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(Jeesus) ”Minun Rakkaat, vaikeat ajat jatkavat tapahtumistaan, mutta jos te pysytte lähellä Minun 

sydäntäni, sekä rukouksessa että kiitoksen annossa, jos te etsitte valtakunnan asioita, ettekä 

maailman asioita, teitä tullaan suojelemaan.”  

”Internetissä ja uutisissa on niin paljon väärää tietoa. Siksi teidän täytyy harjoittaa kykyänne 

kuunnella Minun ääntäni. Monet teistä ovat tulleet tottuneiksi äänekkäisiin ja uhkaaviin ns. 

’profetioihin’, jotka tulevat valtavirtamedian lähteistä ja jopa joiltakin YouTube-kanavilta. Niihin ei 

tule luottaa, rakkaat. Jos te olette perustamassa elämänne siihen, mitä kuulette siellä, te olette 

karkeasti harhaan johdettuja, eikä teillä ole todellista ymmärrystä siitä, mitä tämä maa käy läpi, 

ettekä te voi erottaa roistoja sankareista. Tämä on jotakin, mitä teidän täytyy erottaa 

rukouksessa.”  

”Kun Hitler nousi valtaan Natsi-Saksassa, hän käytti mediaa houkuttelemaan yleistä mielipidettä 

tukemaan vastenmielisiä käytäntöjään. Media oli hallituksen palkkalistoilla ja kertoi yleisölle, mitä 

se halusi kuulla, tukeakseen Hitlerin agendaa Juutalaisten tuhoamisesta.”  

”Aivan sama asia on tapahtumassa nyt tässä maassa, paitsi, että kohde ovatKristityt. On kirjoitettu, 

että ”Teitä tullaan vihaamaan Minun Nimeni vuoksi” ja ne, jotka työskentelevät 

valtavirtamediassa, ovat osa Jumalallisten agendojen vastaista toimintaa tässä maassa.”  

”Minun kallisarvoiset Morsiameni, älkää olko kiireessä, kun tulette rukoukseen. Odottakaa Minua, 

tutkikaa omaatuntoanne ja katukaa jopa pieniä asioita, joita olette saattaneet tehdä ja jotka 

aiheuttavat tyytymättömyyttä Minussa. Kun teitä kutsutaan korkeammalle, siitä on hinta 

maksettavana. On olemassa uhrauksia, joita Minä saatan pyytää teiltä henkilökohtaisesti, mitä 

Minä en pyydä muilta.”  

”Minun sydämeni mukaista on puhua teille, tiedottaakseni teille, antaaksesi neuvoa ja ohjatakseni 

teitä. Nämä ovat iloja, joita tulee todellisesta suhteesta Minun kanssani. Mutta Minä myös 

rakastan viipyillä teidän kanssanne ja asua teidän ylistävässä läsnäolossanne. Teidän suloiset 

laulunne ja huomionne Minulle, korvaavat niin paljon maailman välinpitämättömyyttä ja 

kylmyyttä. Kun saavutte aitoon ylistykseen Hengessä ja Totuudessa, se on ehdoton ihme Minulle ja 

Minä sallin Itseni olla rakkautenne ja kiitoksen antonne läpitunkema. Te ette koskaan voi tehdä 

sitä liian paljon. Pysykää Minussa ja Minä tulen pysymään teissä, rakkaat.”  

”Harjoittaaksenne kykyä kuulla Minun hiljaista pientä ääntäni, teidän on tarpeellista hiljentää 

mielenne, oma äänenne. Välttäkää kiihottavien sointujen ja äänien läsnäolossa olemista. Pyrkikää 

luomaan rauhallinen ja äänetön ilmapiiri saapuaksenne ylistykseen. Teidän hengelliset korvanne 

ovat tukkeutuneet maailmallisten äänten kerroksista, maailmallisista äänistä ja tarpeettomasta 

puhumisesta. Sydämen, mielen ja ruumiin hiljaisuusvalmistelevat Minulle tietä puhua selvästi 

teille. Minun äitini on myös esirukoilija, jonka puoleen kääntyä. Pyytäkää hänen avustamistaan, 

sillä suurin asia hänen sydämellään, on että te olette Minun kanssani.”  

”Omistautukaa hiljaisuudelle… jopa hiljainen tuuli ja lintujen laulu vievät liian paljon merkitystä, 

kun te opettelette hiljentämään maailman loputtomat äänet. Kun te harjoitatte tätä sydämen ja 

sielun hiljaisuutta, te tulette herkemmiksi kuin koskaan Minun kuiskauksilleni teille.”  



