
1014. Jeesus sanoo… Puhdistakaa Sukupuunne nyt!…  

Sillä Minä tulen pian Valittujani varten 

TAMMIKUUN 6. 2023… PUHDISTAKAA SUKUPUUNNE NYT!… SILLÄ MINÄ TULEN PIAN VALITTUJANI 

VARTEN 

Jeesuksen Sanoja Sisar Elisabethin kautta, Tammikuun 6. 2023. 

(Elisabeth) Rakas Herra Jeesus, pyydän, myönnä meille mielen ja ruumiin puhtauden armo ja, auta 

meitä vastustamaan paholaisia, lihaa ja maailmaa, ja tuhoamaan kaikki, mikä ei ole Sinusta… 

Amen. 

Jatkoin ’Tahrattoman Hedelmöittymisen’ sanojen kuulemista uudelleen ja uudelleen ja kysyin 

Herralta, miksi. Ja Hän vastasi välittömästi...  

(Jeesus) ”Sukulinjan puhdistaminen Minua varten, saapuakseni tähän maailmaan, ei alkanut 

Mariasta, se alkoi sukupolvia ennen hänen aikaansa, niin että Minun Äidilläni, aivan 

hedelmöittymisestään alkaen äitinsä Pyhän Annen kohdussa, oli Meidän suojeluksemme 

alkuperäistä syntiä vastaan, niin että hän olisi puhdistettu astia, tullakseen Jumalan äidiksi.” 

”Kun vei sukupolvia valmistella Minun maallista perhelinjaani, nyt on aika radikaalisti, ja 

epäröimättä sinnitellä ja valmistella itsenne ja perheenne Minun tulemistani varten. Tämä 

puhdistamisen prosessi vie aikaa, joten aloittakaa tänään, juuri nyt, pyytäkää Meidän apuamme, 

puhdistaaksenne itsenne epäoikeudenmukaisuudesta, jumalattomuudesta ja mistä tahansa 

epäpuhtaasta, mitä kannatte sydämissänne ja mielissänne. Me seisomme vieressä avustamassa 

teitä; kaikki, mitä teidän tarvitsee tehdä, on vain pyytää ja opettaa muita perheessänne ja ketä 

tahansa, joiden kanssa olette tekemisissä, tekemään sama.” 

”Aika on käymässä vähiin, ja pian Minä tulen Minun valittujani varten; se tulee tapahtumaan, kun 

sota laajentuu ja tulee uusia sodan syttymisiä maapallolla. Minun viestinviejäni ovat varoittaneet 

teitä uudelleen ja uudelleen, siispä valmistelkaa itsenne mielessä, ruumiissa, sielussa ja hengessä, 

kuin myös (valmistelkaa) ympärillänne olevat. Minun kanssani ja rukouksessa vietetty aika tulevat 

olemaan suurimmat puolustuksenne.” 

”Vetäytykää yhdessä taloihinne tai missä ikinä olettekin ja rukoilkaa. Pyytäkää taivaallista ja 

jumalallista esirukousta ja Me tulemme myöntämään tämän pyynnön. Pyhän Armorukouksen 

rukoileminen tulee olemaan erityisen tehokasta. Siinä kaikessa on kyse sielujen pelastamisesta. 

Rukoilkaa Minun armoani niiden puolesta, jotka kuolevat tuntematta Minua. Rukoilkaa, että 

pelastamattomat tulevat kutsumaan Minua ennen kuin on liian myöhäistä.” 

”Pyytäkää Pyhää Henkeä paljastamaan teille, mitä teidän täytyy katua tällä hetkellä ja menneestä. 

Pysykää pyhtaina ja tahrattomina ja tehkää perusteellinen tutkimus elämästänne Minun Henkieni 

avustuksella ja katukaa näitä syntejä ja väärintekoja. Jos te haudotte paheksuntaa ja 

anteeksiantamattomuutta, pyydän rakkaat, antakaa anteeksi toisillenne, niin että teille annetaan 

anteeksi. Pyytäkää, että rikkeenne ja laiminlyöntinne Jumalaanne ja Luojaanne kohtaan annetaan 

anteeksi. Älkää tuomitko ketään, päästäkää irti katkeruudesta, ja Me tulemme auttamaan teitä 

repimään nämä juurineen sydämestänne ja myöntämään teille armon olla todella katuvia ja 

pahoillaan syntienne puolesta.” 

(Elisabeth) Ja se oli Hänen viestinsä loppu. Rakas Perhe, kun Herra puhui nämä sanat, Hän oli hyvin 

vakava, suurissa tuskissa ja ahdistuksessa ihmiskunnan nykyisen tilan vuoksi, siispä pyydän, 

reagoikaamme kiirellisyydellä Hänen sanoihinsa ja tehkäämme mitä ikinä meidän täytyy tehdä ja 



pysykäämme puhtaina Hänen edessään ja auttakaamme muita tekemään sama. Jos teillä on 

perheenjäseniä, sukulaisia tai tunnette joitakin, jotka eivät ole kutsuneet Jeesusta sydämiinsä, 

eivätkä ole pelastettuja, pyydän, jatkuvasti kohottakaa heitä rukouksessa sanomalla… 

”Herra Jumala, älä anna (ja tähän heidän nimensä) kuolla synteihinsä. Pyydän, älkää antako minun 

tai kenenkään muun kuolla synteihimme. Pelasta heidät, oi Herra, siunattu on Hän, joka tulee 

Herran nimeen. Me tarvitsemme ihmisten, unien, näkyjen, pyhimysten ja enkelien lähettämistä 

Evankeliumin kanssa rakkaitemme luo ja koko ihmiskunnan luo! Kiitos Sinulle Jumala äärettömästä 

ja armollisesta rakkaudestasi lykätä tuomiota, kunnes kaikki pelastamattomat on tuotu Sinun 

lammasaitaukseesi. Löytäkööt he kaikki, mitä tarvitsevat Kristuksesta tänään. Jeesuksen nimessä 

minä rukoilen… Amen!” 


