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Prefață
Îmi pare foarte rău. Cât mi-am dorit să-ți fi spus. Cât mi-am dorit ca să fi știut cumva. Cât
mi-am dorit să asculți. Cât mi-am dorit să-ți pese. Cât mi-am dorit să știi! Îmi pare foarte, foarte,
foarte rău. Dar trebuia să plecăm.
Aș fi vrut să te vedem mai mult, să fim cu tine mai mult, să-ți fi dat mai mult. Și acum, foarte
curând trebuie să confrunți cele mai oribile și teribile momente care au apărut vreodată pe acest
Pământ. Nu ne-ai crezut... nu, zău.
Dar acum s-a întâmplat, și restul VINE totul. Așa cum spun Scripturile. Biblia ESTE
ADEVĂRATĂ. Nu te mai îndoi de aceasta. Există încă o cale de a scăpa de cele mai rele.
Întoarcete la Iisus ACUM. În timp ce poți. Se pare că nu face niciun sens, dar lucrurile lui
Dumnezeu cu adevărat fac, fiindcă mintea Sa este mult mai mare decât a ta. Deja nu mai poți face
asta de unul singur.
Numai EL știe totul. Doar El te poate salva. Te-a făcut. Te-a făcut pentru că te-a iubit. El e unicul
care poate vreodată, sau te va iubi vreodată complet și perfect. El știe tot ce este foarte bun pentru
tine, și tot ce te va răni. Și știe ce te va ucide cu siguranță.
Tot ceea ce vrea este să fii fericit, să fii protejat, să fii LIBER. Liber cu adevărat, să devii foarte
complet fericit și împlinit. Totul a fost pregătit pentru tine. El a așteptat, a așteptat să te ajute.
Pentru a te păstra de a fi prins în cel mai terifiant loc de groază și de tortură fără de sfârșit: Iad.
Da, Iadul este REAL. Dumnezeu nu la creat pentru tine. TU nu ai fost făcut să te duci acolo
NICIODATĂ.
Ai fost făcut pentru un loc unde niciodată nu vei fi rănit, sau singur, obosit, sau înfometat, absolut
fără niciun fel de durere. Doar ca să fii mai fericit și pentru todeauna tânăr și liber, mai mult decât
ți-ai putea imagina vreodată. PENTRU TOTDEAUNA.
Este alegerea ta. Acum este tot în mâinile tale. Să trăiești – sau să mori. A suferi pentru totdeauna
mai rău și mai rău – sau să ai garanția de-a fi atât de grozav fericit, iubit și protejat pe vecie.
Acest lucru este tot ceea ce-ți putem cere acum: te rugăm, spune lui Iisus că îți pare rău și, roagă-L
să vină și să preia viața ta acum. Dă-i-o Lui. El va ALERGA ca să te salveze.
Noi am compilat următoarele mesaje de la Iisus pentru ați oferi instrucțiuni despre cum să-L
urmezi – și să TRĂIEȘTI de data viitoare prin asta, Necazul. Dacă te întorci la El acum – El te va
păstra în siguranță, te va ghida și te va proteja. Te va învăța de tot ce trebuie să știi: unde să mergi,
cum să trăiești, cum să eviți duşmanul.
El îți va oferi mâncare, îmbrăcăminte și medicamente sau vindecare, doar dacă vei avea încredere
numai în El cu toată inima ta acum.

În sfârșit, acum vrem să te avertizăm – orice vei face: NU LUA O MARCĂ, SAU O

INJECȚIE, SAU NIMIC ÎN CORPUL TĂU PENTRU A CUMPĂRA ALIMENTE,
SAU SĂ PLĂTEȘTI PENTRU CEVA. ACEST “CIP” INTERIOR CARE VA
ÎNTRA ÎN CORPUL TĂU, VA FACE CA PENTRU TODEAUNA SĂ NU TE MAI
POȚI ÎNTOARCE LA DUMNEZEU – ȘI TE VA CONDEMNA SĂ TRAIEȘTI
CU SATANA ÎN IAD PENTRU VEȘNICIE.
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Îți vor oferi locul cel mai obișnuit (ca să fie inserat) va fi mâna sau fruntea ta. Totuși,
poate fi luat oriunde.

ASTA NU ESTE VORBA DE “TEORIE DE CONSPIRAȚIE.” NU E VORBA DE
“RELIGIE”– E FOARTE, FOARTE REAL. CIPUL CONȚINE UN ELEMENT
CARE TE VA FACE INCAPABIL SĂ GÂNDEȘTI DESPRE DUMNEZEU. NU
VEI MAI AVEA DORINȚA SĂ SCAPI DE CEEA CE AI PRIMIT.
ACEASTA ESTE IREVERSIBILĂ!
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Ce s-a Întâmplat?
Dacă citști această carte mică DUPĂ ce Iisus Însuși a apărut în ceruri – ACUM e momentul în
care trebuie să iei decizia despre care este Adevărul. Iisus a avertizat lumea prin profeții Săi că
acest lucru se va întâmpla timp de secole. El ne-a dat semne în ceruri, pe Pământ, prin vreme, prin
mortea animalelor, prin tsunamis și cutremure de ani de zile – toate crescând în intensitate și-n
apropiere.
Iisus a spus, “V-am spus că toți oamenii mă vor vedea venind pe norii Cerului. Toți oamenii
înseamnă Toți oamenii, NU va fi ascuns. Nu, Eu intenționez să văd pe poporul Meu
plângând că m-au respins. Oare nu se spune, 'Toate seminţiile pământului se vor boci?’ ”
Atunci se va arăta în cer semnul Fiului omului, toate seminţiile pământului se vor boci şi vor
vedea pe Fiul omului venind pe norii cerului cu putere şi cu o mare slavă. Matei 24:30
Apocalipsa 1: 6-8 şi a făcut din noi o împărăţie şi preoţi pentru Dumnezeu, Tatăl Său: ale Lui să fie
slava şi puterea în vecii vecilor! Amin. IATĂ CĂ EL VINE PE NORI. Şi orice ochi Îl va vedea; şi
cei ce L-au străpuns. Şi toate seminţiile pământului se vor boci din pricina Lui! Da, Amin. “Eu
sunt Alfa şi Omega, Începutul şi Sfârşitul,” zice Domnul Dumnezeu,“cel ce este, cel ce era şi cel ce
vine, cel Atotputernic.”
Acum El în sfârşit a venit în ceea cea fost numit în mod obișnuit Răpirea. Scopul Răpirei a fost de a
scoate pe toți cei care L-au iubit cu adevărat și au trăit pentru Dânsul, pentru a-i păstra în
siguranță în Cer, departe de catastrofele viitoare. Acum a început mânia lui Dumnezeu împotriva
păcatului care străbate Pământul. Poți citi despre toate acestea în Biblie, în cartea Apocalipsei,
despre toate pecetele și cupurile și trâmbițele care vor veni pe Pământ în următorii 7 ani.
Concentrarea principală a acestui timp este poporul Evreu – poporul lui Dumnezeu pe care la ales
din lume cu multe secole în urmă pentru a fi speciali Săi, dedicați numai închinării și iubirii lui
Dumnezeu, evitându-i pe toți “ceilalți” zei pe care lumea a început să se închine – “zei” care erau
cu adevărat demoni deghizați.
“Este intenția Mea deliberată ca Poporul Meu să știe Cine SUNT EU. Fără această
cunoaștință nu vor putea să se pocăiască. Când mă vor vedea, vor fi loviți la măduva oaselor
sale în remușcări pentru respingerea lor păcătoasă de Mine.
“Eu voi fi văzut în timpul Răpirii. Nu voi pune piciorul pe Pământ, dar voi fi văzut. Poporul
Meu va tângui și vor plânge că m-au respins. Ei vor fi lăsați în urmă în timp ce neamurile
sunt luate la Cer, apoi tot Iadul se va rupe pe Pământ; acesta va fi începutul Necazului. Te
asigur, Satana nu va pierde niciun moment pentru punerea în aplicare a schemelor sale
rele și aducerea Antihristului la putere.
“Pământul se va rula ca un bețiv. Nu numai că acceleratorul va supăra aranjamentul
magnetic polar al Pământului, ci va afecta în mod inevitabil planetele odată cu apropierea
Nibirului și a asteroizilor. Oare n-am spus că TOT Iadul se va rupe? Este intenționat ca toate
aceste lucruri să se întâmple în apropiere imediată, judecata acestui Pământ se va
întâmpla cu mare intensitate.
“Deși îi iubesc mult, poporul Evreu nu este în nici un caz nevinovat de lăcomie și
manipulare. Judecata pentru ei se va realiza într-un scop dublu: respingerea lor față de
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Mine și, manipularea în relații de afaceri cu abandon neglijent pentru legământul pe care
L-am stabilit cu ei, și că ei ar trebui să fie responsabili pentru sângele creaturilor acestei
lumi. Ei sunt vinovați în această chestiune, extrem de vinovați. Asta este alta dintre
motivele pe care sunt aici pentru judecată, trebuie să doarmă în patul pe care l-au făcut.”
Însă timpul acesta nu este numai pentru finalizarea lucrării Sale cu poporul Său, Evreii. Este de a
testa și de a încerca TOȚI oamenii de pe Pământ – pentru a vedea de dacă se vor întoarce în
sfârșit de la păcatul lor și de vor reveni la El. În acest timp, TOȚI sunt în ochii și-n inima lui
Dumnezeu, așa cum au fost întotdeauna de la creația lumii. ORICINE va cere va fi primit de El,
fiind dat Mântuirea Lui, și în sfârșit, la moarte, adus în Cer.
Dar trebuie să vii la El în totalitate, hotărât că vei depinde de El și numai de El pentru a fi îngrijit –
pentru a te asigura, pentru a te ascunde când este necesar, pentru a te menține în siguranță. Sau
dacă e necesar, să fie prezent cu tine și să te întărească pe măsură ce alegi să fii
capturat/închis/ucis pentru că ai refuzat să iei Marca, pentru că ai refuzat să te închini în
supunere în fața bărbatului (Domnul a arătat către Obama ca omul care se va ridica la poziția
această) care se va înființa pe sine însuşi ca lider, practic un “zeu”acum pe Pământ – conducătorul
întregii lumi, uniți într-o singură lume, într-o singură religie și într-un singur sistem monetar.

Alegerea acum este foarte clară: dă-ți viața în mâinile lui Dumnezeu și trăiești veșnic cu El
în Cer, la moartea trupului tău. Sau ai frică pentru trupul și viața ta pentru următorii 7 ani,
supune-te guvernului și celor care conduc lumea... și la sfârșitul tuturor, pierzi sufletul față
de Satan și primești un loc în Iad după moartea ta.
Dacă vrei să trăiești pentru totdeauna – NU ACCEPTA MARCA CARE VA FI
PRESATĂ LA TOȚI OAMENII CA SĂ CUMPERE,
SĂ VÂNDĂ ȘI SĂ SUPRAVIEȚUIASCĂ.

9

Ce vrea Iisus să știi de la Dânsul
“Eu te chem, vorbind confort inimei tale. Nu te-am lăsat și nici nu te voi părăsi, sau nici nu
te voi abandona vreodată. Știu ascut pierderea teribilă pe care o simți, uneori chiar un
sentiment de trădare te depășește. Toate întrebările despre “De ce și unde, de ce încă sunt
aici, de ce am fost lăsat în urmă și ce să mai fac acum?”
“Trebuie să reziști tentățiile de a te scufunda înapoi în lume și de-a deveni foarte ocupat,
de a profita acum de numeroasele așa numite oportunități și cariere noi și interesante din
cauza locurilor vacante în masă în fiecare aspect al industriei, al afacerilor și a tuturor
banilor de jur imprejur a asociății.
“NU, chiar în durera și-n dezorientarea ta, retrage-te de la aceste lucruri. Îndepărtează-te
de la lumea voastră instabilă și caută-Mă cu toată inima de zece ori mai mult. Strigă tare la
Mine cu pocăință adevărată și cu o schimbare sinceră a inimii și Eu te voi ajuta. Voi calma
fricile tale și te voi primi înapoi cu brațele deschise.
“Nu ești pierdut. În zilele următoare vei vedea tot mai mult și mai mult încă cu cât de
adevărat te iubesc. Dacă o mamă își abandonează copilul, Eu nu te voi abandona. Sunt
aici pentru totdeauna să te salvez.
“Încă ești copilul Meu, așa de foarte, foarte prețios și drag Mie.
“Încă ești comoara Mea, iar Eu sunt cu tine chiar acum.
“Sunt aici pentru fiecare suflet care-L creez. Eu niciotadă nu mă schimb, nici nu dorm, sau
mă odihnesc. Mereu mă uit la tine, așteptându-te, tânjind și dorind să petrec timpul cu tine
și să-ți vorbesc inima Mea. Trebuie doar să încingi curajul și să încerci. Cu siguranță voi
face față eforturilor tale dacă sunt pe deplin din inimă, fără opinii preconcepute proprii.
Dă-mi întreaga ta voință și intelect. Cere să fii făcut din nou ca un copil mic. Așteaptă-mă în
pace și fi răbdător, iar Eu te voi vizita în moduri pe care niciodată nu ți-ai imaginat. Fă doar
loc pentru Mine. Vreau inima ta întreagă. Dorința ta puternică și serioasă, precum și
urmărirea numai a Mea și doar a Mea. Îți voi da har abundent, dar totuși te vei folosi de el?”
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Unele întrebări pe care poate le ai.
Întrebarea arde în mintea ta,‘Dar de ce?’
Oh, Domnul meu, de ce? De ce, de ce am fost lăsat în urmă?
“Copilul Meu, niciodată n-ai fost intenționat să fii exclus din Răpire. A fost provizia Mea
Milostivă pentru toți copiii Mei, pentru Biserica Mea, Trupul Meu, Mireasa Mea. Trebuia să
faci parte din evacuarea care a avut loc, pentru a te păstra de a fi nevoit să trăiești și să fii
martor al celui mai oribil timp de suferință pe Pământ care a fost sau va fi cândva vreodată.
“Ai început bine, totuși, cu timpul ai început să devii din ce în ce mai mult înrădăcinat în
lume. Deși încă un Creștin în nume și afiliere, ai început să te îndepărtezi mai multe și mai
departe, adesea la multe distracții și amuzamente.
“Vremurile pe care le împărtăşim au devenit din ce în ce mai puține. Ai știut că începeai să
faci un compromis tot mai mult cu lumea deasupra credinței tale, și așa ai oprit să vorbești
cu Mine.
“Aceasta, combinat cu noile relații și cu noile metode liberale de a gândi, te-au provocat să
începi să te uiţi la alte suflete din jurul tău și să le judeci. Ai început să-i socoţi inferiori, ca
și pe lucrurile pe care le ţineau cu drag, chiar mergând la măsura de a deține în batjocură și
dispreț bucuria pe care o exprimau în apropierea venirii Mele.
“Când am ajuns, tot ce puteai face era să stai înfricoșat și rușinos, fiindcă ceea ce ai
disprețuit să crezi tocmai s-a întâmplat chiar în fața ta.
“Pentru că nu ai crezut, n-ai vegheat și nu te-ai rugat, încât Eu am venit ca un hoț noaptea și
tu nu erai pregătit.
“N-am putut să te iau.”