”Monet teistä ovat kuulleet Minut selvästi, mutta te jätätte sen pois laskuista ja ajattelette omiksi 

ajatuksiksenne. No niin, kyllä, on totta, että Minun sanani tulevat teille niin kuin ne olisivat teidän 

omia ajatuksianne, mutta niillä on hieman erilainen luonne ja monta kertaa, kun Minä puhun 

teille, te yksinkertaisesti sivuutatte sen.”  

”Yksi tapa, millä te voitte tunnistaa Minun ääneni, on että se on äärimmäisen hellä. Kun Minä 

puhun teille, Minä kunnioitan teidän vapaata tahtoanne ja Minun sanani ovat aina niin helliä, eivät 

voimakkaita. Monta kertaa Minä otan esille aiheen tai kielikuvan, jota te ette koskaan olisi 

ajatelleet itse. Se myös on tapa, joilla te voitte erottaa Minun ajatukseni omistanne.”  

(Clare) Sitä on tapahtunut minulle paljon, kun ajatuksia tulee minulle, ja ne ovat vain niin täysin 

minun ajatusmaailmani ulkopuolella ja minä tiesin, että ne tulivat Pyhältä Hengeltä.  

(Jeesus) ”Te tulette oppimaan, että Minä en koskaan vähättele tai halvenna ihmisiä. Minä saatan 

kertoa teille, mikä heidän ongelmansa on, mutten koskaan ilkeällä tavalla. Kun Minä teen sen, 

Minä tulen innostamaan teitä rukoilemaan heidän puolestaan, saaden teidät oivaltamaan, että 

olette tekemisissä haavoittuneen ja harhaanjohdetun sielun kanssa ja Minun koko sydämeni on 

heidän paranemisensa puolella. Parantuminen vie aikaa ja ystävällisyytenne ja kärsivällisyytenne 

heidän kanssaan tulee kiihdyttämään prosessia.”  

”Minä olen opettanut teille Sydänasukkaan rukouksen, koska Minä haluan teidän viipyilevän 

Minun kanssani, tuhlaavan aikaanne Minuun ja unohtavan muut pakottavat asiat, niin kauan, 

kunhan se ei johda vastuittenne laiminlyömiseen tai hylkäämiseen. Minä rakastan nähdä teidän 

laittavan maailman sivuun, viettääksenne enemmän aikaa Minun kanssani.”  

”Kun te ylistätte ja saavutte Minun lepooni, Minun läsnäolossani, pöly laskeutuu kaikkialla 

ympärillänne, maailman ajatuksista, kuin myös omistanne, jopa demonien ajatuksiin asti, kaikki 

hiljentääksenne äänenne, jopa ylistyksessä, silloin ilma tulee puhtaammaksi ja suotuisammaksi 

Minun ääneni ja Minun sydämeni kuulemiselle. Minun rakkaani, Minulla on niin paljon kerrottavaa 

teille, tulkaa Minun luokseni, ylistäkää Minua ja levätkää syvässä palvonnassa, missä sydämen ja 

mielen hiljaisuus saavat teidät valmiiksi kuulemaan Minun sanani teille.” 

”Joskus, kun tunnette olevanne jumissa hiljaisuudessa, kuin että mitään ei tule teille, te voitte 

mennä takaisin Sydänasukkaan musiikkiin tai ottaa sattumanvaraisen viestin pyhistä kirjoistanne. 

Minä puhun teille jatkuvasti pyhän lukemismateriaalin kautta. Mutta teidän täytyy oppia 

lukemaan rivien väleistä ja aistia, ei vain sanojen merkityksen, vaan sen, mitä on kunkin ajatuksen 

takana. Kaikkein useimmin se tulee olemaan jotakin, mistä Minä olen puhunut teille ja te tulette 

huomaamaan hienovaraisen vihjeen. Muistakaa myös, että kun lähestytte Minua Minun Raamatun 

Lupausteni kautta tai minkä tahansa jumalallisen ennustuksen kautta, niin kuin papit tekivät 

muinaisina aikoina, Minä saatan muuttaa puheenaihetta ja puhua teille jostakin täysin erilaisesta, 

kuitenkin paljon tärkeämmästä Minulle, että te oivaltaisitte.”  

”Minun kallisarvoinen perheeni, Minä rakastan teitä niin kovasti ja Minun suurin toiveeni on, että 

me voisimme kommunikoida selvästi toistemme kanssa, että te saattaisitte kasvaa pyhyydessä ja 

Minä saattaisin jakaa ilonne ja surunne enemmän ja enemmän. Tukeutukaa Minuun, tarrautukaa 

Minuun, etsikää Minua, odottakaa Minua, Minä en tule tuottamaan teille pettymystä. Minä 

siunaan teidät nyt innokkaalla korvalla kuulla Minun hiljainen pieni ääneni sydämestänne ja 

kärsivällisyyden armolla, mitä vaaditaan Minun odottamiseeni.” 


