A aprendizagem da forma mais difícil/Fazendo-se de surdos para Deus.
(Learning...The HARD Way/Playing Deaf With God)

11 de janeiro de 2016 .
O Senhor te abençoe, moradores do coração.
Quero compartilhar com você uma nova forma de adoração que temos vindo a experimentar, e
tem realmente sido maravilhoso. Nós fazemos uma lista com todas as nossas canções de
adoração, então, pedimos ao Espírito Santo para escolher a canção que lhe agradar a que Ele
quer ouvir e nós colocamos a lista no modo aleatório. Resultados surpreendentes. Eu estou
começando a conhecer suas canções favoritas e também, os ministros. Ele nos ama através
de cada canção e do que se trata. Às vezes me sinto culpada e ele me anima, outras vezes eu
estou me sentindo triste e Ele me dá uma canção como 'Dance with Me.' Oh, na verdade, o seu
ministério através da lista de reprodução no modo aleatório é incrível !!! Então, eu espero que
você experimente. Basta reunir todas as suas músicas favoritas em uma lista de reprodução e,
em seguida, colocá-las em modo aleatório, e orar lhe pedindo para fazer o resto.
E, finalmente, gostaria de pedir-lhes para nos perdoar, mas não temos pessoal suficiente para
responder às cartas, tanto quanto eu adoraria. Por favor, meus queridos, se vocês tiverem
uma preocupação onde vocês precisem de conselho ou oração, por favor me envie uma
mensagem pessoal no Youtube? Eu vou ser capaz de responder-lhes muito mais rapidamente
do que uma nota pessoal. Eu amo suas cartas. Elas são lindas e eu realmente as aprecio. E eu
coloquei um pouco fora onde eu possa vê-las, elas tocam tanto nossos corações, mas nós nos
sentimos muito culpados que não podemos responder a elas. Portanto, estamos realmente
surpreendidos com cartas e as apreciamos, mas acabamos não tendo tempo para lhes
responder.
E no caso de você não saber como chegar a mensagens pessoais, você pode usar o Google
ou vá para nossa página inicial que diz "Sobre nós". Clique no que vai dizer "Enviar uma
mensagem". Clique e vai abrir uma caixa e você poderá digitar o que quiser e lhes
responderemos em privado. Ninguém vai ver a mensagem que você enviou a nós.
Ok - então eu tenho uma confissão. Tenho tido auto - vontade novamente. Hoje à noite, eu
realmente queria jogar alguns ingredientes juntos para fazer um jejum com pão, e faço-o muito
substancial para que eu possa viver com ele por um tempo e não comer outros alimentos. E eu
senti um puxão que eu não deveria estar fazendo isso naquele momento. Mas eu não ouvi
porque eu queria o meu pão caseiro.
Então, quando eu estava no culto pessoal, um dos meus gatinhos se manteve colocando sua
pata em meu ombro e eu tentei persuadi-lo a subir a partir de sua cadeira para o meu ombro,
mas ele não quis. Então, eu tentei agarrá-lo. Bem ... isso não era uma boa ideia ... Eu caí para
trás em minha cadeira, derramei água por todo o chão e derrubei uma grande panela de brasas
que eu continuo a manter na sala para aquecer nosso escritório, porque o fogão a lenha está
em outra parte da nossa casa. Foi por um triz e uma bagunça. Poderia ter sido muito pior, eu
poderia ter sido seriamente ferida ou queimada. O Senhor foi misericordioso. Mas eu soube
imediatamente que era uma correção por minha auto - vontade.
Então, quando cheguei em oração eu disse: "oH."
Primeiro eu confessei que eu não queria desistir de meus bolos de canela que eu fiz há dois
dias, que para todos os efeitos práticos são muito gostosos para comer durante o jejum. Então,
eu me fundamentei fazer este pão que poderia tomar o lugar deles. Mas eu preciso de mais
temor de Deus e respeito. Eu ainda sou muito ousada em justificar meu caminho e auto vontade.
O Senhor me respondeu "Tudo o que você diz é verdade, mas a minha benignidade ainda
cobre tudo. Por favor, Clare, perdoe-se um pouco mais vezes?"

Mas eu vejo isso como se estivesse me aproveitando e presunção.
Ele disse ternamente: "Venha aqui."
Então, eu desmoronei em Seu coração e chorei. Eu disse: "Senhor, eu tenho lamentavelmente
auto - vontade, além da imaginação."
Ele me respondeu com ternura, "verdade".