Ce trebuie să fac acum?
În acest moment, probabil că te intrebi, "Și ce să fac acum??"
Sfatul Noastru Cel Mai Bun: Vorbește doar cu Iisus în același mod cum ai vorbi cu oricare alt
prieten; dar mai mult decât un prieten – un Prieten Foarte Intim. El este tipul de Prieten cu care poți
vorbi despre orice și despre totul, iar El niciodată nu se va îndepărta. Așa că, El este aici pentru
tine. Chiar acum în acest moment. Deschideți pur și simplu inima Lui, împartășind toate
speranțele și visele, fricile și dezamăgirile tale.
Ultimul, dar nu cel din urmă, dă-te Lui în Întregime și Fără rezervă. El este cel care te-a creat, deci,
știe departe și dincolo de ceea ce este pentru binele tău final, pentru împlinirea ta totală și
adevărata fericire durabilă.
Dar “Cum,” poate întrebi, “să FAC aceasta, de fapt?”
Principalul lucru este să vină cu adevărat și cu sinceritate din inimă. El nu caută cuvinte
extravagante sau rugăciuni formale.
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El te IUBEȘTE – exact așa cum ești, chiar acum.
Deci, fii tu însuți, apropie-te de El confortabil și natural. Spune-i că-ți pare rău pentru păcatele tale, și
roagă-L să preia toată viața ta acum, și totul în ea.
Spunei-i că vrei cu adevărat să-L primești în inimă ca pe Domnul și Mântuitorul tău, și că te dai în
întregime și fără rezerve îngrijirii Sale iubitoare, acum și pentru totdeauna.
Ai devenit acum o Creație Nouă în Hristos. Viața Veche a murit și, acum în momentul de faţă, ai
fost RENASCUT fenomenal !! Ești la fel de curat, pur și inocent ca un copil nou-născut, cu absolut
nicio pată, murdărie sau zbârcitură. Tocmai ți-a fost dat un suflet nou, o viață nouă, ȘI
PROMISIUNEA de cea mai minunată viață care nu se va termina niciodată, în Cer, unde vei fi
tânăr, liber și fericit pentru totdeauna!

Întrebi de la Mine (Iisus) ‘Ce acum?’
“Stai aproape, stai foarte aproape de Mine acum. Roagă-te pentru harul ca să mă ai în inima
și-n mintea ta, numele Meu într-una pe limba ta.
“Trebuie să ții strâns de poala hainei Mele și niciodată, nici pentru o secundă să nu dai
drumul din nou. Dezvoltă obiceiul de a îmi mulțumi mereu și peste tot locul. Mereu să mă
ai înainte ochiilor minții tale. Pentru asta trebuie să te rogi, la fel, și-ți voi da. De fapt, Eu
deja sunt cu tine, dar trebuie să fii capabil să mă simțiți, să mă recunoşti și să interacționați
cu Mine, vorbind mereu ca prietenul cel mai de încredere. Sunt foarte interesat de toate
gândurile și sentimentele tale, atât timp încât te strădui să stai umil și smerit, fiind foarte
mic în proprii tăi ochi.
“Pe veci voi fi Prietenul cel mai de încredere și confident. Nimic nu mă atrage mai mult
decât sufletele foarte mici și copilărești. Stau mai aproape de ele decât propria lor peile, și
voi fi cu tine.
“Știu că încă ești într-o mare stare de dezorientare și, restul lumii din jurul tău e într-un
teribil stat de dezordine. Dar știu la fel de bine că deja începi să simți o pace supranaturală,
inexplicabilă și liniştită în interiorul tău. Eu o să continui să-ți dau darul acesta și vei putea
gândi și raționa cu o claritate remarcabilă.
“Nu-ți fă griji cu privire la nevoile tale. Precum poți, și vei vedea, Eu te-am asigurat în orice
fel. Oamenii vor continua să-ți dea de tot ce ai nevoie, aparent din senin, iar tu vei începe
îndată să experimentezi cât de frumosă e cu adevărat o viață de credință reală, chiar și în
aceste circumstanțe cele mai extraordinare.
El a instrucționat pe Clare să: “Încurajații să facă rugăciuni de îmbibare (soaking prayer) sau
rugăciunea sălăşluirii (dwelling prayer), să îndindă până la mâna Mea și s-o prindă. Îi voi
conduce cu pricepere, și-i voi mângâia drăgăstos. Însă ei trebuie să intre într-o rugăciune
apropiată. Da, rugăciunea în genunchi cu implorare este foarte eficientă, dar e mult mai
bine să ai o relație personală, intimă, o relație ca deținând-mâna-lui-Dumnezeu...apoi toate
celelalte vin în mod natural.
“Vreau să știe că-i iubesc, Eu sunt accesibil, sunt cu ei, ei au un viitor. Fie că mor acum, sau
fie că trăiesc prin Necaz, ei încă au un viitor frumos. Vreau să știe că totul nu-i pierdut, totul
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nu este încheiat. Nu, viețile lor abia încep. Și deși este o călătorie plină de pericole, va fi
pătrunzător de profitabilă în timp ce se apropie de Mine, văd miracolele și experimentează
adâncimea iubirii Mele pentru ei.
“Acesta este un lucru pe care l-au patinat prin toată viața, evitându-l. Dar acum este timpul
ca ei să recunoască faptul că sunt real. Că EU ÎI iubesc și că sunt cu ei.
“Toate lucrurile pe care ar fi trebuit să facă acești ani, dar nu le-au făcut, va trebui să fie
făcute acum, în acest sezon. Cei care își pierd viața, o vor găsi, cei care caută să-şi scape
viaţa, o vor pierde. Este un paradox care se învârte în jurul credinței și-a încrederii. Să
sperăm că împlinirea semnelor și-a Scripturilor din Biblie îi va întoarce 180 de grade.
“Oricum, din păcate unii vor alege – în deplină cunoștință de consecințele iminente – să
meargă mai departe pe calea lor. Ei au lecții de învățat, și într-o zi vei vedea adâncimile
adevărate a rebeliunilor sale, și vei înțelege complet de ce consecințele trebuiau să fie atât
de groaznice.”

Am auzit că Duhul Sfânt nu va mai fi pe Pământ…Va Fi?
Marea Renaștere După Răpire
“Lasă-mă să-ți pun inima în ușurință. Nu va fi nicio renaștere până când nu sunteți luați în
Răpire. Da, atunci o renaștere ca niciodată înainte se va dezlănțui și voi revarsa Duhul
Meu.”
“Dar tocmai ai scos Duhul Tău când ne-ai luat?”
“Cum se va converti poporul Meu fără El? Nu este scris că El condamnă păcatul?”
Ioan 16:8 Şi când va veni El, va dovedi lumea vinovată în ce priveşte păcatul, neprihănirea şi
judecata. 9 În ce priveşte păcatul, fiindcă ei nu cred în Mine; 11 în ce priveşte judecata, fiindcă
stăpânitorul lumii acesteia este judecat.
“Atunci de ce spune Cuvântul Tău că ‘va fi dat la o parte’, care este interpretarea pe care cei mai
mulți o au despre acea linie de Scriptură?”
Și-a fost interesant, pentru că îndată mi-a grăbit Psalmul 85:
1 Tu ai fost binevoitor cu ţara Ta, Doamne; ai adus înapoi pe prinşii de război ai lui Iacov. 2 Ai
iertat nelegiuirea poporului Tău, 3 i-ai acoperit toate păcatele. Ţi-ai abătut toată aprinderea şi te-ai
întors din iuţimea mâniei Tale. 4 Întoarce-ne iarăşi, Dumnezeul mântuirii noastre, încetează-ţi
mânia împotriva noastră. 5 În veci te vei mânia pe noi? Te vei mânia din generaţie în generaţie?
6
Nu ne vei înviora iarăşi, pentru ca să se bucure poporul Tău în Tine? 7Arată-ne, Doamne,
bunătatea Ta şi dă-ne mântuirea Ta!
Și aia m-a remarcat – Mântuirea lor – este momentul care va veni când vor fi condamnați pentru
păcatul lor.
“Deci, vezi, El va fi prezent și la lucru în Marea Renașterea.”
Domnul numește această renaștere după Răpire asupra poporului Său, Marea Renaștere.
“Eu fac un efort total, Clare, pentru a ajunge la oameni cu dragostea și intimitatea Mea
autentică, și pentru a pune fundația renașterii care va izbucni după ce veți fi Răpiți. Mulți,
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mulți sunt iubitorii și închinătorii autentici pe care i-am ales să aducă învățături celor
lăsați în urmă. Chiar și acum ei jelesc numărul mic pe care-l ating, fără ca să-și dea seama
ce urmează să izbucnească în viitorul apropiat. La acea vreme, cunoașterea de Mine va
depăși cu mult mai mult limitele pe care le-au stabilit liderii religioși.”
O, Doamne am auzit un Rabin spunând că este absurd ca o femeie îmbrăcată în roșu să poată intra
imediat în Cer după ce s-a pocăit. N-am putut să cred urechilor mele.
“Știi Scumpo, că de asta conducătorii m-au ratat? Erau atât de lipiți de legi, cu capcanele
sale externe, că nu au putut recunoaște inima legii. Simțind c-au trăit o viața întreagă după
reguli și că meritau Raiul cu siguranţă. Între timp, o oricare prostitută, pocaindu-se, care
umbla culcându-se și a trăit prin imoralitate, n-ar putea niciodată să fie iertat într-un
moment și să intre în Cer în următorul.
“Ceea ce le scapă este sacrificiul Meu ispășitor. Nu este prin oi, capre, sau nici prin faptele
lor bune. Este prin Sângele Meu, un lucru fioros și inexplicabil de greșit pentru ei. Dar
pentru aceasta este ispășerea și, permite accesul către Sfânta Sfintelor. Da, ideea de a
mânca Trupul și de a bea Sângele Meu a fost cel mai vătămător lucru pe care l-au putut
imagina.Totuși, când Scaunul Milei va fi arătat cu Sângele Meu pe el, confuzia lor va fi
transformată în incredulitate. Unii vor renunța la el ca pe o farsă. Alții vor fi loviți adânc,
căzând pe fețele lor cu o zdrobire totală, deoarece au bârfit toți ani aceștia. Pentru orbirea
și persecuția lor, unii nu se vor ridica din locurile alea timp de zile, și chiar săptămâni, așa
de foarte îngrozitoare va fi descoperirea aceasta pentru ei. Și atât de profund căindu-se.
“Da, poporul Meu este încăpățânt, însă odată ce vor ști adevărul, vor fi încăpățânați pentru
Adevăr – și mii vor fi martirizați, murind fericiți pentru Numele Meu. Le-am trimis
confirmări pentru că-I iubesc, fiindcă unii dintre ei au fost foarte harnici. Da, între cei
tânări. Da, între cei mai respectați Rabini care sunt acum cu Mine. Da, în Arca
Legământului...da, da! Confirmări nesfârșite voi revarsa peste ei. Mințile lor vor fi deschise
și Eu voi lăsa înțelegerea Mea în locurile lor de orbire și confuzie.
“Oh, cât de minunat va fi să văd pe poporul Meu pocăindu-se și întorcându-se 180 de grade
înapoi la Mine. Oh, cât de mângâietor...într-adevăr va fi gloriosă căința lor autentică atunci
când se vor întoarce la Mine! Apoi se vor ridica în învăţămintele pe care le-am lăsat în
urmă pentru ei, plus, multele noi descoperiri și înțelegeri în timp ce fac conexiunea între
legămintele cele vechi și cele noi.
“Ce timp glorioasă va fi, împlinirea tuturor viselor lor. În sfârsit vor avea pe Meshiack-cul
lor!”

