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Olkoo Herra kanssanne, sydänasukkaat.
Hän aloitti... ”Sotarummut kumisevat Taivaassa.”
Taivaassa?
”Voi kyllä, ne kumisevat, sillä Isäni sydän on sairas sen vuoksi, mitä vihollinen on tehnyt Hänen
ihmisilleen ja luomakunnalleen. Hän on sairas viattomien kärsimyksien johdosta ja on
valmistelemassa loppua tälle pahuudelle. Tämä on yhtälailla henkinen taistelu, kuin fyysinenkin.”
Ja kun Hän mainitsi sotarummut, minä ajattelin jotain kelttiläistä ylistysmusiikkia, jossa on rummut
mukana. Sellaista, joka on hyvin hyvin intensiivistä. ’Se on myös taistelukenttä, henkinen
taistelukenttä’. Se on ’Firelands’ albumilla ja siinä on hyvin intensiivinen rummutus kohta, jota
olemme käyttäneet ennen ylistystä, taistellessamme vihollista vastaan. Ja on sanottu, että
rumpurytmi edustaa sydämenlyöntiä. Siispä, kun Herra sanoi, että Hänen Isänsä sydän on
sairastunut sen johdosta, mitä vihollinen on tehnyt. Silloin käy järkeen, että olisi rummutusta,
koska se edustaa Hänen sydäntään.
Herra jatkoi... ”Tulee olemaan pelastumisia, spektaakkelimaisia ja yliluonnollisia pelastumisia
teidän rukoustenne johdosta, Minun morsiameni. Kyllä, tuomion täytyy tulla maan ylle, mutta
Minun sydämeni on niin herkkä morsiantani kohtaan ja Minä olen herkistynyt hänen rukouksilleen
hänen perheidensä puolesta. Minä toivoisin, että teillä kaikilla olisi rauha siitä, että Minä olen
uskollinen ja olen kirjannut ylös jokaisen kyyneleenne perheidenne puolesta. Enkeleille on jo
annettu toimeksiannot. Niin paljon armoa tullaan antamaan morsiameni rakkaiden puolesta, sillä
hän kaikista ihmisistä on saanut kovimmat iskut perheenjäsenten joukosta. Hän on ollut
maalitettuna ja vaikka vapaalla tahdolla on aina viimeinen sana sanottavana, Minä tiedän kuinka
liikautetaan ihmisten sydämiä. Eikö ole kirjoitettu, ’Kuin kastepuro on Herran kädessä on
kuninkaan sydän, Hän ohjaa sen minne tahtoo.’ Sananl. 21:1 Se koskee myös heitä, jotka ovat
sinulle rakkaita.”
Kiitos Herra. Tiedän, että monille tämän kuuleminen on helpotus.
”Ei ole mitään helppoa siinä, mitä on tulossa. Mutta Minä en halua rakkaideni sydämien olevan
suunniltaan heidän rakkaidensa kohtaloiden tähden. Muista, että Minä rakastan heitä enemmän,
kuin sinä koskaan pystyisit. Enkä Minä koskaan luovuta. En edes kovimpien sydämienkään kanssa.
Voit lohduttautua sillä faktalla, että kristittyjen pelastus tulee järkyttämään monet siihen
todellisuuteen, jota he ovat vältelleet.”
”Minä olen tehnyt valmisteluja rakkaittesi sydämissä. Sinä et voi nähdä tai kuulla niitä, mutta Minä
olen laskenut sen sortin perustuksen, että kun todistettavat tapahtumat koittavat, kova kuori tulee
todellakin murtumaan ja he tulevat antamaan elämänsä Minulle kovasti katuen.Yksi suurimmista
asioista, mitä voit tehdä valmistellaksesi heitä, on olla poikkeuksellisen rakastava ja
anteeksiantava. Se kantaa suloisuutta, joka on avain kenen tahansa sydämeen. Pahinta, mitä voit
tehdä, on saarnata tuomiosta ja helvetistä.”

