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Olkoon Jeesuksen lohdutus luonanne, Sydänasukkaat. Voin vain olettaa omien tämän hetken
koettelemusteni perusteella, että te kaikki koette erilaisin tavoin tänä aikana. Ja jos olen
aiheuttanut jollekin kärsimystä, pyydän anteeksi. Rakastan tätä rukousta, ” Herra, älä anna minun
olla aiheuttamassa tänään kenenkään syntiä. ” Kaunis rukous!
Tämänpäiväisen ylistyshetken jälkeen, kun tulin istumaan Herran kanssa. Aloitin… ” Kiitos, Herra,
kaikista uskollisista ja todellisista rukoussotureista, joita olet tuonut lähelleni ja heidän
uskomattomasta kuuliaisuudesta. Anna minulle anteeksi, Herra. Minä en ole läheskään yhtä
uskollinen rukoilija. Pyydän, auta minua olemaan uskollisempi heille, joiden puolesta Sinä pyydät
minua rukoilemaan.
Herra aloitti… ” Sinä alat oppia rukouksen voiman ja että Minun käteni ylettyy pimeimpään koloon
ja vetää sisällön ylös. Minun käteni iskee alas ja Minun käteni nostaa ylös. Minun käteni parantaa
ja Minun käteni vetäytyy – ( niin ) että ihminen, joka on kuolevainen, voi löytää itsensä
täydemmin. Erämaa, joka jokaisessa oleskelee, täytyy löytää ennen kuin Elämän Lähteen voi
vastaanottaa. ”
” Erämaa kokemukset koettelevat sielun ja valmistelevat hänet Minua varten. Vihaan jättää sieluja
oman onnensa nojan, mutta kun he kääntyvät Minusta pois, Minulla ei ole valinnanvaraa.
Yhtäkaikki, en koskaan eksy heidän jäljiltään tai luovuta. Pikemminkin, Minä odotan. Ja odotan. Ja
odotan. Ennemmin tai myöhemmin lopullinen hetki koittaa, jolloin heidän ikuisuuttaan koskeva
päätös tehdään. ”
Herra, minun sydämeni on kipeä niiden puolesta, jotka kääntyvät pois Sinusta. Ja muista syistä,
sydämeni on suruissaan.
” Lepää Minussa, Clare. Lepää. ”
En voi tehdä tätä yksinäni. En ole kykenevä lepäämään. Pyydän, ota tätä miekka pois sydämestäni
ja anna minulle Sinun lepoasi.
Hän vastasi… ” Paljon siitä on jo poissa, Rakkaani. Paljon siitä on poistettu. Mutta haava on syvä ja
se on kipeä jonkun aikaa. Sillä aikaa, Kanavalla on paljon tekemistä. Ja kun maailmalla asiat
kehittyvät dramaattisemmiksi ja kiireellisemmiksi, Minä toivon, että Minun Morsiameni liittyvät
yhteen ja rukoilevat enemmän. ”
” Yksinäiset sielut eivät auta itseään, Minun Kehoni kärsii eniten. ”
” Rakkaat Lapset, jos teitä on loukattu kirkoissa ja toiset ovat pettäneet teidät, älkää katkeroituko.
Pikemminkin kopistelkaa pölyt päältänne ja jatkakaa matkaa. Internetissä on monia suosittuja
sieluja, monia. He puhuvat sydämensä pohjasta ja Minä johdatan heidät sinun luokse. Te kaikki
olette langenneet, tehneet virheitä; loukanneet toinen toistanne – sekä olleet uhreja. ”
” Pääasia on, että ette anna periksi. Tämä on Saatanan suunnitelma. Jälleen, jos käytetään leijona
metsästämässä vertausta, he etsivät niitä, jotka ovat erillään. Ole viisaampi kuin vastapuoli.
Takertukaa toisiinne ja antakaa anteeksi ystävillenne, kun he loukkaavat teitä. ”

” En luopunut Pietarista. On kirjoitettu, että Minä en uskoutunut ihmisille, sillä Minä tunsin heidän
sydämensä. ( Johannes 2:24 ) Niin läheinen kuin Pietari olikin, Minä tiesin hänen heikkoutensa.