Ce s-a întâmplat cu toți Copiii și Animalele?
Iisus ne-a spus, “Copiii și animalele de companie vor fi luați, de asemenea. Nu voi lăsa pe cei
dragi aici să sufere – vor fi luați cu voi.
“Da, poți să spui tuturor că le iau și animalele: caii, pisicile, câinii, păsările, cei dragi –
familia – tuturor. Pot să spun că niciodată n-aș fi abandonat aceste creaturi sărace și
nevinovate în timpul cel mai rău al istoriei, când de fapt ei v-au adus atâta mângâiere.”
Când El a zis ‘cei dragi și familia tuturora’, El se referea la faptul că animalele sunt ca o familie
pentru noi.
“Iărăși și iărăși i-am folosit pentru a vă sluji. O privire în ochii lor, o atingere, un ghiont.
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Atâta bucurie au experimentat în îmbrățișările voastre dulci. Ei vă iubesc – iar Eu nu-i voi
abandona să neglijeze și să sufere.
“Nepoții voștri, de asemenea. Unii dintre voi ați suferit o astfel de înstrăinare de la copiii
voștri, încât v-au lipsit dreptul de a vedea nepoții. Acesta va fi momentul restaurării pentru
voi precum acești micuți sunt îndepărtați și luați în Ceruri.
“Mulți dintre slujitorii Mei nu cunosc extinderea Milei Mele față de creaturi. Ei nu înțeleg
rolul adevărat pe care animalele au jucat pe acest Pământ. Adam avea tovărășie cu
creaturi, la fel. Dar totuși, în ciuda apropierii sale cu animalele, niciunul nu s-a dovedit să
fie un companion adecvat, până când am creat Femeia.
“Cu toate acestea, nu subestimați relația voastră cu vietățile și animale de companie. Eu le
iubesc foarte tandru. Nici o vrabie nu cade pe pământ pe care nu o voi îmbrățișa și n-o voi
aduce înapoi în Ceruri.
“În Cer veți comunica liber cu ei, iar majoritatea interacțiunilor voastre vor fi vremuri de
iubire și de joc. Veți înota cu delfinii, te vei rostogoli cu leii, vei aluneca cu vidrele, vei pluti
cu urși polari și vei intra în labele uriase a ursului grizzly. Ei vă vor primi cu Iubire. Toate
lucrurile din Cer sunt saturate de Iubire. Chiar și albinele își vor exprima aprecierele lor
față de voi.”

Ăla tocmai mi-a spus c-a ALES să rămână aici??
Unii dintre voi au fost lăsațI în urmă, pentru că nu ați apăsat în Domnul și nu v-ați dat viața Lui. Nu
ați crezut. N-ați trăit pentru El.
Însă, alții dintre voi au fost chemați și aleși. Și deși este plină cu multe, multe pericole, încercări și
necazuri – pentru cei dintre voi care sunteți Creștini noi, sau re-angajați în Domnul, acesta va fi cel
mai excitant timp al vieților voastre. Precum şi cel mai provocătoar. Asta pentru voi este doar
începutul. Așadar, pentru cei dintre voi care sunteți chemați ca Rămășița, aceasta va fi ceea ce ați
așteptat viețile voastre întreagi – să trăiți în foc total pentru Iisus. Sunteți Rămășița Bisericii
despre care se vorbește în Scripturi.
Şi balaurul, mâniat pe femeie, s-a dus să facă război cu rămăşiţa seminţei ei, cu cei care păzesc
poruncile lui Dumnezeu şi ţin mărturia lui Iisus Hristos. Apocalipsa 12:17
Ați fost aleși să conduceți, să ghidați și să luptați împotriva răului. Nu sunteți printre cei lăsați în
urmă pentru că nu v-ați dat lui Dumnezeu. Nu. Sunteți printre cei chemați și aleși a Rămășiței.
Unii dintre voi sunteți războinici și ați fost creați pentr- un astfel de timp ca acesta. Pentru cei
dintre voi care au fost chemați să se angajeze în luptă pentru a restabili națiunea noastră, Domnul
vrea să știți că El este cu voi. Nu lupți singuri. Brațul Său este măreţ și puternic, nu numai ca să vă
facă invizibili, ci și să confundă și să învingă dușmanul. Începeți toate bătăliile cu rugăciune și
încheiați-le cu mulțumiri. Prin voi, El va ridica această națiune din cenușă și o va restaura spre
dreptate.
Nu lăsați pe nimeni să vă minimalizeze. N-ați fost neglijenți, ați fost aleși de El să fiți războinicii
dreptății și, chiar să dați mărturie despre Iisus prin martiriu. Fiți curajoși. Nu lăsați ca nimeni să
vă înjosească. Nu credeți minciunile dușmanului, căci el cu siguranță vă va chinui cu minciuni
pentru a încerca să vă descurajeze. Stați înalt în Domnul; El este cu voi.
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Un alt lucru scurt pe care trebuie să-l spun este Botezul Duhului Sfânt, cu evidența de a vorbi în
limbi, aceasta E arma alegerii pentru rugăciune. Când te rogi în Duh, vorbești limba Duhului lui
Dumnezeu și, rugăciunea exactă care este necesară în situația în care te afli. Nu mai da-ți voie
dușmanului să mintă despre acest dar; el este puternic, și de aia îl urăște și-l huluie. Duhul Sfânt se
roagă rugăciunea perfectă prin voi.
Dacă încă n-ai primit Botezul Duhului Sfânt, tot ce trebuie să faci este să ceri. Un mod bun de a
începe este să cânți și să-I permiți să preia vorbele tale în timp ce ești în adorare. Multe, multe
daruri vin cu acest har: discernământul duhurilor, vindecare, minuni, cuvinte de cunoștință,
profeție – atât de multe daruri minunate însoțesc acest semn. V-aș ruga să nu-l disprețuiți și să nu
permiteți nimănui să vă împiedice de a folosi limba voastră cerească.
Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți. Locuiți în inima Sa. Locuiți în inima Sa, voi care ați rămas
în urmă și voi care ați fost lăsați în urmă. Făceți-vă casa în inima Lui. El e cu voi și puternic pentru
a salva! Veți fi parte din cea mai mare renaștere pe care Pământul a cunoscut vreodată, lucruri
majoare pe care Iisus le-a facut, și voi le veți face, la fel, miracole după miracole.
Nu uitați să mărturisiți, “Iisuse, știu că ești aici cu mine. Iisus, am încredere în Tine.”
Orice veți confronta, țineți minte aceste cuvinte ale Sf. Pavel care a fost martirizat:
Cine ne va despărţi pe noi de dragostea lui Hristos? Necazul sau strâmtorarea, sau prigonirea, sau
foametea, sau lipsa de îmbrăcăminte, sau primejdia, sau sabia? După cum este scris, “DIN
PRICINA TA SUNTEM DAŢI MORŢII TOATĂ ZIUA; SUNTEM SOCOTIŢI CA NIŞTE OI
DE TĂIAT.” Totuşi, în toate aceste lucruri noi suntem mai mult decât biruitori, prin Acela care
ne-a iubit. Căci sunt bine încredinţat că nici moartea, nici viaţa, nici îngerii, nici stăpânirile, nici
puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălţimea, nici adâncimea, nicio altă făptură
nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu, care este în Iisus Hristos, Domnul
nostru. Romani 8:35-39
Stăruiți-vă. Asta-i doar o scurtă perioadă –7 ani. Iar la sfârșitul acestui timp, vom fi toți adunați în
Cer, bucurându-ne de ceea ce a făcut Domnul cu viețile noastre și cu ceea ce a făcut în lume. Țineți
minte – El vă iubește. Locuiți în inima Lui, așa cum El locuiește în a voastră.
Binecuvântarea Dumnezeului Atotputernic, al Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt să fie cu voi
acum și pentru totdeauna. Amin.

Mai multe despre Rămășița
“Deci, acum este momentul loviturii de moarte. Da, Eu voi face parte din ea. Acest lucru va
aduce pe poporul acesta la simț bun să se trezească și să răspundă, ca și cum națiunea lor
ar avea importanță cu adevărat. Însă, unde-i sprijinul pentru trezirea acestui popor?
Depășiți numeric și ca armament. E o luptă slabă; cu siguranță pierderile vor fi
extraordinare. Cu toate acestea, voi transforma valul atunci când va părea că lumina a
dispărut total din această țară. Doar o scânteie de speranță și o voi ventila înapoi într-o
flacără. Şi mulți se vor ridica să ia înapoi pământul pierdut. Ei vor fi Ghedeon 300
împotriva unei ciume de forțe animăleşti Fără Dumnezeu – unii asemănători cu înfățişarea
omului, dar total faliți în caracter. Aceasta va fi o bătălie istorică care va dovedi că Eu sunt
cu această țară și că va fi restabilită, ‘În Dumnezeu Avem Încredere.’
“Până atunci, pierderile vor fi oribile: foamete, anihilare, și genocide vor depopula această
țară pentru oameni de altă rasă s-o preia. Dacă n-aș fi fost de partea ei, America n-ar mai fi.
Așa cum am pedepsit Israelul, așa voi pedepsi și pe poporul acesta. Alegerea nu va fi
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Exilarea, mai degrabă execuția. Totuși, va rămâne o rămășiță, și din acea rămășița va fi un
popor viteaz care va restabili această țară conform principiilor Mele. Răutatea fostului
guvern va fi complet distrusă. Nicio cărămidă nu va rămâne precum voi înghiți în întuneric
chiar fundamentele acestui popor rău și cu dublă minte.
“Satana va avea realizarea scopurilor sale pentru această națiune, dar din cenușă va
apărea un popor devotat Mie fără teamă și prin ei, Eu voi repopula America. Ce mai este de
spus?”
Apoc.13:10 Cine duce pe alţii în robie va merge şi el în robie. Cine ucide cu sabia trebuie să fie
ucis cu sabie. Aici este răbdarea şi credinţa sfinţilor.
“Cu toate acestea, nu voi abandona pe credincioșii Mei, ci îi voi izbăvi de biciul care va fi
eliberat în această națiune. Ei mă vor adora în Cer și se vor întoarce cu Mine pentru a
restabili neprihănirea printre națiuni. Strigați pentru milă și cu milă voi mângâia rămășița
şi decăzuții acestei națiuni.”
Cred că este important să ne amintim că Domnul este milostiv și că nu va abandona această
națiune – e doar o Corecție care trebuie să continue. Şi va fi pentru toată lumea, la fel. Deci, hai să
ne rugăm pentru mila Sa.
Şi Domnul tocmai i-a dat lui Ezechiel un cuvânt, despre acest cuvânt pe care Domnul a dat:
Cel ce umblă în neprihănire şi vorbeşte fără vicleşug,cel ce nesocoteşte un câştig scos prin stoarcere,
cel ce îşi trage mâinile înapoi ca să nu primească mită, cel ce îşi astupă urechea să n-audă cuvinte
setoase de sânge şi îşi leagă ochii ca să nu vadă răul, acela va locui în locurile înalte; stânci întărite
vor fi locul lui de scăpare; i se va da pâine, şi apa nu-i va lipsi. Isaia 33: 15-16
Ceea ce iese în evidență, într-adevăr, este caracterul acela moral, grupul cel de oameni, rămășița
va avea un loc în înălțime și locul lor sigur va fi o Stâncă care nu poate fi preluată. Ei se vor agăța
de ea. Cei care vor auzi acest mesaj, aceasta este o încurajare extraordinară! Cei care sunt buni și
drepți înaintea lui Dumnezeu vor primi un loc înalt și o stâncă care nu poate fi preluată.
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Explicații și instrucțiuni de la Domnul.
Nibiru, Resturi Tehnologice, Fiarele în Pământ, Yellowstone
“Distrugătorul – planeta Nibiru – nu va veni până la sfârșit. Lucrurile pe care ți sau fost
arătate se vor întâmpla după ce ve-ți fi luați. Aceasta va fi un record pentru unii ca să nu-și
pierdă speranța, ci să vadă clar că Eu sunt în control, ei mă pot lua pe cuvântul Meu și că nu
este fără speranță.
“ Vreau ca omenirea să aibă încredere în Mine și în Mila Mea. De aceea am prezis aceste
evenimente...macar parțial. Pentru ca ei să aibă un fel de foaie de parcurs care le va da
siguranţă, ei pot vedea lucrurile luând loc și vor știi că le-am prezis și că sunt în control.
“...este atât de important ca oamenii să nu cadă în disperare. Tentăția de a cădea în
disperare va fi foarte puternică, prin asta, Diavolul va apuca pe mulți în strânsoarea sa.
“Trebuie să știți Rămășița Pământului, va fi un sfârșit la tragedie, și va veni ziua când totul
va fi restabilit într-o puritate impecabilă, iar răul va fi înhămat. În vremurile acelea, orice
rău care apare, va fi din inimile oamenilor, nu demoni. De aceea va fi un botez de foc pentru
a curăți Pământul și inimile oamenilor. Niciodată nu va fi uitat de cei rămași în viață.
“Dar totuși, odată cu trecerea timpului oamenii vor uita, așa cum au făcut-o la apele
Meriba, și din nou voi fi forțat să curăț răul de pe Pământ – de data aceasta pentru
totdeauna.
Apele Meriba, Numerii 20: 2-13
2
Adunarea n-avea apă. Şi s-au răsculat împotriva lui Moise şi împotriva lui Aaron.3 Poporul a
căutat ceartă cu Moise. Ei au zis: “Ce bine ar fi fost să fi murit noi când au murit fraţii noştri
înaintea Domnului! 4 Pentru ce aţi adus adunarea Domnului în pustia aceasta, ca să murim în ea,
noi şi vitele noastre? 5 Pentru ce ne-aţi scos din Egipt şi ne-aţi adus în acest loc rău, unde nu este
nici loc de semănat, nici smochin, nici viţă, nici rodiu, nici apă de băut?” 6 Moise şi Aaron au plecat
de la adunare şi s-au dus la uşa cortului întâlnirii. Au căzut cu faţa la pământ şi li s-a arătat slava
Domnului. 7 Domnul a vorbit lui Moise şi a zis: 8 “Ia toiagul şi cheamă adunarea tu şi fratele tău
Aaron. Să vorbiţi stâncii acesteia în faţa lor, şi ea va da apă. Să le scoţi astfel apă din stâncă şi să
adăpi adunarea şi vitele lor. ” 9 Moise a luat toiagul dinaintea Domnului, cum îi poruncise
Domnul. 10 Moise şi Aaron au chemat adunarea înaintea stâncii. Şi Moise le-a zis: “Ascultaţi,
răzvrătiţilor! Vom putea noi oare să vă scoatem apă din stânca aceasta?” 11Apoi Moise a ridicat
mâna şi a lovit stânca de două ori cu toiagul. Şi a ieşit apă din belşug, aşa încât a băut şi adunarea,
şi au băut şi vitele. 12Atunci, Domnul a zis lui Moise: “Pentru că n-aţi crezut în Mine ca să Mă
sfinţiţi înaintea copiilor lui Israel, nu voi veţi duce adunarea aceasta în ţara pe care i-o dau.” 13
Acestea sunt apele Meriba (Ceartă), unde s-au certat copiii lui Israel cu Domnul, care a fost
sfinţit între ei.

