeth) Minä tulen tekemään paremmin rukoilemalla näiden sielujen puolesta Herra, kiitos 

Sinulle, kun aukaisit silmäni näille nuoremmille, loukkaantuneille, jotka ovat Sinun parantamisesi, 

rakkautesi ja anteeksiantosi tarpeessa. Jeesus, kun olin palaamassa takaisin Turvapaikkaan ja kun 

olin Teksasissa, mikä oli se voimakas muuttumisen tunne, jota tunsin ja koin? 

(Jeesus) ”Kun olit poissa, Minä annoin sinulle maistiaiset vihollisen taktiikasta yrittää erittäin 

kovasti rauhoittaa, neutraloida ja lopulta hajottaa lahjojen ja armojen manifestaatio, mitä Minä 

olen antanut kaikille teille yhteisössä. On pahoja henkiä, jotka ovat aiheuttamassa murtumia, 

luhistumisia ja sekasortoa Meidän pyhissä järjestelyissämme, jos niitä ei vartioida. Äiti Clareen iski 

kovimmin. Saatana ei halua mitään muuta kuin iskeä paimeneen ja hajottaa katraan, mutta tätä 

Minä en tule sallimaan.” 

”Me olemme kasvamassa pyhyydessä, Elisabeth, emme pienenemässä, näiden lahjojen 

harjoittaminen ja hengellisten lihastenne harjoittaminen on elintärkeää. Luottakaa ja uskokaa 

Minuun, että Minä tulen tuomaan teidät korkeammalle, muistaen että täydellinen 

riippuvaisuutenne on Minussa, ei omissa kyvyissänne, Minun pikkuiseni. Pysykää lempeinä, 



rakastettavan nöyrinä, ja hyvin lähellä Minua, sallien Meidän työskennellä tehokkaasti Minun 

välineitteni kautta.” 

”Paholainen ja hänen demoninsa eivät ole mitään, eikä teidän kaikkien tarvitse langeta ansoihin ja 

ansalankoihin, joita he asettavat teidän eteenne joka päivä. Katkaiskaa nämä pahat siteet ja 

heijastukset, joilla he ovat yrittämässä epätoivoisesti sitoa ja kiinnittää teidät ja aiheuttaa, että 

tulette tehottomiksi. Teidän uskonne Minun hyvyyteeni päästää teidät kaikki pahasta ja 

myötätuntoisen rakkauden harjoittaminen muita kohtaan sallii teidän kiivetä korkeammalle, ilman 

että oivallatte sitä. Käyttäkää taivaallisia aseitanne, joita Minä olen antanut teille kullekin, 

sovitelkaa haarniskaanne ja Minun vertani uudelleen läpi koko päivän ja yön, katettuna pysyminen 

on elintärkeää, kun pimeys jatkaa maapallon saastuttamista suuremmalla voimakkuudella.” 

”Minä rakastan teitä, enkä koskaan tule jättämään teitä. Pysykää vahvoina, Minun ihmiseni, sillä 

Minä seison vierellänne ja Minä olen voittanut maailman… Amen!” 