Minä tiesin, että hän ei ollut valmis kuolemaan Minun vuokseni. Hän rakasti Minua, mutta yliarvioi
voimansa. Pietari ei tuntenut itseään. Hän yliarvosti omistautumistaan, rakkauttaan, vaikka Minä
olin nimittänyt hänet pääapostoliksi. Intohimossaan ja itseluottamuksessaan hän uskoi, että
mikään ei voisi kääntää häntä pois Minusta. ”
” Minä pyydän teitä, Lapset… katsokaa pitkä katse peiliin ja oppikaa tuntemaan itsenne. Pyytäkää
Minun Pyhää Henkeäni paljastamaan todelliset heikkoutenne. Mitä tällä saavutetaan?
Myötätuntoa ja anteeksiantamusta heitä kohtaan, jotka pettävät teidät. Haluan Kehoni
korjattavan, laitettavan takaisin kuntoon. Saatana on käyttänyt viimeiset 2000 vuotta keksiäkseen
suunnitelmia, jotka työntäisivät Minun Kehoni jäsenet erilleen, yhä kauemmaksi ja kauemmaksi. ”
” Jos olet jakamassa Minun Kehoani, sinä työskentelet Saatanalle. Paholaiset käyttävät sinua, jos
erottelet veljeskuntaa. Jos käytät toisten epäonnistumisia viimeisenä oven kiinnilyöntinä, sinä luot
katkeruuden taskuja paholaisille rakentaa jalansijoja SINUN elämääsi, ei niiden elämään, jotka
sinua loukkasivat. He jatkavat kulkuaan, mutta sinä kompastelet, sen takia, mistä pidät kiinni. Siksi
anteeksi antaminen on hyväntekeväisyyden työ, armon työ. Se hyvittää arvostelemista, panettelua
ja valehtelua. Mitä synti on kohdannut, sitä voit ennallistaa hyväntekeväisyydellä. Yhtä varmasti
kuin haavat paranevat, anteeksi antaminen puhdistaa ne korruption taskut ja antavat hellän lihan
kasvaa takaisin. ”
” Kun kieltäydyt antamasta anteeksi, sinä vain annat esimerkin omasta itsetuntemuksen
puutteesta. Tämä kutsuu Minua vierellesi. Nyt Minun täytyy paljastaa sinulle sinun heikkoutesi ja
kuinka olet pettänyt toiset. Teen sen yhä uudelleen ja uudelleen kunnes viimein ymmärrät antaa
anteeksi ja jatkaa matkaasi. ”
” Mutta on olemassa sielulle kuolettava ylpeyden muoto. Kun kieltäydyt näkemästä kuinka sinä,
menneessä, olet epäonnistunut ja loukannut toisia. Kun kieltäydyt näkemästä kuinka sinä,
nykyhetkessä, loukkaat toisia. Kun ylennät itsesi muiden yläpuolelle ja ylpeästi hautaat pääsi
hiekkaan, kieltäytyen näkemästä totuutta itsestäsi, tapat sielusi ja valmistelet sydämesi maaperän
katkeruuden juurelle kasvaa syvälle ja leveälle. ”
” Miksi se haittaa, kysyt? Katkeruuden juuri on myrkyllinen juuri. Se vapauttaa tappavia happoja,
kuten maaperä seetripuun alla. Mikään ei voi kasvaa seetrin alla, koska se mitä juurista vapautuu,
on myrkyllistä muille kasveille. Se tarkoittaa, että maaperä sielusi puutarhassa on myrkytetty. Se,
mikä voi kukoistaa tässä myrkyllisessä maaperässä on viha, paheksunta, kosto, mustasukkaisuus ja
viha. Sitten sinun täytyy tehdä työtä peittääksesi nämä pahat hymyllä ja hienoilla sanoilla.
Loppujen lopuksi tämä väsyttää sinut ja avaa oven sairauden tulla kehoosi. ”
” Viha, anteeksi antamattomuus, kosto ja katkeruus synnyttävät energia-aaltoja, jotka myrkyttävät
kehosi. Nämä tunteet voidaan mitata elektronisesti. Ne itse asiassa heikentävät ja muuttavat
DNA:tasi, sallien syöpäsolujen lisääntyä nopeasti. ”
” Tällaiseen ympäristöön paholaiset istuttavat siemenensä. Tyytymättömyys avaa oven synnille,
kostolle, juoruilulle, varastelulle, pahan juonimiselle ja pettämiselle. Elämästänne tulee
epäpuhtaiden asioiden sotkuinen verkko, ja pian se tuoksuva puutarha, joka teillä kerran oli, on
muuttunut kurjaksi pimeyden ryteiköksi, missä paholaiset sontivat lannoittaakseen ympärilläsi
kasvavia katkeruuden juuria – kunnes kaikki sinun hyvät aikeesi tapetaan ja sinua kontrolloi
itsepuolustus, katkeruus ja pelko. ”

” Minun Lapseni, teillä on valinta tehtävänä. Te voitte joko pelata vihollisen pussiin tai vastustaa
häntä, huutaen avuksi Minua ” Herra, päästä minut pahasta! ”
” Pyydän teitä valitsemaan. Annatteko menneen mennä, annatteko anteeksi ja omaksutteko
anteeksi antavan elämän? Vai pidättekö itsepäisesti kiinni toisten epäonnistumisista?