“Distrugătorul (Planeta Nibiru) nu va veni până când nu veți fi scoase, Miresele Mele. Va fi
un sezon de haos direct după plecarea vostră, în care națiuni vor cuceri națiuni, iar Legea
Marshall va fi instalată sub principiile Sharia. Toți cei care nu renunță la Mine vor fi uciși.
Toți cei care iau Marca Fiarei, vor pieri. Să știi că Mila Mea nu va cunoaște limite pentru cei
care mă vor cheamă în aceste vremuri.”
Vreau să spun ceva deoparte aici. Există o tehnologie acum, că dacă iei Marca aceia ei pot de fapt
afecta gândurile tale. Te pot priva de gânduri despre Dumnezeu și să te facă să gândești mai logic,
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precum și să-L respingi cu batjocură și dispreț, pur și simplu prin stimularea electronică a unor
părți a creierului. Te pot instrui, de asemenea, electronic să mergi într-o frenezie nebună și să
ucizi orice ce este în fața ta – să lupți și să ucizi.
Există atât de multe lucruri pe care pot fi făcute acum, tehnologia este cu mult, mult, mai mult
avansată. Iar oricine va lua Marca îşi va pierde mințile, literalmente. Mintea lor va fi în mâinile
guvernului, iar orice vrea guvernul...păi. Aşa veți face, fiindcă veți fi stimulați în aşa fel.
Un alt lucru este că, este scris în Apocalipsă (în Biblie) că cei care iau Marca vor suferi teribil –
durere, cum ar fi înțepătura scorpionului timp de multe luni. Ei vor dori să moară, vor căuta multe
moduri de a muri, dar nu vor putea. Asta este scris în Apocalipsă.
Iar pentru cei care n-au crezut că Răpirea a fost reală...ei bine, a FOST reală. Și următorul lucru e
Marca – acesta este reală. Și că suferința de a avea Marca este reală, plus, nu veți putea
niciodată să vă pocăiți și să-L primiți pe Domnul – va fi sfârșitul.
NU LUAȚI MARCA!!
“Ridicați-vă Poporul Meu și cheamați-mă, iar Eu vă voi salva. Aveți încredere în Mine, aveți
încredere în Mine chiar și cu capulrile voastre. Ceea ce suferți pe Pământ nu va fi nimic în
comparație cu acei cu Marca.
“Fiarele pe care mai întrebat sunt crescute în interiorul Pământului. Ei, la fel, vor veni
afară să descarce desastru la momentul potrivit.”
“Cei vii vor invidia pe cei morți. Asta-i valabil pentru fiecare specie, nu numai pentru
umanitate. Oare nu iubesc Eu pe fiecare creatură cu gingăşie și dedicație? Oare nu-i
asigurez în fiecare zi: apă unde să înoate, mâncare să mănânce, soare să se încălzească...
Providența Mea pentru ei abundă. Însă ei vor veni la Mine în partea cea mai rea, așa cum
mulți deja au venit și sunt fericiți cu Mine în Cer.
“Lucrurile se vor deteriora treptat pe măsură ce planeta se apropie, iar Satana se va grăbi
să-și impună agenda asupra omenirii. Vor fi încercări disperate de a forța Marca, și
suferința celor cu familii va fi devastatoare. Însă Eu voi fi cu ei să le dau putere – suportați
doar numai până la sfârșit, fiindcă Coroana Victoriei vă așteaptă.
“Când oamenii ajungând la punctul de vedere crezând că nu mai există speranță, atunci voi
veni și voi restaura toate lucrurile. Chair atunci, în ora ceea mai întunecată, Eu voi veni. Ca
și cum în visul lui Ezechiel, vor rămâne resturi de tehnologie care funcționează.”
“Vor rămâne resturi de tehnologie care vor funcționa. Am protejat acesta, deoarece va fi
nevoie de comunicare. Eu voi continua să folosesc Internetul, radioul, și alte mijloace
media pentru a ajunge la Poporul Meu cu un mesaj de speranță. Nu se va dezintegra totul
așa cum îți închipui. Și n-am permis E-bomba ca să prajească toată tehnologia.”
“Răpirea va fi începutul Sfârșitului. Toți așteaptă aceasta. Nu numai Creștinii, ci și cei răi, la
fel. Ei vor lua advantajul să instaleze sistema lor din cauza dispariției multora. Totuși, va
dura câteva timp. Vor fi intervale de pace.
“Țara voastră nu va fi complet distrusă – mase de teren, cutremure, separarea
continentului nu se vor întâmpla până la sfârșit. Între timp, va exista război pe pământul
vostru. Ți-am spus despre Miami. Nu asculta alte voci. Ceea ce Eu ți-am spus este precis.”
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Ceea ce zice despre Miami este că atunci când o armă nucleară este folosită în orașul Miami – El ne
va Răpi în acea zi. Sau săptămână, posibil – dar sunt destul de sigură că este în ziua acea, în aceeași
zi. Iar asta se potrivește, într-adevărat, cu alte vise pe care ne-a dat.
Și chiar în acel moment, m-am dus de la uitatul ecranul al computerului meu să mă uit la Dânsul.
Era chiar în spatele computerului, stând chiar în spatele lui, uitându-se la mine. Iar fața Sa a
devenit AȘA de vizibilă, aproape puteam s-o ating. Iar ochii Săi erau ATÂT de tandri, am zis,
“Doamne, ești atât de frumos.”
“Chiar și acum Rusia intenționează să vă lovească țara. Chiar și acum urmăresc serios
continentul American. Ei au mulți la loc aici în America. Arme sunt ascunse în păduri.
Întrări subterane vor fi deschise pe sol American și artilerii, precum și alte arme vor reieși.
Va fi în cea mai mare parte un război convențional.”
Adică, ceea despre ce El vorbește este că, după lucrurile nucleare inițiale pe care vedem
întâmplând – mai în special Miami a fost evenimentul nuclear. Și se părea, la fel, ca mai existau
alte evenimente nucleare în multele viziuni diverse pe care am avut. Ceea ce zice este că ei se vor
muta pe teritoriul nostru și că va avea loc un război convențional, aici pe teritoriul nostru.
“Da, fusesem atât de confuză în ceea ce privește NYC – va fi nuclearizată sau inundată de
tsunamis?”
“Va fi nuclearizată.”
“Atunci, cei cu toate ideiile alea de tsunamis și cutremure pe care alte persoane le au?”
“Ceea ce va rămâne se va scufunda în apă, de fapt, se va întâmpla simultan cu bombele. Vor
fi ambele.”
“Oh, Iisuse. Îmi pare atât de rău pentru toți nevinovații! ”
“Da, Iubirea Mea. Toți nevinovații. Însă aminteşte-ţi, Clare – Eu îi iubesc mai mult decât
poți imagina. Îi voi lua rapid și plin de milă. Pentru cei care rămân, acesta va fi un scenariu
iad-pe-pământ.”
Când vorbesc despre “nevinovați” am în vedere copiii care se născ după Răpire, animalele.
Oamenii aflați în scaune cu rotile, sau cu handicap mental – știți voi. Acești oameni sunt
nevinovați.
“Ai văzut pe Coreeni și pe Ruși. Ei vor fi în multe zone, precum și recruți Americani
Musulmani – care vor fi trădători. Oamenii își vor pierde credința în umanitate din cauza
trădărilor celor de neamul lor.
“Acești recruți au fost convinși că fac un lucru bun prin uciderea fiecărui bărbat, femeie și
copil în numele lui Allah. Ei vor găsi o aerisire pentru furia lor către omenire și viața grea
pe care au trăit-o din cauza egoismului multora – inegalitatea, fiind respinși și desprețuiți.
Vor fi uluiți cu pofta de sânge. Și nu va mai fi nicio oprire împotriva lor afără de forța letală.
“Cu toate acestea, voi avea buzunarele Mele de supraviețuitori, cei care n-au aplecat
genunchiul înaintea lui Baal. Eu îi voi proteja, dar vor suferi mult. Vor fi încercați cu foc și
când voi veni – să fie găsiți vrednici. Acesta va fi un procent foarte mic al omenirii. Familia
ta va fi printre supraviețuitorii aceștia. Multe câte i-ai învățat crescând era pregătire
pentru acest timp. Va fi multă zdrobire și pocăință printre ei.

20

“Ceea ce le-ai lăsat în urmă pentru va fi o mină de aur, oricum, Duhul Meu va fi cu ei, iar
multe lucruri pe care le vor face va fi pentru că au învățat de la tine creascând. Vor fi lecuiți
de amărăciunile și judecățile lor pe măsură ce își vor realiza că amândoi ați avut dreptate.”
“Doamne, ce zici de Yellowstone? El are capacitatea de a distruge America. ”
“Există un model în Yellowstone. Caldera principală va erupe, dar va fi pe o scală mult mai
mică decât se așteaptă. Asta va fi lucrarea Mea. Milostivirea Mea. Cu toate acestea, vor
exista numeroase puncte de desfacere pentru magma, la fel ca Kilauea. Magma va exploda
de subteran parcurs de multe mile, așa cum ai văzut în viziune.”
Despre ceea ce vorbește aici cu “viziune”– vedeam mereu o erupție în Wyoming, dar pe o scală
mult mai mică decât ceea ce a fost prezentat ca ‘super-vulcan’. După erupție – așa cum ar fi
Muntele Saint Helens, dar în împrejurimi erau kilometri și kilometri de fluxuri de lavă, la fel ca
ceea ce s-a întâmplat în Kilauea timp de decenii. Acesta este un răspuns mult mai îndrăzneț decât
ceea ce așteptăm de la vulcanul ăla.
“Eu încă am planuri pentru America. O voi rupe și o voi umili, dar o voi și restaura. Eu
rănesc și Eu leg. Da, acestă țară este coruptă și a condus pe mulți în crime atroce, dar încă
mai există o rămășiță de bunătate pe care o voi mări. Nu o voi distruge în totalitate, doar so sparg sever și să-i rearanjez gândirea.
“Da, există grupuri de militanți care vor lupta pentru libertate. Vor fi mult ca poporul
Meu când au cucerit teritoriul dușman în Țara Făgăduinței. Eu voi fi cu ei. Voi lupta cu ei, șii voi proteja supranatural din cauza a ceea ce reprezintă. Ei vor fi coloana vertebrală a
acestei țări atunci când va fi restabilită. Vor fi mulți eroi și sfinți printre ei.”
“Dar Doamne, credeam că ai vizualizat acest lucru întreg ca filmul Misiunea, unde mai degrabă te
lași să mori decât să iei arme?”
“Nu așa. Eu voi împuternici pe acești oameni și voi fi cu ei. Iarăși, din cauza a ceea ce ei
reprezintă. Vor fi încăierări și războaie de jur împrejur. Am niște războinici foarte talentați
printre ei. Se vor ridica la momentul potrivit. Vor fi înzestrați cu înțelepciune
supranaturală, fiindcă se vor baza pe Mine, nu pe propriile lor dispozitive.
“Orașele nu vor fi în siguranță. Pustia va fi mult mai sigură. Totuși, au fost pregătite
creaturi care vor căuta oameni și-i vor vâna în păduri și râuri. Aici se cheamă mare
înțelepciune. Mulți vor folosi Numele Meu pentru a se apăra de aceste creaturi, iar Eu voi
lucra în numele lor. Monstrosități ale naturii, crescute și adaptate pentru a căuta și a
distruge.”
Deci, vreau să mă desprind de la mesaj pentru un moment și să vă spun despre un episod din viața
reală a doi tineri, care se aflau într-un grup de tineri adulți în Montana atunci când eram acolo cu
copiii mei. Un bărbat tocmai fusese salvat cu o zi înainte. El și fratele său mergeau la o plimbare în
Parcul Național Glacier. Era timpul Primăverei, Primăvară devreme devreme.
Tocmai au rotunjit o cotitura când au auzit sunetul inconfundabil a unei scroafe, pe care au
presupus că-și proteja puii. Încând priveau, ea se afla la încărcare completă la numai 40 de metri
distanță. Ei au spus,“Tot ce am știut să facem este să cheme Numele lui Iisus, așa că, în acel
moment amândoi am zis simultan, ‘În Numele lui Iisus, OPREȘTE-TE.’ Și-n acel moment ea s-a
oprit imediat, aruncând un nor de colb. Apoi a mârâit și-a țâșnit în direcția în care venise. ”
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Aşadar, folosiți Numele lui Iisus. Am văzut atât de multe minuni folosind Numele lui Iisus –lucruri
pe care nu le puteți controla în nici un fel. Utilizați Numele lui Iisus – este PUTERNIC.

