345. Suuri kärsimys on lankeamassa maailman ylle
02.07.2016 Taivaan Isän sanoja
Ylläpitäköön meitä kaikkia Herramme Jeesuksen suloinen rauha, sydänasukkaat.
No, Sain tänä aamuna viestin yhdeltä sisäpiiriläiseltämme, että hän oli saanut jotain Taivaan Isältä.
Sitä on tutkittu ja me uskomme, että se on Herralta. Niinpä aion jakaa tämän viestin kanssanne.
Taivaan Isä aloitti... ”Minun rakas tyttäreni, monia kamalia ja kauhistuttavia asioita tulee
tapahtumaan seuraavien viikkojen aikana. Joitakin näistä, arvokkaimpani, voidaan välttää tai
minimoida, kun taas toisien, lopulta täytyy tapahtua. Pahimmillaan se vaikuttaa koko maailmaan.
Parhaimmillaankin tuhannet ja taas tuhannet joutuvat kärsimään. Silti kaikki, jollain tasolla tulevat
tuntemaan niiden vaikutukset, sillä Minä en voi perääntyä lupauksissani.”
”Jos pyydän sinua pudottautumaan polvillesi ja rukoilemaan, niin Minä todella pyydän sinua
pudottautumaan polvillesi. Missä tahansa oletkin ja mitä tahansa oletkaan tekemässä. Sen
suhteen ihmisten arvostelulla ei ole väliä. Vain Minun tahdollani on väliä.”
Ja minä haluan vielä lisätä, että Herra Jeesus on puhunut minulle ja sanonut, että pudottaudu
polvillesi rukoukseen, kun kalliomoskeija pommitetaan. Niinpä voin ymmärtää, mistä Hän tässä
puhuu. Me olemme jo saaneet mandaatin toimia. Muttä tämä ei ole vain vertauskuvallista. Se on
vakava käsky. Pudottautua polvilleen ja rukoilla.
Ja Taivaan Isä jatkoi... ”Sitä pyydän kaikilta, mutta suurin taakka lankeaa Minun uskollisimmilleni.
Rukoilkaa, rakkaat lapseni, Rukoilkaa! Tulee olemaan kokonaisia päiviä, jolloin sinua ohjataan
pitäytymään rukoilemassa. Minun Pyhä Henkeni ohjastaa sinua rukouksessasi. Rukoukset tulevat
versoamaan ja virtaamaan lävitsesi ilman vaivannäköä tämän maan rutikuivien alueiden hyväksi,
kuin Elävä Vesi. Alueiden, jotka tarvitsevat sitä. Rukouksesi nousevat ylöspäin Minulle, kuin
tuoksusuitsuke ja Minä kuulen rukouksesi. On teidän rukouksistanne kiinni, mitä tulee
tapahtumaan... Mitä rangaistuksia tulee heidän yllensä, jotka ovat rikkoneet Minun lakiani ja
Minun tahtoani. Teidän rukouksillanne ON väliä!”
”Kuunnelkaa Minua, Minun arvokkaimpani, rakkaat lapseni... Minä rakastan teitä syvästi; joka
ikistä teistä... Siitä, jota pidätte ’parhaimpana’ siihen, jota pidätte huonoimpana. Te olette KAIKKI
Minun rakkaita lapsiani. Ja silti on koittamassa se hetki, jolloin Minun on langetettava tuomio
heille, jotka ovat tehneet syntiä. Profetian on täytyttävä. Jotkut teistä ovat tarjoutuneet
’täyttämään tyhjiön’ niiden yksilöiden ja kansojen puolesta; Minä kehoitan teidä arvioimaan
vakavasti päätöstänne. Rukoilkaa sen vuoksi. Sillä, jos niin valitsette, silloin teitä TULLAAN
kutsumaan toimimaan sen mukaan. Tämä ei ole helppo tehtävä, niin kuin monet ovat jo
huomanneet. Monet ovat jo kokeneet kovia kostoiskuja vihollisen toimesta uhrautumisenne
vuoksi; Ja on vain Minun tahtoni ja Minun apuni seurausta, että olette selvinneet näistä
hyökkäyksistä.”

”Sinun täytyy turvautua Minuun, rakas lapseni! Kaikkien teidän! Mutta erityisesti niiden teistä,
jotka ovat valinneet täyttävänsä tyhjiötä ja kärsivänsä niiden puolesta, jotka ovat tehneet syntiä.
Tietäkää, rakkaat lapseni, että teidän viimeaikaisilla uhrauksillanne on luotu paljon satoa Jumalan
Valtakuntaan. Monet Minun lapsistani ovat palaamassan kotiin. Minun sydämeni itkee ilosta
uhrauksienne johdosta. Uhrauksienne tuoksu on suloista, kuin Minun hienoimpien viinieni. Monet
teistä ovat kärsineet, jotta nämä tyytymättömät palaisivat kotiin; Ja teidän kärsimyksenne ovat
olleet suloisimpia kaikista lahjoista. Kuinka herkästi ne koskettavatkaan Minun sydäntäni. Sillä
Minun sydäntäni on usein pahoinpidelty ja Minun työtäni pilkattu. Ja teidän kärsimyksenne tulevat
suloisena lohdutuksena kipeinä hetkinä.”
”Tietäkää, miten paljon rakastan teitä, rakkaimpani. Ja tietäkää, että pyrkimyksillänne näiden
tulevien viikkojen aikana tulee olemaan suuresti merkitystä. Pyydän teitä olemaan tottelevaisia
silloinkin, kun ette ymmärrä miksi teitä pyydetään tekemään jotakin. Pyydän, ettette väsyisi ja
vaipuisi apatiaan. Minä rakastan ja suutelen sinua hellästi, rakas lapseni. Minä siunaan sinua
Minun voimallani, rohkeudellani, kestävyydelläni, kärsivällisyydelläni ja tiedolla siitä, että Minä
pidän teidät jokaisen turvassa ja suojelen teitä jokaista kehollani. Minä aseistan sinut. Minä
suojelen sinua ponnistustesi aikana. Turvaudu Minuun! Koko Taivaan Valtakunta odottaa
hiljaisuudessa.”
Herra siunaa teitä kaikkia, rakkaat sydänasukkaat. Ja liittäkäämme yhteen kädet, sydämet ja mielet
rukouksessa niiden pelastuksen puolesta, jotka ovat joutumassa tuomion alaisiksi.