”Olisit hämmästynyt, jos tietäisit, miten moni tietää olevansa matkalla helvettiin, mutta eivät
yksinkertaisesti pysty tuomaan itseään siihen pisteeseen, jossa olisivat valmiita muuttumaan.
Kristittyjen pelastus tulee muuttamaan tämän. Se tulee olemaan kova todiste siitä, että Minä olen
olemassa. Helvetti on olemassa. Yhtä todellisena, kuin sinä olit heidän elämässään, hetkeä ennen
kuin Minä siirsin sinut maan päältä.”
”Vaikein pala Minulle, Clare, ovat ne elämät, jotka tulevat katoamaan katastrofien ja sotien
yhteydessä. Niiden sielujen elämät, jotka eivät koskaan katuneet. Jotka eivät koskaan välittäneet
mistään muusta, kuin ruumiinsa tarpeista. Joilla ei koskaan ollut aikaa Minulle. Samalla tavalla kuin
sinä mietiskelit samalla kun puhuin sinulle, etkä tiennyt sitä. Niin kaikki sotilaat kantavat
mikrosirua, joka vaikuttaa heidän tapaansa ajatella. Ei ainoastaan armeijan kulttuuri muokkaa
ihmistä. Vaan on myös mikrosiru, joka vaikuttaa heidän herkkyyteensä Minua ja rakkautta
kohtaan.”
Tiedäthän, kun Hän sanoi tämän, ystävät – Minulla oli vaisto ja tunne siitä, että tätä on käytetty
itseasiassa aika pitkän aikaa. Se ei ole vain uusi asia. Luulen, että olemme vasta havahtumassa
siihen. Tämä on vain minun mielipiteeni.
Hän jatkoi... ”Tähän sääntöön on olemassa poikkeuksia, mutta fakta on, että on paljon vaikeampaa
päästä kosketuksiin herkkiin ja hengellisiin tuntemuksiin. Etkö tiedä... Minä en jätä heitä omilleen,
mutta Minä ohitan tämän laitteen. Joka tapauksessa sillä on vaikutuksensa. Minä en hylkää
yhtäkään sielua hallituksen petoksille, en yhtään. Minä löydän keinon koskettaa heitä. Minä löydän
keinon tuoda Minun valoni heidän pimeytensä keskelle. He voimistuvat ja puhdistuvat, jotka
lukevat päivittäin kirjoituksia, ihan niin kuin kaikki muutkin.”
Ajattelin itsekseni kun Hän sanoi sen... ’Miksi kerrot minulle näitä asioita, Herra?’
Ja Hän sanoi... ”Miksikö kerron näitä asioita? Koska ne painavat raskaasti sydäntäni, rakkaani.
Minä jaan niitä kanssasi, koska olet puolisoni ja Minä haluan sinun ymmärtävän jotakin siitä, mitä
Minä joudun kokemaan joka päivä.”
”Sotia ollaan käynnistämässä Taivaissa juuri nyt, jotta sieluja tuotaisiin Minulle näinä viimeisinä
tunteina. Paljon siitä tapahtuu maahanmuuttajien parissa, joiden elämät ovat revittynä
perustuksiin asti ja se on saanut heidät huutamaan Minua enemmän kuin koskaan. Minä olen
koskettamassa heitä Minun rakkaudellani. He turvautuvat Minuun kovemmin kuin koskaan ennen
ja heidän pakolaisleireissään on satoa korjattavana. Kaikki tämä on osa Minun suunnnitelmaani
käyttää hyvään sitä pahaa, mitä vihollisen on suunnitellut. Ja tuoda eksyneet kotiin Minun
luokseni.”
”Pitäkää yllä keskittymistänne , morsiameni. Pitäkää sydämenne ainoastaan Minua varten, että
jälleennäkemisemme olisi Riemuisa.”