Nibiru, “Extratereștri” (demoni)
“Să vorbim despre Nibiru. Da, ceea ce ai auzit despre sediul puterilor demonice este corect.
Da, acesta-i un alt motiv pentru telescopul Vaticanului. Deci, atunci când ei zic că este
pentru a descoperi viața pe alte planete, asta este acceptabil și nu o minciună. Cu toate
acestea, ei știu bine natura acestei “vieți” și ce va face Pământului.
“În așteptare, au săpat orașele lor ascunse și le-au asigurat cu tot ceea ce cred că vor nevoi
să supraviețuiască. Acest lucru, în ochii Mei, este complect ridicol! Ca și cum i-aș permite să
scape de conflagrație! În niciun caz nu vor scăpa – vor muri în mormintele pe care le-au
săpat pentru ei înșiși în timp ce Eu voi păstra mulți dintre cei drepți încă pe suprafața
Pământului.
“Există încă multă dezbatere printre clasa conducătoare, care acești așa numiți “ajutori”
(adică demonii care se prezintă ca ET-uri – ‘ET-uri benigni’) îi folosesc doar pentru a avea
acces la planetă – și că vor fi trădători și prevestitorii distrugerii. Ceea ce este destul de
corect, aș putea adăuga. Dar în pofta lor pentru putere și tehnologie – “elita conducătoare”
a Pământului – apăsa pe butonul unui sistem care va fi pierzania lor.
I-am răspuns, “Cam o harababură, ca și cu ar fi – dacă o FACI ești în harababură. Și dacă NU O
FACI, tot ești în harababură?”
“Exact. Ei sunt prinși într-o capcană din cauza poftei lor pentru putere.”
Aici vreau să spun că cred în minte mea, oricum, că acești demoni sunt capabili să distrugă
Pământul cu ușurință. Însă, cred că Domnul i-au ținut mâna înapoi. Știți voi, demonii sunt în lesă.
Sunt ca niște câini turbați – sunt legați cu lanţuri și nu pot mearge mai departe decât Dumnezeu le
va permite să meargă, iar El nu le va permite să distrugă Pământul.
Deși...demonii au folosit omenirea pentru a distruge Pământul, precum și pentru distrugerea
multor lucruri. Deci, într-un sens, este propria noastră pierzania.
“Și, totuşi, ceea ce lipsește în gândirea lor sunt EU. Ei sunt atât de educați și atât de
informați încât nu pot face legătura faptului că Dumnezeu este în control.”
Ca și gluma: omul cel mai inteligent din lume a sărit ca paraşuta dintr-un avion cu rugzacul său
Hippie (Nu știu dacă ați auzit-o ?)
“E amuzat, serios. Scripturile declară că ‘Cel ce şade în Ceruri râde, Domnul îşi bate joc de
ei.’”
Vă voi citi asta pentru că-i într-adevăr frumoasă:
Pentru ce se întărâtă neamurile şi pentru ce cugetă popoarele lucruri deşarte? Împăraţii pământului
se răscoală şi domnitorii se sfătuiesc împreună împotriva DOMNULUI şi împotriva Unsului Său,
zicând: “Să le rupem legăturile şi să scăpăm de lanţurile lor!” Cel ce şade în ceruri râde, Domnul
Îşi bate joc de ei. Apoi, în mânia Lui, le vorbeşte şi-i îngrozeşte cu urgia Sa, zicând: “Totuşi Eu am
uns pe Împăratul Meu pe Sion, Muntele Meu cel sfânt.”
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Acesta-i Psalmul 2:1-6, și încă Apocalipsa 6:15 Împăraţii pământului, domnitorii, căpitanii oştilor,
cei bogaţi şi cei puternici, toţi robii şi toţi oamenii slobozi s-au ascuns în peşteri şi în stâncile
munţilor.
“Deci, Satana fiind aruncat pe Pământ se va întâmpla cu Nibiru?”
“Totul face parte din acelaș eveniment,” Domnul a continuat. “Atât de mult se desfășoară în
straturi, dar acesta este stratul final și definitiv care coboară pe Pământ. Cel mai distructiv.
Știu că aceasta este prea mult pentru tine să înțelgi, Iubirea Mea.”
“Iisuse, ai putea te rog să-mi dai o viziune – te rog?”
“Îți voi da.” A spus. Și am văzut o planeta roșie care venise în apropierea Pământului, ceva de
genul focului coborât în Ierusalim, iar Satana – care a preluat trupul lui Antihrist – a stat cu
îndrăzneală în Sfânta Sfintelor și a lovit solul cu toiagul său. Inele de foc au radeat de la acel punct
acoperând tot Pământul, la fel cum ați vedea o picătură de apă căzând într-o piscină de apă
liniștită.
Domnul a continuat: “Aceasta este scena finală a distrugerii – Sfârșitul a venit.
“Există Speranță. Aceste instrucțiuni pe care ți le dau sunt menite să aducă oamenii
dintrun picaj de disperare. Ele sunt importante pentru Mine. Va veni o vreme când vor fi de
neprețui. Nu reducere motivele Mele – Eu știu ce fac, Iubirea Mea. Cred că ți-ai dat seama de
asta, nu?”
“Oamenii se așteaptă la cel mai rău și având în vedere circumstanțele, pot spune că acest
lucru e logic. La ceea ce ei nu se bazează, este Iubirea Mea față de America și Mila care i-o
voi arăta. Da, printre toate națiunile, ea este una pe care o iubesc și am încă planuri
minunate după ce a fost complet smerită și restaurată. După aceea, o voi folosi din nou.”
“Ea seamănă foarte mult cu Mireasa Mea și, chiar când am exilat poporul Meu în Babilon,
niciodată nu am intenționat să-i abandonez complet. Așa este și cu America. Niciodată n-au
fost planurile Mele s-o reduc spre nimic fără speranța unei glorii viitoare. Ea va fi folosită
de Mine din nou.
“Un lucru care cu adevărat poporul acestei țări nu și-a dat seama, este începutul ei. Mulți
dintre părinții fondatori erau masoni și spiritual corupți. Întregul stat al Washingtonului
(Districtul Columbia) a fost stabilit pe principii păgâne, iar acum aceste principii au ajuns
să dea roade – ea culege ceea ce a semănat. Eu voi distruge ce a fost și este corupt în
legătură cu ea și-i voi restaura moștenirea adevărată a Dumnezeului ei, și va fi din nou o
forță pentru binele din lume.”

