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Minä kutsun sinua, puhuen lohdutusta sinun Sydämeesi – Minä en ole jättänyt sinua, enkä
koskaan tule jättämään enkä hylkäämään sinua. Minä olen kovasti tietoinen sinun kauheasta
Menetyksestäsi, jota sinä tunnet. Aika ajoin jopa pettämisen tunne saa sinut valtaansa. Kaikki
sinun kysymyksesi miksi ja missä ja miksi minä vielä olen tässä ja miksi minut jätettiin jäljelle ja
mitä ihmettä minun nyt pitäisi tehdä?
Sinun täytyy vastustaa kiusauksia sukeltaa takaisin maailmaan ja ryhtyä hyvin kiireiseksi
hyötymään nyt niin monista niin sanotuista uusista ja jännittävistä mahdollisuuksista ja urasta,
jonka vuoksi on suuri määrä avoimia työpaikkoja jokaisella teollisuuden, kaupankäynnin aloilla ja
kaikkialla raha liiketoimissa.
Ei, jopa kivuissasi ja tyrmistyksessäsi, vetäydy pois näistä asioista, vetäydy pois epävakaasta
maailmasta ja etsi Minua kaikesta Sydämestäsi kymmenen kertaa enemmän, tule Minun luokseni
vahvasti todellisessa katumuksessa ja vilpittömässä Sydämen muutoksessa ja Minä tulen
auttamaan sinua, Minä tulen tyynnyttämään sinun pelkosi ja toivottamaan sinut tervetulleeksi
avoimin käsivarsin.
Sinä et ole menetetty, tulevina päivinä sinä tulet näkemään enemmän ja enemmän, kuinka paljon
Minä todella yhä rakastan sinua. Jos äiti hylkää lapsensa, Minä en tule hylkäämään sinua, Minä
olen ikuisesti tässä pelastamassa sinua – sinä olet yhä Minun Lapseni, niin hyvin, hyvin
kallisarvoinen ja Minun vaalimani. Sinä olet yhä Minun Aarteeni ja Minä olen sinun kanssasi, jopa
nyt.
Kysymys polttaa sinun mieltäsi, mutta miksi, voi Minun Herrani miksi? Miksi, miksi minut jätettiin
jäljelle? Minun Lapseni, sinua ei koskaan ollut tarkoitus sulkea pois Taivaaseennostosta. Se oli
Minun armollinen määräykseni kaikille Minun Lapsilleni, todella Minun Kirkolleni, Minun
Ruumiilleni, Minun Morsiamelleni, teidän oli määrä olla osa Evakuointia, joka tapahtui, että teidän
ei olisi tarvinnut elää ja todistaa kaikkein kauheimman kärsimyksen aikaa maapallolla, mitä on
koskaan ollut tai tulee olemaan.
Sinä aloitit hyvin, kuitenkin ajan kanssa, sinä aloit tulemaan enemmän ja enemmän juurtuneeksi
maailmaan, vaikka yhä kristitty nimellisesti ja tunnustuksellisesti, sinä aloit vetäytyä pois yhä
enemmän ja enemmän, usein monia ajatusten harhauttajia menneessä ajassa, ja aika, jota meillä
oli tapana jakaa, väheni ja väheni.
Sinä tiesit, että sinä aloit yhä enemmän ja enemmän tehdä kompromissejä maailman vuoksi uskosi
kanssa ja niinpä sinä lakkasit puhumasta Minulle, se yhdistettynä sinun uusiin suhteisiisi ja uuteen
vapaamielisiin ajattelun tapoihin, saivat sinut alkamaan katselemaan muita sieluja ympärilläsi ja
tuomitsemaan heitä. Sinä aloit katsoa alentuvasti heitä ja asioita, joita he pitivät itselleen rakkaina,
jopa niin pitkälle, että aloit pilkata ja halveksia Iloa, jota he ilmaisivat Minun Tulemiseni
läheisyydessä.

Ja siihen mennessä, kun Minä saavuin, sinä pystyit vain seisomaan peloissasi ja häpeissäsi siitä
asiasta, jota sinun oli tarkoitettu uskoa, oli juuri tapahtunut nenäsi edessä, koska sinä et uskonut ja
et katsonut ja rukoillut ja Minä tulin kuin varas yöllä ja sinä et ollut varautunut. Minä en voinut
ottaa sinua.