Ymmärtäkää, että pienikin katkeruuden jälki, jota ruokitte tai hautaatte sisällenne ilman loppuun
käsittelyä, vaikuttaa tulevaisuuteenne. Tulette tekemään päätöksiä vältellen näitä menneitä
kipeitä kohtia ja voitte hyvinkin eristää itsenne elämästä. Monesti juuri siitä kohden, missä teidän
kohtalonne on – monesti… se on juuri se kohta missä teitä kohtaan on hyökätty eniten. ”
” Saatanalla on keinonsa tietää, milloin teille on tarkoitettu tapahtuvaksi jotain, ja hän
suunnittelee ja järjestää monia ansoja teille, että hylkäisitte sen tien, että tulisitte eristetyksi
kohtalostasi ja pakottaen teidät valitsemaan toisen tien, mieluimmin kuin sen, joka Minulla oli
teitä varten. ”
” Kyllä, se on teistä kiinni, hyvin paljon teistä kiinni. Ette voi edistyä Minun Valtakunnassani ilman
suunnattomia ponnistuksia nöyryyden, hyväntekeväisyyden ja anteeksi antamisen aloilla. Se on
yksinkertaisesti mahdotonta. En tule käyttämään katkeraa astiaa kantamaan Minun laatuviinejäni.
Astian täytyy olla puhdas ja makea, muuten viini, jota aikaansaamisen puolesta kuolin, tulee
kitkeräksi. Palkkiot ovat toisesta maailmasta, itsellenne kuolemisen työ, itsenne tunteminen,
epäonnistumistenne ja vikojenne myöntäminen, ei ole nynnyjä varten. Joko olet rohkea ja sinnikäs
kesyttäessäsi lihallisen luontosi tai olet heikko ja raukkamainen, ja juokset sitä pakoon. Ja siinä
tapauksessa se ottaa vallan ja kontrolloi sinua. ”
” Teillä kaikilla on valinta tehtävänä. Pidän siitä huolen, että elämänpolullenne on laitettu
mahdollisuuksia itsepäisyyteen, itserakkauteen ja itsekkäisiin kunnianhimoihin. Sallin teidän elää
sitä elämää, kunnes olette kyllästyneitä itseenne ja haluatte tulla pyhiksi, Kuninkaan pöydän
arvoisiksi astioiksi. Järjestän oppiläksyjä ja koettelen teitä yhä uudelleen ja uudelleen. Kun näen,
että rakkaus ja nöyryys voittavat, ylennän teidät seuraavalle tasolle ja me alamme taas uudelleen.
Kun näen, että se epäonnistuu, me kuljemme vuoren ympäri ja ympäri ja ympäri tai te tulette
lopen uupuneiksi Minuun ja vaellatte maailmaan. ”
” Pyydän, tehkää valintanne viisaasti. Olen iäti vierellänne, kutsuen teitä ylemmäs. Mutta
kiipeäminen on tuskallista! Sitten kun olette tehneet päätöksenne hylätä ylpeytenne ja
puolustusmekanisminne, Minä nostan teidät käsivarsilleni ja kannan teidät koko matkan huipulle.
Tämä on Minun Sydämeni toive. Tuletteko Minun mukaani? Vai hylkäättekö Minut, kuten niin
monet ovat tehneet. Onko teillä rohkeutta, luonnetta ja leppymätöntä rehellisyyttä itseänne
kohtaan? Vai yritätkö vain tulla toimeen… ”
” Pyydän, tehkää valintanne viisaasti. Kaipaan saada kantaa teidät hellästi Minun käsivarsillani.
Kaipaan saada lohduttaa teitä. Pyydän. Tehkää valintanne viisaasti. ”