Cum să rămâi sub Dumnezeu, Prevedere și Bazându-te
pe Dumnezeu, Avertizarea de Trădători
“Ți-am ascultat inima și ai de a facere cu multe forme de demoni dându-se ca E.T-uri. Și,
Clare, trebuie să-ți spun să rămâi convingătoare, nici unul dintre ei nu sunt buni. Sunt toți
îngeri căzuți lucrând împotriva Mea și a omenirii. Unii pun fațada de a fi buni, dar nu te lăsa
păcălită – agendele lor sunt la fel de răutăcioase. Ei doar reușesc să devină mai adânc
înrădăcinați, pentru că sunt dezarmanți.
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“Sunt mult mai periculoași decât cei gri. Oh, cât urăsc subiectul ăsta. Cu toate acestea, nu
vreau să rămâi ignorantă.”
El într-adevăr urăște subiectul ăsta, băieți. Când încep să mă duc la Internet și vreau să aflu mai
multe despre aceste creaturi desăvârșite, El este atât de întristat. Trebuie să opresc ceea ce fac,
pentru că-i chiar dezgustător pentru Dânsul.
“Fiecare dintre ei sunt extrem de răi. Nu-i macar un lucru bun despre ei, cu excepția
faptului că-i pot folosi pentru a face poporul Meu mai sfânt și mai puternic. Ei sunt de fapt
vasalii Mei. Crezând că fac lucrurile în mod independent, ei doar desfășoară ceea ce a fost
plănuit de la începutul timpului.”
Trebuia să caut cuvântul Vasal, băieți: o persoană sau o țară aflată într-o poziție subordonată
altuia “o națiune mult mai puternică poate transforma, de asemenea, una mai slabă într-un stat
vasal.” În alte cuvinte, Domnul îi folosește pentru propriile Sale motive.
“Ei vin în diferite forme și mărimi și navele care sunt diferite una de alta. Te-ai gândit că
nava care a fost văzută asupra Phoenix și Arizona a venit de pe Nibiru să vadă Pământul.
Nu-i chiar așa. Acela era un exercițiu guvernamental, de aceea militarii nu s-au băgat chiar
deși aveau atât de mult timp pentru a acționa.
“Oamenii încă sunt dezinformați cu privire la ceea cu ce se ocupă. Ei (demonii deghizați ca
ET-uri) sunt foarte şireți și capabili de a profita de slăbiciunile oamenilor. Ei îi invită
fericiți fără ca să-și dea seama că sunt o forță care trebuie luată în socoteală. Iar punând
câțiva ‘gri’ pe masă ca să-i impresioneze, nu-i nimic, cu excepția oportunității de-a trage
lâna peste ochii lor și să-i convingă că sunt benigni.”
“O mare parte din confuzia în masă care va cădea pe Pământ va fi noutatea tuturora
acestor rase diferite de clone.
“Confuzia pe care o seamănă, fiind mulți și variați, vor profita de ea. Și, da, au capacitatea
să distrugă planeta Pământ. Dar aduți aminte, ei sunt câini legați cu lanțuri și autorizațiea
nu va fi dată. Mie îmi place Pământul, Clare. E frumoasă, o capodoperă – și nu voi permite
să fie distrusă.”
“Bine, deci Yellowstone este doar un exemplu de Mila Mea lucrând. Rugăciunile poporului
Creștin au atenuat multe pe care Satana vrut să facă pentru a anihila complet Pământul. Nu
numai asta, ci și au avut un efect asupra celor care vor fi luați și salvați. Tăcerea acum este
chiar mortală, este timpul de a striga de pe acoperișuri, ‘Regele vostru vine, Regele vostru
vine!!!’
“Până când planeta X va deveni vizibilă, va fi prea târziu ca omenire să facă ceva despre ea.
Vor fi la milă completă a hazardului (ceva ce se întâmplă din întâmplare) și desigur, la Mila
Mea, ceea ce majoritatea nu se va angaja.
“Cei care vor supraviețui în stânci, crăpături și râuri, Eu voi proteja supranatural și-i voi
asigura. Creșterea lor spirituală va înflori exponențial, fiindcă tot ceea ce vor face va fi
bazat pe Provizionarea Mea.
“Va fi multiplicarea alimentelor, a vindecăriilor, a apei și a tuturor mijloacelor de protecție
pentru cei care se întorc complet la Mine. Până când voi veni și va fi terminat, ei vor fi cu
adevărat purificați ca aurul și argintul, strălucind în Împărăția Mea ca sfinți. I-am ales
pentru această oră și majoritatea au o premoniție că ceva vine la ei mult mai mare decât
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ceea cea fost viețile lor.
“Unii s-au pregăti, alții doar așteaptă circumstanțele. Mulți încă nu sunt Creștini; ei nu mă
cunosc, deși au auzit glasul Meu în inimile lor. Legalismul bisericilor i-au ținut de la Mine,
împreună cu dragostea lor de libertate față de legi și reguli.
“Dar toate acestea se vor schimba atunci când voi veni pentru voi. Va fi o convingere
mistuitoare printre rude și în special, copiii și soții celora pe care Îi iau. Se va duce adânc,
adânc în adâncimile inimii lor încât separând oase și măduve. Apoi, pe măsură ce
purificarea Pământului avansează, mult și mai mult vor avea o iubire pasionată pentru
Mine și pentru dreptate – va înflori și-i va depăși pe drum.
“Mulți vor înceta de a le fi pasă să trăiască, și să fie gata să moară pentru a fi cu Mine. Ei vor
invidia pe cei răpiți. Dar nu pentru motivul comun de a scăpa de suferință, ci mai degrabă
pentru focul arzător al iubirii pe care îl simt pentru Mine. Cu toate acestea, ei vor persevera
în ceea ce este prezentat înaintea lor.
“Cu cât mai mult se bazează copiii Mei pe Mine în timpul acesta, cu atât mai multe minuni
vor vedea. Cu cât mai mult se bazează pe propriul lor trup, mai mult în pericol vor fi. Eu
functionez cel mai bine în credință totală. Asta provoacă un vacuum pe care numai Eu îl pot
umple, întrucât asigurând-se pe ei înșiși va slăbi capacitatea Mea de a interveni. Din ce în
ce mai mult se vor baza numai pe Mine. Din ce în ce mai mult lucrurile vor deveni mai
disperate și vor avea puține opțiuni. Cu cât vor ajunge mai repede la asta, cu atât mai bine
va merge pentru ei.
“Eu nu îi voi da înfrângerii, ba voi fi cu ei așa cum am fost cu David când a lupta cu Goliat. În
timp ce se vor revarsă peste Vechiul Testament, vor găsi exemple după exemple a bătăliilor
unde poporul Meu era mai mic decât 10 la 1, și totuși, brațul Meu drept a câștigat victoria
pentru ei. Și precum își destăinuie încrederea în Mine, o voi aduce la îndeplinire.
“Vor fi trădători printre ei. Ei trebuie să învețe să cunoască unul pe altul prin Duh. Mulți
vor încerca să se alăture rangurile lor. Dar îi avertizez acum, nu accepți pe nimeni pe care
nu-L aprobez, indiferent cât de urât sau de urgent ei prezintă cererea.
“Vezi tu, ei vor folosi bunăvoință lor împotriva lor pentru a deschide grupul. Apoi, pentru
că nu sunt în aceleaşi gânduri, vor submina tot ce ei fac. Nu permiteți nimănui în rangurile
voastre pe care nu L-am aprobat. Folosiți sistemul sorți și rugați-vă la Duhul Sfânt să
aleagă, puneți încrederea trupurilor voastre complec la moarte. Puneți încrederea totală în
Mine. Numai Eu cunosc inimile și motivele a bărbaților și a femeilor și chiar a copiilor.
“Diavolul e înşelător, va folosi bunătatea voastră împotriva voastră. Bazați-vă pe Mine și nu
pe raționamentul vostru uman.
“Vor fi vremuri când vă veți uita unu la altul și veți zice, ‘Vom muri.’ Și, totuși, pentru că vă
puneți speranța și încrederea în Mine, Eu voi merge în numele vostru și vă voi salva. Vă voi
face invizibili către dușman și înspăimântători către fiarele care se vor înclina să vă
distrugă.
“Amintiți-vă întotdeauna să utilizați Numele Meu. Vor fi momente când dușmanul va căuta
pădurea ca să vă găsească, iar ei vor merge pe lângă voi și nici nu-și vor da seama. Vă voi
face invizibili pentru ei. Vor fi momente când voi provoca panică în rangurile dușmanului,
încât îi voi întorace complet de pe urmele voastre.
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“Am multe metode de a vă salva, copii Mei. Multe, multe metode. Vor exista chiar și
momente când pământul se va deschide pentru a vă ascunde.
“Nu cedați niciodată, credeți în Mine și în dragostea Mea pentru voi, căci Eu voi fi cu voi.
Puterea Sângelui...invocați Sângele Meu, ‘Sângele lui Iisus, acoperă-ne și protejează-ne, făne invizibili către dușman.’
Simt aici că El vorbește despre dronele sensibile de căldură cautându-vă – chemând Sângele să vă
acopere și să vă protejeze pentru a nu fi văzuți.
mi amintesc când fiul meu cel mai mare trebuia să aibă o chirurgie de urgență la șase luni.
Intestinul său mic a ciocnit în intestinul gros și nu putea să mănânce sau să bea nimic fără
vărsături violente. În timp ce se afla în chirurgie, eu mă rugam și am văzut un demon roșu plutind
în aer peste corpul său mic. Am auzit “Infecție furioasă”, așa că am invocat Sângele lui Iisus peste
trupul lui mic și, încercând așa cum ar putea, demonul acela nu putea intra în corp – continua să
lovească un scut curat de tip-polimer și sărea de pe el. Mulțumim Domnului, operația a fost un
succes fără complicații de infecție. Sângele este puternic! Folosiți-l.
“Cei care sunt bine echipați și pregătiți nu vor avea nici un avantaj față de cei care și-au pus
încrederea totală în Mine. Acesta este un motiv pentru care nu Ți-am permis, Clare, să
strângi pentru viitor. Eu voi aproviziona tot ce este necesar. Ascultă doar foarte atent la
vocea Meu.
“Vor fi momente când vă voi cere să faceți ceva ce pare necorespunzător, dar va fi salvarea
voastră. Rugăciunea va fi arma voastră, o armă pe care nimeni și nimic nu o poate învinge.
Rugați-vă în limbi. O mare înțelepciune va infuza mințile voastre, ocolindu-vă intelecturile
care au fost antrenate în gândurile lumii. Căile Mele nu sunt căile voastre, căile Mele nu
sunt căile lumii.
“Rugăciunea va fi cea mai mare armă. Rugați-vă și ascultați foarte atent. Asteptați-mă să vă
instruiesc, să vă dau viziuni, răspunsuri, ințelegeri. Asteptați-le și învățați să le descerneți
devreme. Cu cât mai repede îmbrățișezi această înțelepciune, cu atât mai în siguranţă veți
fi. Vă voi conduce și vă voi învăța modul în care ar trebui să mergiți.
“Utilizați Biblia pentru Rhemas – acesta este Cuvântul uns al Dumnezeului. Ascultă
Scripturile care plutesc în mintea ta. Îţi voi vorbi în multe feluri – chiar și melodii vor veni
în mintea ta pentru avertizare sau sfătuire. Fii doar vigilant și atent. Nu permite nimic să-ți
scape din observație. Voi trimite semne și imagini pentru a te avertiza de pericolul înainte.
“Copii Mei, vă iubesc foarte mult și dacă aș fi putut să vă iau cu cei dragi ai voștri, aș fi
făcuto. Dar pentru propriile voastre motive m-ați rezistat. Acum trebuie să învățați să vă
deschideți inimile și mintea pentru a Mă primi fără rezistență, fără îndoială, în încredere
totală.
“Când se pare că nimic nu va funcționa, spune, ‘Iisus, am încredere în Tine.’ Spune-o iarăși
și iarăși, imagineză-Mă pe măsură ce mio spui, așa ca să-ți umpli omul interior cu încredere
că voi acționa, iar Eu mă voi grăbi să acționez din cauza credinței tale în Mine.
“Aduceți-vă aminte, când nu aveți nici un alt recurs, mă aveți pe MINE. Aduceți-vă aminte la
fel, că voi cu Tatăl, Eu Însumi și cu Duhul Sfânt suntem mai mari decât orice altă forță de pe
Pământ. Voi și Eu suntem o majoritate. Vor fi momente când veți vedea pe îngerii care vă
protejează. Vă voi deschide ochii.
“Credeți.”
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Pe Cine Pot Să Protejez și Pe Cine Nu-l Pot Proteja
“Doamne, mă simt responsabilă să vorbesc despre cine vei proteja și pe cine nu-i poți proteja.”
“Smerenia, auto-control, onestitatea și caritatea sunt absolut esențiale dacă vrei să merg cu
tine. Dacă ești obișnuit să conduci și să obții pe felul tău, nu vei face prea bine ca lider. Dacă
nu ești sigur de tine și știi că ai nevoie de Mine mai mult ca oricând, vei excela ca lider.
“Copiii Mei, căile lumii care le-ați învățat sunt total nepotrivite aici. Eu protejez pe cei care
se smeresc înaintea Mea. Dacă faci pe grozavul mândrindu-te de toate răspunsurile, ești
legat de distrugere.
“Mă bazez pe ruperea ta când îți dai seama că tot ce ai învățatde la prieteni și de la familie,
tocmai s-a întâmplat în fața ochilor tăi. Mă bazez spre tine cu fața întinsă la podea, cerând
iertare pentru mândria și aroganța ta. Eu îți pun fundaţiile pentru a supraviețui încercările
care sunt acum la ușa ta, atât trupesc cât și sufletesc.
“Dacă te smerești înaintea Mea cu siguranță voi fi cu tine. Chiar dacă ești într-un obicei
lung de mândrie și aroganță, în timp ce ești conștiințat de păcatul tău și doriști să fii
eliberat, Eu voi lucra cu tine. Dar dacă insiști spre înțelepciunea ta, pot să fac puțin pentru
tine.
“Este extrem de important să pui pe ceilalți înaintea ta. Când am venit în lume, n-am
domnit peste alții. Nu, am aplecat genunchiul și M-am smerit, spălând picioarele ucenicilor
Mei. Cea mai joasă muncă în casă – pentru slujitorii cei mai joși. Iată asta face un lider – el,
sau ea privește spre binele altora.
“Unii dintre voi au venit din familii foarte smerite și ați văzut despre ce este vorba. Alții vor
avea o luptă, fiindcă n-au exemple bune. Nu lăsați asta să vă descurajeze. Eu sunt dedicat
pentru voi și spre transformarea voastră. Nu vă voi lăsa la aroganța voastră; mai degrabă
vă voi instrui și vă voi conduce când veniți la Mine cu sinceritate, dorind să vă schimbați.
“Mult, chiar în supraviețuirea voastră și supraviețuirea a celor dragi va depinde de
dependența voastră totală în Mine și a căilor Mele. Eu întotdeauna, întotdeauna voi oferi o
ieșire pentru cei care s-au smerit și s-au bazat total pe Mine.
“Deși munții se agită și mările urlă, Eu voi fi cu voi și niciodată nu vă voi abandona. Îi veți
cunoaște prin iubirea și smerenia lor. Veți recunoaște pe cei care sunt sinceri de dacă sunt
sau nu, autentic smeriți. Furia, bârfeala, conflicte, insistând în căile sale, acestea sunt bilet
pentru pierdere. Acestea NU SUNT comportamente smerite.
“Mai presus de toate, păstrați-vă sufletele dând viețile voaste Mie. Primul pas pe scara
smereniei care duce spre Cer, este recunoașterea că ai eșuat cu viața ta. Ai păcătuit, ai rănit
pe alții, ai luat decizii prostești și imature și ai părăsit pe cei cărora le erai dator cu respect
și sprijin. Iar pe cei care ar fi trebuit să-i asculți, iai renunțat, în special cei mai în vârstă.
“Deci, făcând o mizerie din viața ta, trebuie să mi-o dai Mie, necondiționat. ‘Doamne am
păcătuit, am păcătuit și am păcătuit. Nu sunt vrednic de Tine, dar îți cer iertarea. Mă
pocăiesc de viața egoistă și arogantă pe care am condus-o, iartă-mă. Spală-mă curat cu
Sângele Tău, izbăvește-mă de răul dinăuntru. Vreau să mă născ iarăși: proaspăt, nou și în
Imaginea Ta. Îți dau viața mea, necondiționat. Primește-mă, condu-mă, salvează-mă.’
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“Împreună cu acea rugăciune Tatăl Nostru care v-am învățat, și asteaptă-Mă să fac ajustări
imediate în caracterul tău.”
Tatăl Nostru, care ești în Ceruri,
Sfinţească-se numele Tău;
Vie împărăția Ta,
Facă-se voia Ta,
precum în Cer așa și pe Pământ.
Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi,
și ne iartă nouă greşelile noastre,
precum și noi iertăm greşiţilor noştri;
Și nu ne duce în ispită,
ci ne izbăvește de cel rău. Amin.
“Învață de la Mine, căci Eu sunt blând și smerit cu inima. Ți-am lăsat nenumărate scrisori
de dragoste – citește-le, crede în ele, dă-le voie să prindă rădăcini în inima ta. Nu există
bucurie care să fie comparată cu cunoașterea și iubirea de Mine. Această cunoştinţă de
Mine și de iubirea Mea față de tine, nevrednic așa cum ești, te va susține în fiecare
încercare. Indiferent prin ce treci, Eu voi fi acolo în dreapta ta, ținând mâna ta, vorbindu-ţi,
mângâindu-te. Nimic nu te poate despărți de Iubirea Mea.
“NIMIC.
“Nimic pe Pământ sau deasupra Pământului, nici extratereștri, nici moartea, nici măcar
atunci când cazi – oricum încă sunt alături de tine să te ridic înapoi. Nimic nu te poate
despărți de Iubirea Mea.
“Deci, nu-ți fie frică când eșuezi. Așteptă-te că vei face greșeli de-a lungul drumului,
așteptăte să nu reușești și să știi că Eu te voi ridica din nou înapoi. Nu fugi atunci când
eșuezi, întoarce-te la Mine. Nu fugi departe, ci alerga la Mine. Te voi lua în brațele Mele
întro îmbrățișare completă și voi șterge lacrimile tale. Eu nu te condamn, nu sunt un om ca
să te judec. Nu, Eu te iubesc. Știu chair înainte de a eșua, că vei eșua, iar Eu deja am o
previziune pentru a te ridica înapoi.
“Să știi, înțelege cu deplină cunoștință, că niciodată nu te voi părăsi vreodată. Chiar și
atunci când nu mă poți simți, Eu sunt acolo susținându-te, gata de a veni în ajutor, de a ierta
și de-a restabili. Cu această cunoaștință, vreau să mergi mai departe acum cu dependență
totală în Mine. Din această zi înainte viața ta nu este a ta – e a Mea pentru ao prețui, pentru
ao ghida și ao aduce la glorie cu Mine în Cer.
“Teme-te de nimic, căci Eu sunt cu tine mereu. Și unde sunt Eu, tu la fel vei fi, deoarece am
plecat înaintea ta pentru a pregăti un loc pentru tine. Un loc unic al tău unde vom fi
împreună pentru totdeauna. Eu nu sunt un om ca să te iubescca un om.
“Sunt Dumnezeul tău și nu vei găsi limită la Iubirea Mea pentru tine, căci nu există nici
unul. Sunt veșnic al tău și acum tu ești veșnic al Meu.”