Clare: Eu sou preguiçosa, irresponsável, e voluntariosa.
Ele me respondeu novamente, "verdade".
Clare: Mas, você, oh Senhor é fiel.
Jesus: "Verdade. O que mais?".
Clare: Eu sou uma pecadora, Senhor, da pior espécie. Perdoe-me, Senhor, me liberte do laço
do meu orgulho e auto - vontade. Eu realmente odeio.
Ele respondeu novamente: "Não é bem o suficiente ... ainda ... mas você está chegando lá. Eu
deveria forçá-la?"
Clare: Não nunca.
Jesus: "Devo cutucá-las?"
Clare: Sim. Sempre.
Jesus: "Cair para trás na cadeira era apenas uma cutucada. Você não se queimou, você não
arruinou seu computador. Essa parte eu protegi. Você tem um problema com a comida, e este
jejum vai ajudá-la a passar acima dele."
Isso é verdade, pessoal. Eu realmente gosto de boa comida então eu aprendi a cozinhar. Pão
das loja apenas não me satisfazem, eu sou uma snob real com pão e café e coisas assim.
Então, é verdade. Eu tenho um problema.
Jesus: "Estamos trabalhando para chegar ao lugar que você estava uma vez antes em sua
vida, quando você era livre desses envolvimentos.”
Uau, eu me lembro daquele tempo. Eu poderia andar através de uma loja e eu não me
importava com o que eu via, o que eu cheirava... Eu menos interessada. Minha cabeça estava
totalmente em um lugar diferente com o Senhor ... "
Mas eu pensei por um minuto : 'Uau. Este é um grande compromisso. Em um período de
tempo tão curto?’
O Senhor me respondeu: "Nós estamos sempre chegando mais e mais, meu amor. A vocação,
a marca que eu criei para você. Então, agora vamos e abordemos exatamente a mesma coisa
em todas as minhas noivas.”
Jesus: "Queridos, muitos de vocês ficam surdos. Você sabe o que quero dizer, não é? Esses
tempos quando você pensa que talvez ouvem a minha voz, mas você não está tão certo e você
realmente quer o que você quer de qualquer maneira ... não é assim que você fica surdo?”
"Isto tem muitas consequências negativas, não só para o momento, porque você sabe que eu
sempre quero o que é melhor para você e você não faz ... então eu o ajudo. Isto é, se você
estiver disposto. Eu sussurro em seu ouvido ... e você fica surdo. "Foi isso Senhor? Certamente
não, uma coisa tão pequena, e olhe para a vantagem de me fazer isto. Não é melhor para o
bem de todos? Então, você vai em frente e faz.

"Mas, mais tarde, na oração, ainda aquela pequena voz vem a você de novo ... e uma vez que
você descontou a última vez que falou com você, você começa a duvidar de que essa voz
realmente Sou Eu ou que faria você culpado de não ouvir meu conselho antes quando você
duvidava. Então você vê, você configura um ciclo de incredulidade. E isso é muito a sua ruína e
desvantagem.
"Muitos de vocês gostariam de ser usados no ministério da palavra do Conhecimento, mas
você está tão acostumado a ignorar-me, você ainda não reconhece a minha voz. Eu gostaria
de lhe pedir para trabalhar em sua consciência com mais cuidado. Ouça também para verificar
no seu espírito quando pretendem avançar com algo que pode não ser a minha vontade.
"Estou à sua mão direita, sempre incentivando -os a direita e desencorajando a escolha errada.
Mas todos vocês, Minhas noivas, têm vontades muito fortes. Se vocês não tivessem, vocês
poderiam abrir caminho para mim. Mas as suas vontades devem ser treinadas para
corresponderem com as minhas. Dessa forma, você vai ganhar uma grande vantagem em
todas as decisões.
"Quanto mais feliz você será quando você obedecer. E eu também poderei protegê-lo muito
melhor."
Então eu interrompi a conversa com o Senhor e eu disse: "Sim, eu me lembro a única vez em
que eu desobedeci... estive livre em qualquer tipo de acidente em décadas por causa de sua
proteção. Nós estávamos indo para um jantar funeral e eu queria parar no Walmart para pegar
algumas coisas antes que as multidões chegassem lá no final do dia eu sabia que eu deveria
ter esperado, mas eu queria ir. Por isso eu Fui. Quando eu saí, e estava sentada no meu
caminhão no estacionamento , uma senhora bateu no meu caminhão enquanto ela estava se
retirando e culpou a mim. Bem, isso era uma bagunça.

O Senhor sabia que os demônios foram para mim. Saí do aprisco e fui no meu próprio caminho
através de orgulho e teimosia. Então, Ele lhes deu permissão para me tocar. Se eu tivesse
obedecido meus melhores instintos, o acidente nunca teria acontecido ".
Neste ponto, o Senhor continuou, "Às vezes, meus Preciosos, meu único recurso é deixá-los
entrar em uma armadilha, porque você não deu ouvidos quando eu lhe disse para não ir para
lá. Desta forma, você aprende a inclinar-se cada vez menos em seu próprio conselho e mais e
mais em Mim. Mesmo quando lhe custe a própria maneira de fazê-lo, é sempre mais seguro.

"Então, agora sabendo essas coisas, você será abençoado se você as fizer. Eu estou sempre
com você, à tua direita, ansioso para guiá-lo para as escolhas certas. Confiem em Mim,
amados. Confiem em Mim."
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