Sinä kysyt Minulta, mitä nyt? Pysy lähellä, pysy aina niin lähellä Minua nyt. Rukoile Armoa pitää
Minut aina Sydämessäsi ja Mielessäsi, Minun Nimeni aina Kielelläsi, sinun täytyy pitää tiukasti
kiinni Minun Pukuni Helmasta ja älä koskaan päästä Minua enää menemään sekunniksikaan.
Kehitä tapa kiittää Minua aina ja kaikkialla.
Pidä Minut aina Mielesi Silmien edessä. Tätä sinun täytyy myös rukoilla ja Minä tulen sen
antamaan. Minä olen luonasi jo nyt, mutta sinun pitää pystyä aistimaan Minut, tuntemaan Minut
ja olla vuorovaikutuksessa Minun kanssani, puhuen Minulle aina kuin kaikkein luotetuimmalle
Ystävällesi. Minä olen halukkaasti kiinnostunut sinun jokaisesta ajatuksestasi ja tunteestasi, niin
kauan kuin sinä pyrit olemaan alhainen ja nöyrä, ollen hyvin pieni omissa silmissäsi. Minä tulen
olemaan ikuisesti sinun kaikkein luotetuin Ystäväsi ja Luotettusi. Mikään ei vedä Minua puoleensa
niin kuin hyvin pieni ja lapsenomainen sielu.
Minä pysyn lähempänä heitä kuin heidän oma ihonsa ja Minä tulen olemaan sinun kanssasi. Minä
tiedän, että sinä olet yhä suuressa tyrmistyksen tilassa ja muu maailma ympärilläsi on kauheassa
epäjärjestyksen tilassa. Mutta Minä myös tiedän, että sinä olet jo alkamassa tuntemaan
selittämätöntä, yliluonnollista rauhaa ja tyyneyttä itsessäsi.
Minä tulen jatkamaan tämän lahjan antamista sinulle ja sinä tulet pystymään ajattelemaan ja
järkeilemään huomattavan selkeästi. Älä huolehdi tarpeistasi, sillä kuten näet, Minä olen
varustanut sinut kaikin tavoin, ihmiset tulevat jatkamaan kaiken tarvitsemasi antamista sinulle,
näennäisesti kuin yllättäen ja sinä tulet nopeasti alkamaan kokemaan, juuri kuinka todella kaunista
todellinen Uskon Elämä on, jopa halki näitten epätavallisten olosuhteitten. Mikään ei ole pois
Minun Hallinnastani eikä mitään sallita ilman Minun Suostumustani. Minä olen tehnyt jokaisen
varustamisen sinua varten jo etukäteen.
Sinulla ei ole mitään tarvetta olla yhtään huolestunut, pidä vain Sydämesi ja Silmäsi Minussa, sinä
olet Minun kallisarvoinen, kallisarvoinen Lapseni ja Minä en salli kenenkään tai minkään
vahingoittaa sinua. Minä olen asettanut Minun Enkelini vartioimaan sinua päivin öin. Sinä et tule
olemaan vain varustettu vaan sinä tulet tietämään Minun rakastavan Huolenpitoni ja Minun
Uskollisuuteni varmuuden, kun Minä tuon ylirunsauden varustaakseni Muita.
Sinä alat tapaamaan Muita, jotka ovat kuten sinäkin, katuneet kuin myös oman rikkonaisuutensa
kautta ovat tulleet täysin ennallistetuiksi perusteellisessa nöyryydessä ja joiden Sydämet ovat
ainoastaan Minua ja Jumalan Valtakuntaa varten. Minä tulen jälleen kokoamaan Minun Ihmiseni
kuin äiti pikku Lapsensa ja Minä tulen viemään heidät tämän koettelemusten ja testaamisen ajan
läpi voitokkaina.
He tulevat loistamaan kuin Tähdet Taivaankannella – kahdesti puhdistetut. He tulevat
hallitsemaan Minun kanssani, kuten he ovat sinnitelleet ja tulleet läpi kunniakkaasti – läpi
Koettelemusten Ajan.