Demoni, Extratereștri, Vulcani și Iad Extins
“Să vorbim despre vulcani.”
“Recent Yellowstone a devenit mai activ și ceea ce se așteaptă este distrugerea unei mari
părți a Americii. Și, totuși, am zis că voi modera această revărsare astfel încât să nu fie
catastrofică. Mulți nu cred sau nu vor crede aceasta, fiindcă o mare parte a lumii încă se
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bazează pe ce este senzațional și cel mai rău scenariu posibil, pur și simplu pentru că nu
cred în Dumnezeu sau în ce pot face pentru a salva țara voastră, care este și a Mea... căci
este Țara Mea, la fel, știi tu.”
“Am oferit oportunități ample pentru întoarceri în țara aceasta – oportunități ample. Nu
voi lăsa ca renașterile Mele să fie întâlnite cu batjocură și dispreț din nou. Ceva trebuie să
înmoaie inimile întărite în această țară, cei care au făcut materialismul Dumnezeul lor. Iată
de ce Eu aștept. (pentru o altă Renaștere DUPĂ Răpire)”
“Dar colapsul economic?”
“Asta va veni după Răpire, la fel.”
“Un timp de suferință nemaipomenită. Dar acest lucru va rupe spatele celor care n-au
nimic dinafară de batjocură și dispreț pentru Biblie. Pentru Profeție. Pentru cei mici, cei
simpli, cei care Dumnezeu înseamnă totul pentru ei. Și nu trăiesc pentru ce pot obține – ei
trăiesc pentru Mine, deoarece obținându-mă pe Mine înseamnă totul pentru ei.
“Și așa că nu sunt pe cale de a le face viața mai mizerabilă pentru dânșii. Eu voi aștepta
până vor fi sus și duși, apoi ciocanul va cădea.”
“Ciocanul?”
“Da, ciocanul judecății asupra acestei națiuni. Va veni tot odată. Care, apropo, se potrivește
cu agendele elitei conducătoare. Ei vor avea mai mult control atunci când nu există nici un
fel de recurs pentru ca oamenii să obțină alimente, altele decât guvernul. Ai observat că
încet stoarcerea se pune pe micile bănci de hrană, cei care nu sunt într-un pas cu guvernul.
Grupurile alternative, cele care sunt mai independente.”
“Da, m-am întrebat despre acest lucru.”
“Eu totuși te umplu, știi.”
“Tocmai încep să văd cât de mult!”
“Revenind la vulcani. Am vizat zonele lumii care se ocupă cu traficul uman, funcționarea de
droguri și nedreptăți brute împotriva omenirii. Cutremure și vulcani vor lua multe vieți și
vor distruge multe. Nu este dorința Mea de a vedea orice suferință în umanitate, dar n-ai
nici o idee despre atrocitățile împotriva omenirii în care aceste zone sunt implicate.
Sângele celor uciși strigă la Mine din Pământ. Nu voi întârzia; voi aduce justiţie.
“Vulcanii aceștia sunt, de asemenea, intrările în lumea interlopă, canale directe spre
măruntaiele Iadului, iar în timp ce Iadul se umple, Pământul se extinde. Acesta nu este un
gând privat al tău; Eu știu că ai mai avut această gândire înainte. Eu ți-am dat această
pricepere, de la Mine a venit”
“O, Doamne aia e oribil!”
“Există, de asemenea, o creștere a activității înainte ca demonii extratereștri să-și facă
intrarea publică pe Pământ. Totul este orchestrat ca să aducă în evidenţă ultima împărăție
care va conduce întreaga lume, în sincronicitate.
“Demonii extratereștri vor fi invitați de acel guvern să caute și să distrugă comunitățile de
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rezistenți, împreună cu clonele care vor ieși din orice colț al Pământului. Chiar și acum
cireade mici de astfel de creaturi locuiesc chiar și în zonele cele mai îndepărtate ale lumii,
așteptând ca cuvântul să vină să caute și să distrugă rezistenții. Acest guvern nou n-ar fi
posibil dacă n-ar fi fost pentru ajutorul acestor clone.”
Vreau să iau o pauză aici pentru un minut. Domnul ne-a permis să vedem fișierele X pentru o
vreme. Nu cred că am văzut vreodată ceva mai întunecat și mai moros în viața mea decât acele
fișiere X.
Dar îmi amintesc un anumit episod, unde steaua programului își căuta sora. Era în Montana, cred
– în apartamentele din Montana. A văzut o fetiță care crește albinele cu o grămadă de fete și băieți.
Și arăta exact ca sora lui de ultima dată când o văzuse.
Ei se aflau într-o zonă foarte îndepărtată – îmi amintesc scena în care se aflau cu acele albine pe
care le țineau. Era un om care lucra pe liniile telefonice și albinele au ucis omul, iar ei pur și simplu
stăteau acolo și priveau. Fără emoții, fără nimic. Aia era destul de grotesc, era foarte rău.
“ Cerul va fi atât de plin cu demoni extratereștri încât oamenii vor fi dincolo de ei înșiși cu
șoc și venerație. Chiar de la început vor fi conduși să creadă că sunt benigni. Apoi, fără
avertisment, presupușii răi vor ‘invada’ și în cer va izbucni un război. Acest lucru este doar
ceva pus în scenă tocmai pentru a galvaniza toate țările într-un singur guvern.”
“Doamne, se poate să am o viziune despre asta?”
Mă așteptam la o scenă multicoloră, da cerul, într-o oarecare măsură poluată, cu atât cât poate
vedea ochiul de departe, era umplut cu discuri și alte vehicule de proporții și forme ciudate foarte
monotone și metalice. Cu toate că soarele nu sclipise de pe nici unul dintre ei, părea o zi cețoasă.
Poate era de asta.
“Nu este o coincidență faptului că vulcani și păcatul sunt în apropierea unul de altul. Există
legături cu activitatea demonică, crescute într-o zonă unde portalurile sunt deschise. Asta
este, de asemenea, un fapt în Hawaii.
“Deci, există o corelație între vulcani și activitatea demonică, adică ‘păcatul.’
“În aceste zone există, la fel, superstiții și ritualuri stranii aproape întotdeauna implicând
sacrificiul uman. Filmele pe care le-ai văzut în copilărie nu erau doar filme – au fost bazate
pe fapte reale. Și poți fi sigură că unde este implicat sacrificiul uman, Satana este chiar
acolo cu ei, sub masca de zeul lor local.”
“Da, îmi amintesc de Incașii și de Polinezienii în filmele acelea.”
“Fiecare cultură are propriul său brand de Satanism. Toate însă conduc înapoi la dânsul.”
“Oh, Doamne, acest lucru este atât de greţos, la ce mă tot gândesc.” Am încercat să-mi dau seama
cum au reușit să obțină viață sau să-și ia un trup. Iar El mi-a explicat aceasta și am zis, “acest lucru
este atât de greţos...la ce mă tot gândesc.”
La ceea ce m-am gândit a fost că viața din spermă este luată atunci când nu este descărcată în mod
corespunzător și este implantat în oul unei femei răpite sau într-un incubator.
“Acesta e ATÂT de sci-fi”
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“Dar ești chiar pe țintă. Ai văzut destul pe Internet ca să știi cum se creează viață.”
“Dar ce zici despre suflet?”
“Ei sunt fără suflet, ocupați de entități demonice. Ei iau doar semințele. Demonii au un
model similar cu îngeri și cu oameni.”
Iar despre ceea ce vorbim aici este Lumina Necreată. Și este cineva de pe Internet care a făcut deja
o cercetare despre asta. Lumina Necreată este ceva ce biserica Ortodoxă Rusă și Greacă a
descoperit – e un fenomen în care exista un orb de lumină cu un fel de model neclar la ea. Nu-i un
demon, ci de fapt este un înger sau unul dintre sfinții din Cer.
“Lumina necreată este o caracteristică a vieții care este prezentă. Indiferent dacă este
demonică sau angelică sau umană, e o formă de viață.”
“Dar sufletul nu vine de la Tine când oul și sperma sunt unite?”
“Ba da, vine. Dar nu le-am dat suflet. Eu împiedic acest lucru. Mai degrabă, ei au sute de mii
de demoni care așteaptă un trup.”
La acest lucru mi-am imaginat cum ar fi fost procesul.
“Da, Da...”
“Deci, demonii iau formă când li se dă un trup neocupat?”
“Corect.”
“Atunci, ce zici despre inter-dimensionalitatea acestor creaturi. E ca un trup glorificat? Doamne
ferește...”
“Este interdimensional, adică poate lua formă în diferite dimensiuni fără a-și pierde
substanța.”
“Wow! Asta este dincolo de micul meu cap sărac, Doamne.”
“Știu, dar ești binecuvântată, fiindcă Mă urmeazi fără să editezi ceva ca să se potrivească
înțelegerii voastre umane. Vezi tu, acesta este modul în care funcționează inventatori de
asemenea. Eu le pun idei în cap, ei le rezolvă și o nouă descoperire științifică apare. Totul a
fost făcut și permis într-un fel ca să aducă omenirea la acest punct culminant pe care vă
apropiați acum. Aceasta este ora critică.”
“Whew!!!
“Da, știu. Vezi tu, de aceea demonii nu pot fi distruși, ci doar legați. Iar la sfârșit, toți vor fi
hrăniți în Lacul Focului pentru veșnicie – asta e, pentru vecii, vecii, vecilor. Vezi? Viața nu
poate fi distrusă, dar poate fi limitată. Trupurile în care locuiesc pot fi distruse, dar nu și
demonul dintr-însul. Cel puțin nu am prevăzut această opțiune.
“Vor fi atât de multe lecții de învățat. Ai auzit de dragoste dură în penitenciar, nu?”
“Da.”
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“Ei bine, vor exista vizite pentru a privi lacul de foc pentru a înțelege destinul celor care
aleg răul.”
Şi fumul chinului lor se suie în sus în vecii vecilor. Şi nici ziua, nici noaptea n-au odihnă cei ce se
închină fiarei şi icoanei ei şi oricine primeşte semnul numelui ei! Apocalipsa 14:11.
“Cred că cu asta vine și o altă întrebare. După mileniu nu va mai exista rău. Deci, de ce ar fi nevoie
de dragoste dură?”
“Toate lucrurile rostite de Mine se vor împlini. Pământul va fi plin de Slava Domnului. Răul
nu va mai avea nici un loc unde să locuiască; toate vor fi regenerate în conformitate cu
proiectul Meu veșnic.
“E de ajuns pe diseară, Iubirea Mea. Știu că sunt unii care își vor bate joc de asta, dar nu te
deranja cu ei, oricum Eu nu mă voi deranja la fel.”
Am râs.
“În timpul lor, ochii lor vor fi deschiși. Ceea ce îți dau este pentru cei care o pot primi cu
înțelegere, ca în cele din urmă vor vedea că Binele va triumfa și că există multe de așteptat
cu nerăbdare.
“Aceste înregistrări îți sunt date ca ceilalți să nu cadă în disperare. Dacă biserica s-ar fi
făcut treaba, acest lucru n-ar fi necesar. Dar din cauza presiunilor politice, multe au fost
suprimate – dar acum este timpul ca acestea să fie dezvăluite.”
Am auzit această Scriptură în duhul meu: “Du-te, Daniele! Căci cuvintele acestea vor fi ascunse şi
pecetluite până la vremea sfârşitului. Mulţi vor fi curăţiţi, albiţi şi lămuriţi; cei răi vor face răul şi
niciunul din cei răi nu va înţelege, dar cei pricepuţi vor înţelege.” Daniel 12: 9-10

Cei Răpiți Sunt Permiși să se Roage și să Viziteze pe Scurt Timp
pe Cei Lăsați în Urmă
“Deci lumea va plânge, dar noi vom avea un ochi în Rai și altul pe Pământ?”
“Corect.”
“Doamne, cum pot să fiu fericită știind ce suferă omenirea pe acest Pământ și modul în care Tu
suferi cu ei? Chiar mă întreb acest lucru, precum și...”
“...Venind înapoi pentru a ajuta?”
“DA! Adică, există atât de multe zvonuri despre noi fiind antrenați şi venind înapoi pentru a ajuta
în timpul Necazului.”
“ Vei intra în odihna Mea – ai lucrat și acum te vei odihni. Nu mi-am chemat Mireasa Mea ca
să facă parte din judecata care vine. Nu te scot ca să poți vedea din Cer și să suferi. E clar?”
“Oh.”
“Ei bine, Eu nu sunt. Lucrul tău se face aici până mă întorc. Voi veni la tine pentru confort,
dar oricum nu te voi expune ororilor Pământului. Nu pot și nu o voi face.”
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“În planul Meu Divin, Eu am limite la ceea ce fiecare trebuie să sufere. Am scopuri și am
limite. Iubirea Mea, nu te întreba. Doar acceptă. Doar primește darul a libertății a
înstrăinării și a necazurilor acestei lumi..”
“Dragostea Mea, mulți cred că este o virtute eroică să se întoarcă și să fie prezenți la
pedeapsă. Ei nu știu despre ce vorbesc. Ingerii Mei au fost pregătiți pentru ce urmează să
vină, numai ei vor face parte din ceea ce se va întâmpla.”
“Dar ce zici despre rugăciunile noastre din Cer atunci când Te vedem rugând... cu siguranță ne
vom ruga și noi? Copiii noștri! Cum să nu răspundem la asta?”
“Vor fi vremuri când te vei ruga pentru ei, totuși, cunoștința ta va fi va fi atât de departe de
ceea ce este acum încât chiar și atunci la ce te vei rogi va fi pentru binele lor. Nu vei mai fi
legată dramatic de ei, mai degrabă îi vei vedea așa cum îi văd Eu – ca o parte a omenirii
care trebuie curățată de păcat. Nu–ți va reduce afecțiunea, ci îți va schimba perspectiva
unuia vazându-l din Cer.”
“ Deci, nu voi fi trasă într-un vârtej emoțional ca cum sunt acum când ei trec prin drame?”
“ Exact. Îi vei iubi...de la distanță și, totuși, ca mama lor. Totul va avea sens atunci
Dragostea Mea. Sincer că va avea.”
“Aşadar, nu ne vom întoarce în timpul Necazului sau să vedem toate lucrurile care se întâmpla aici
pe Pământ?”
“Nu. Nu veți vedea. Îi veți atinge din când în când pentru a le da curaj, dar nu o să fiți parte
din dramă...ba veți fi mai mult ca o vedenie care vorbește încurajare fară să fie captivată în
realitățile dureroase.”

