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  Jeesus aloitti … ” Olen kuullut teidän rukouksenne ja itkunne, Minun Kansani, Ihmiseni, ja Minä haluan tuoda 

teidät lähemmäksi niin, että VOITTE kuulla Minut. Niin, Minä aloitan selittämällä ne osatekijät, jotka ovat 

henkisen kasvunne tiellä.”  

” Minulla on teille paljon sanottavaa, Minun rakkaat, jotka ponnistelette kuullaksenne Minut, ja siihen on monta 

syytä. Sillä teillä on hyvin todellinen vihollinen. Teillä on vielä huomaamatta jääneitä syntejä elämässänne. Teillä 

on monia taisteluja lihallisuutenne kanssa, sen takia, mitä päästätte sisään korvistanne ja silmistänne. Teillä on 

taipumus olla itsekkäitä ajankäyttönne suhteen. ” 

” Katsokaa, ne teistä, jotka ponnistelette ja rukoilette muiden puolesta, niitä teistä minun pitää jatkuvasti 

täyttää. Siispä, olla täytetty on olla tyhjä alun alkaenkin. Eikä vain, ettei ole antaa myötätuntoa, vaan myös ettei 

ole antaa mitään toisille. Mitä enemmän sielut ammentavat elämästään muiden hyväksi, sitä enemmän Minä 

heitä täytän. Tyhjyytesi ja halusi auttaa muita ja heidän hätänsä saavat Minut täyttämään sinut, että VOISIT 

täyttää heidät. ” 

” Tätä voisitte melkein kutsua henkiseksi laiksi, se on niin säännönmukainen toiminnaltaan. Tyhjyys kutsuu 

Minua, vaatii Minun Armoani – erityisesti, jos sielu murehtii antaakseen muille. ” 

” Jos jatkan auttamistasi, kun keräät vain itsellesi, niin loppujen lopuksi muutut itseäsi palvelevaksi, kuin järvi, 

josta ei ole laskujokea, se muuttuu viimein seisovaksi lammeksi. Uskollisuus sinulle Antamalleni armolle, saa 

Minut voitelemaan sinua vielä enemmän. Kun annatte muille kaikkenne, Lapseni, se laittaa Minulle vaatimuksia. 

” 

” Tämä todellakin on henkinen laki, tyhjyys täyttyy armon lähteestä, yksinkertaisesti, koska ei ole annettavaa. 

Kuinka voitte palvella muita, jos olette itse tyhjiä? Niinpä Minä täytän teidät, rakkaat sielut. ” 

” Nyt tulemme toiseen seikkaan, joka vaikuttaa tähän asiaan, pystyttepä Minut näkemään ja kuulemaan vai ette 

pysty. Joidenkin teidän elämässänne on vielä asenteita ja tapoja, jotka estävät Minun armoani pääsemästä niin 

syvälle elämiinne kuin olisi mahdollista. Kuinka voin täyttää maailmaa täynnä olevan astian? Täynnä maailman 

musiikkia, elokuvia, kehon jahtaamia maailman houkutuksia. Maailman helpotuksia ja mukavuuksia, ystävien 

maailmallisia neuvoja, työn maailmallista vaikutusta. Kun astia on täynnä näitä asioita, Minun armollani on 

vähän tilaa. ” 

” Onneksi löysin sielun, jossa oli paljon näitä vikoja ja hänen kanssaan käymieni keskustelujen vuoksi olette 

pystyneet oppimaan paljon. Mutta oppimisesta ei ole paljon hyötyä, jos ette järjestä elämäänne uusiksi sen 

tiedon pohjalta. Moderni elektroninen media on hyvin järjestetty ja opittu järjestelmä, esitetty värikkäiden ja 

jännittävien tarinoiden asiayhteydessä ja ne saavat valtaansa ja vaikuttavat sielujen käyttäytymisarvoihin ja niitä 

on helppo kontrolloida. ” 

” Kun pelaatte videopelejä, katsotte TV-ohjelmia, luette maailmallisia lehtiä ja kirjoja, silloin ohjelmoitte itsenne 

olemaan maailmallisia. Maailmallinen ei voi vastaanottaa henkisiä lähetyksiä, koska kaikki käsitteet ovat heille 

vieraita, eivätkä käy heille järkeen. ” 

 ” Esimerkiksi, Autuaat… Siunattuja ovat he, jotka surevat; sillä heitä lohdutetaan. Siunattuja ovat nöyrät; he 

perivät maan. Siunattuja ovat vainotut ja parjatut. Kaikki nämä asiayhteydet ovat vastenmielisiä maailmalliselle 

sielulle ja Minun täytyy hellästi johdattaa teidät siitä saastan hetteiköstä, ennen kuin mielenne voi todella 

vastaanottaa opetuksiani. ” 

 ” Kyllä. Kylvetän teidät puhdistavien Sanojeni vesissä, kunnes rappion kuoret putoavat sydämistänne ja 

mielistänne ja paljastavat hellät lihalliset sydämenne ja mielet Taivaallisille todellisuuksille. Rakkaat, jos Minä 

pystyisin eristämään teidät näistä pahoista vaikutuksista, te pystyisitte kuulemaan Minua erittäin hyvin, 

todellakin. Mutta tämä on vain yksi ongelma-alue. On monia muita, joihin palaan tulevissa viesteissä. ” 