Ziua Când Bombele Cad
“Va fi un schimb nuclear limitat, suficient pentru a arunca lumea într-o panică și de a
stabili scena pentru ca Obama să ia frâiele păcii și să fie declarat erou.
“Țara voastră va fi în pandemoniu, iar comunicațiile vor fi făcute praf temporar. Dar
pentru impunerea Legii Marțiale comunicarea va fi necesară. La urma urmei, cum poate
învingătorul să se bucure de învingerea lui fără ca s-o transmită peste toată lumea? Țara
voastră se va recupera de la această devastare mai repede decât oricine s-ar aștepta,
deoarece totul este în loc cu deplină cunoștință de ceea ce se apropie.
“Țara voastră nu va mai fi o putere mondială. Va avea de-a face cu probleme masive de
reconstrucție și contaminări. Nu fă nici o greșeală, orașele acelea subterane vor conține
oamenii importanți, în timp ce toți ceilalți se luptă la suprafață. Legea și ordinea vor scăpa
de sub control, criminalii vor profita pe deplin de viol și jaf. Viața va fi o mizerie.
“Dar tocmai în ACEEA ZI când bombele cad, aceasta este Ziua în care Eu vin pentru voi.
Ridicați capurile și uitați-vă la cer. Eu vin pentru voi în aceeași zi.” (Răpirea)
“Țara voastră intră în ape tulburate în timp ce vorbim. Aranjamentele sunt deja în vigoare
pentru ca acțiunile să aibă loc după un atac asupra pământului vostru. Programarea deja a
fost făcută. Stagiarii așteaptă în aripi să fie chemați, iar ceea ce urmează va fi un set de
evenimente foarte bine orchestrate ca să aducă această națiune în genunchi.
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“Mulți dintre cei care nu au vrut să asculte orice ‘vești proaste’ vor fi prinși complet cu
garda în jos și orbiți. Mulți n-au nici o idee cât de coruptă e conducerea, încât ei consideră
că cei care dau vina pe dezastrul NYC (911) în propriul său guvern, ca fiind niște negustori
ţăcăniți și conspiraționali. Aceștia vor fi printre cei mai confuji și orbiți, fiindcă viețile lor
se învârteau în jurul confortului și a menținerii statusului quo. Niciodată într-un milion de
ani nu vor credea în ceea ce de fapt se face cu ei, în timp ce atenția lor este total depărtată
de ceea ce realmente se miscă înainte într-un ritm alarmant.
“Pe măsură ce bombele cad, va fi confuzie și panică în masă. Dispariția multor membri al
famililor va provoca unora dintre ei atacuri de inimă fatale și sinucideri.
“Totuși, va fi o rămășiță care în sfârșit se vor coborî de pe gard și se vor ridica pentru a-și
apăra drepturile. Prea tarziu. Drepturile lor deja au fost luate. Ce trebuie făcut acum este
de a asigura viitorul lor în Cer: mântuirea lor, pocăința și dependența lor totală în Mine. Cei
care iau armele, cu gândul de a face aceasta pe cont propriu fără ajutorul Meu, vor eșua.
Numai acei bărbați și femei care au știut tot timpul și îmi aparțin Mie, sunt chemați de Mine
să apere ceea ce este drept în această țară, numai ei vor reuși împotriva tuturor întâmplări.
“Deci, dacă vă gândiți să mergeți singuri, vă înșelați din greu. Viniți sub autoritate și lucrați
cu cei care au fost pregătiți.”
“Doamne, dacă cei care au fost aleși pentru a apăra această țară, spunând că sunt ai Tăi, de ce n-au
fost Răpiți?”
“E o întrebare foarte bună. Înțelegi caracterul Miresei Mele?”
“Cred că da.”
“Ea e de genul razboiului?”
“Deloc. Ea e ca preotul din filmul Misiunea, care a mers direct în mercenarii care împuscau și
ucideau pe toți la vedere și au fost masacrați.”
“Corect. Acelea erau Miresele Mele venind să mă întâlnească. Iar acesta este caracterul
Miresei Mele. Ea este o iubitoare, nu o războinică. Singurul război pe care-l are este cu
propriile sale păcate.”
“Dar într-un mesaj anterior ai vorbit despre cei care au fost aleși să lupte.”
“Dragostea Mea, acesta este caracterul sufletului lor. Dacă sufletul care e un luptător
devenia un iubitor, el/ea ar fi fost Răpit de asemenea. Dar unele suflete sunt foarte, foarte
puternice în instinctul războinic, iar ei tot au un rol de jucat și un loc în Împărăția Mea. În
urma urmelor, ei vor înțelege calea iubirii. Îngerii Mei înțeleg destul de bine căile iubirii,
dar de necesitate s-au ridicat pentru a apăra onoarea Mea și împărăția Mea, iar când toate
acestea se vor termina și, chiar mă refer la TOATE terminate, ei vor înceta să lupte, căci nu
va mai fi ceva de apărat. Oricum, aceast timp este pe un drum lung.”
“Da, planurile viciosase a celor pricepuți în intrigi și egoism, cu conștiințele lor ars închise
și complet mâncate de corupție și lăcomie. Ceea ce se tem vor veni peste ei. În niciun caz nu
vor scăpa de conflagrația a ceea ce urmează să vină.
“În ignoranța și auto-suficiența lor, ei cred că scenariul va juca cum a fost plănuit. N-au nici
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un concept de cât de departe sunt de adevăr. N-au nici o idee de ceea ce-i așteaptă când
plan după plan eșuează și aduc consecințele grave ale lăcomiei lor miopi și păcatele atroce
împotriva umanității, împotriva a celor care am creat în propria Mea imagine. Tristă va fi
ziua.
“Mai ales Dragostea Mea, vreau să-i avertizez pe cei lăsați în urmă că acționând singuri, luând
armele și ieșind în luptă pe cont propriu va avea consecințe grave pentru ei și familiilor lor.
Dar deocamdată, vreau să spun că aceasta va fi o vreme de unire, rugând împreună și
încurajând unii pe alții în fața tuturor celor ce va urma.
“E o vreme de unire în speranță, iubire și securitate, dar totuși vor exista trădători. Numai
prin Duh vor fi cunoscute sufletele unul altuia – trupul minte și înșală, dar Duhul dă
mărturie adevărului. De aceea este de o importanță absolută ca să se roage și să aibă o
relație cu Mine.
“NU FACEȚI NIMIC FĂRĂ CA MAI ÎNTÂI SĂ MĂ CONSULȚI!
“Nu acceptați pe nimeni fără să vă consultați mai întâi cu Mine, căci Eu voi expune ce este
ascuns în inimile oamenilor, în agendele lor rele.”
Vreau doar să iau un moment aici și să spun că Sorți lucrează foarte bine pentru discernământ.
Sorți au fost folosite în Biblie pentru a alege cine să înlocuiască pe Iuda, au fost folosite în situația
cu Iona pentru a afla de ce furtuna era atât de gravă, de ce nava se scufunda. Noi folosim o carte
numită Promisiunile Biblice și, ne rugăm și cerem Duhului Sfânt să ne dea o citire. Punem o
întrebare Domnului și adesea primim Scripturi ca Minciuna, Pofta trupească, Gelozie, Bucurie,
Duhul Sfânt – iar asta ne va spune despre caracterul anumitor situații sau despre un plan de
acțiune. La fel puteți folosi Sorți pentru a discerne. Știți voi, bucăți de hârtie cu nume pe ele pentru
a discerna cine ar trebui să facă parte din ceea ce faceți, și cine n-ar trebui.
Aici Domnul se întoarce la ceea ce spunea:
“ Așadar, pentru a sintetiza acest mesaj: uniți-vă, puneți rugăciunea în primul loc, căci fără
ea veți bâjbâi în întuneric. Nu vă bazați pe înțelepciunea omenească, sprijiniți-vă pe Mine și
Duhul Meu vă va instrui. Nu ca un vânt puternic, ci ca un voce blândă şi subţire care vă
îndemnă ușor în direcția cea bună.

“Tinți minte: nu este important dacă pierdeți corpul, care este doar un eveniment
temporar și trecătoar. Ci sufletul determină eternitatea voastră – fie că veți vedea
vreodată copiii sau părinții voștri iărași, animalele voastre și cei nevinovați din nou.
Fie că veți fi torturați în flăcările chinurilor pe care le-am creat (nu pentru voi, ci
pentru îngerii rebeli) sau dacă vă veți stabili în Țara Laptelui și a Mierii, a Promisiuni
și a Bucurii pentru toată veșnicia. Nu vă înșelați, ceea ce ați trăit pe Pământ nu este
nimic în comparație cu ce veți trăi pentru veșnicie.
“NIMIC, absolut NIMIC nu merită pierderea sufletului vostru pentru osânda veșnică.”

De Ce Apocalipsa Trebuie Să Fie Îndeplinită
Deci, familia Youtube – am un mesaj de la Domnul în această seară despre de ce trebuie
îndeplinită cartea Apocalipsei. E dificil – e cu adevărat sfâșietor.
Chiar vă încurajez să apăsați cu Domnul, pentru că El dorește aceasta intimitatea cu fiecare dintre
voi. Acesta este scopul canalului nostru. Dacă vă duciți înapoi, ba chair la începutul canalului, am
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învățături despre Rugăciunea Sălăjluirii, așa cum o numesc eu, iar obținerea intimă cu Domnul
este rugăciunea. Căci asta este dorința inimii mele, să vă văd pe toți conectați cu El în felul în care
este în Cer! Precum în Cer așa și pe Pământ – chiar acum!
“E dureros pentru Mine să știu ce trebuie. Nu vreau ca cartea Apocalipsei să fie îndeplinită,
dar trebuie să fie, astfel încât să pot veni și să domnesc Pământul. Nu voia Mea trebuie
făcută, ci a Tatălui Meu, chiar dacă înțeleg pe deplin necesitatea pentru toate acestea.
“Cu toate acestea, e atât de profund dureros pentru Mine că aceste lucruri trebuie să se
întâmple. Totuși, ele nu sunt destinate pentru ochii tăi Dragostea Mea, n-ai nevoia să fii
convinsă de felul în care restul lumii are nevoie. Miresele Mele deja s-au adunat de partea
Mea, așteptând venirea Mea pentru ele. Sunt cei încăpățânați, plini de mândrie, aroganți și
încredințați-în-sine și auto-satisfacție, orbiți de diverse dorințe și pofte – pentru aceștia
Apocalipsa trebuie să fie îndeplinită.”
Lasați-mă să iau doar o clipă aici și să spun că, există o problemă cu lumea pe care o am, parțial cu
copiii mei. Nu i-am crescut până la capăt, fostul meu soț a făcut-o. Și n-a fost ca și cum am avut o
căsătorie sacramentală, o căsătorie unde suntem amândoi egal înjugați. Lumea era foarte
puternică în el. Copiii mei...lumea e puternică și în ei – cu excepția, poate, unuia dintre ei. Este
foarte greu să le explici de ce Domnul a făcut atâtea lucruri pe care oamenii le consideră teribile,
ca uciderea unor comunități întregi de bărbați, femei și copii. Și foarte des sunt folosite ca o scuză
de oamenii care păcătuiesc ,“Păi Dumnezeu a făcut asta, Dumnezeu a făcut aia. Nu pot să cred în
Dumnezeu, deoarece dacă Dumnezeu e iubire și Dumnezeu e bun, El n-ar fi făcut aceste lucruri.”
Nici nu pot să spun de câte ori am auzit asta. Iar eu le-am răspuns foarte asemănător cu ceea ce
Domnul mi-a răspuns în această seară despre problema asta. Deci, pentru acei dintre voi care
credeți că Dumnezeu e crud sau că nu poate fi Dumnezeu controlând lumea, păi, aveți dreptate cu
privire la un singur lucru. El nu “controlează” totul. El permite și nu permite – aşadar, într-un fel e
adevărat. Însă, Satan este cel care face lucrurile mergând, și Omul – voința omului. Să apese
butonul sau să nu apese butonul. E voința omului. Chiar și, să construiască bomba sau să n-o
construiască. E voința Omului.
Deci, știu că Domnul a intervenit de multe ori pentru noi în marginea dezastrului. Chiar și a nu lua
în seamă voința omului după circumstanțe, dar ajunge la punctul în care cartea Apocalipsei
trebuie să fie împlinită astfel încât Domnul să se POATĂ întoarce, să vină și să domnească.
Despre asta El va vorbi puțin în această seară.
Deci, cei dintre voi care cred că Dumnezeu e crud și nu înțelegeți căile Sale, poate că asta vă va
ajuta. Ceea ce Domnul spune aici este că pentru Miresele Lui, El nu trebuie să îndeplinească
Apocalipsa ca să le atragă atenția, fiindcă ele deja s-au adunat de partea Lui și sunt gata să-L
asculte. Dar pentru restul lumii, lumea controlătoare, elita conducătoare și ce mai aveți – cei
încăpățânați plini de mândrie și încredințați-în-sine. Ei trebuie să vadă rezultatele egoismelor sale
și rezultatele propriilor gândiri. Voi continua acum.
“Wow Doamne, ei chiar trebuie să fie niște cazuri greu serioase pentru tot ce trebuie să treci
pentru ai convinge.” (Vorbind despre evenimentele din Apocalipsă.)
“Oricine ar folosi măruntaiele pământului pentru a crește animale îngrozitoare, plăgi și
ciume, cum ar fi cele făcute pentru a controla lumea, păi, da...au nevoie de ajustări serioase
a atitudinii. Nimic mai puțin decât ceea Ce-am planificat va lucra pentru ei.
“Nu crezi că Tatăl și cu Mine am cugetat bine la toate diferitele opțiuni și am ales cele mai
puțin dăunătoare? Cele mai puțin dureroase? Mai puțin injurios?”
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“Da, cred că da, fiindcă asta este natura Ta. Deși, fiind Dumnezeu, nu trebuie să cugetaț...”
“Da, păi...avem conversații, sincer că avem. Există atât de multe lucruri care trebuie luate
în considerare. Privind doar la una: Le-am dat tehnologie curată decenii în urmă – dar mai
degrabă, ei au ales ceva la care s-ar putea lupta.
“Ambiția egoistă e atât de puternică în ei, că sunt orbiți complet chiar la propriul bine și la
binele copiilor lor. Atât de multe dintre problemele lumii se învârt în jurul sursei de
energie, și n-au putut accepta un dar de energie liberă. Nu, trebuiau s-o suprime și să ia pe
acea sursă pentru a face o armă de război și distrugere cu ea – dar a priva omenirea de
beneficiul energiei, energie liberă pe care Le-am oferit. Vezi cât de perverși ei sunt?”
“Văd Doamne, dar păcat că omenirea nevinovată trebuie să sufere.”
“Dar omenirea nu este atât de nevinovată, de la cei mai mari la cei mai joși. Pornografia,
munca de sclavi, comerțul sexual, hoţie de la cei săraci, ceea ce puțin mai aveau, și hoţiea
săracilor printre ei. Întregul butoi de jos în sus e putred. E natura egoistă a omului care
trebuie să fie regulată de Dumnezeu. Omul nu poate regula omenirea, fiindcă el este atât de
predispus la corupție, atât de slab și ușor de convins să facă ceea ce este greșit pentru
propriul său câștig.
“Așa că, vezi, trebuie să cobore la asta. Eu trebuie să revin și să re-umplu întregul Pământ,
distrugând putregaiul și corupția, poluarea și degradarea pe care omul a creat pentru sine
însuși. Te rog, rezistă micuța Mea, nu va dura mult.”
“Oh Iisus, pare o veșnicie. Iar în fiecare zi îmbătrânesc și deziluzionez de corupția înmugurită
găsită peste tot..”
“Știu. Dar ți-am dat rezistență și te vei ține de aceste lucruri așa cum te-ai ținut. Nu te voi
lăsa să cazi sau să colapși – Te țin, Dragostea Mea.”
“Deci, despre ce vrei să vorbim în această seară?"
“Necesitatea consecințelor.
“Atât de mulți îmi apelează Mie ceea ce ar fi trebui apelat omului și Satanei.”
“Nu-i cinstit așa!"
“Știu asta, dar dintr-un anumit motiv ei nu pot determina să vadă cât de responsabil e
fiecare om de pe Pământ pentru consecințele apropiate. E ca un bețiv care dă vina continuu
de problemele sale asupra altora, atunci când de fapt, problemele au fost create de el și
numai el. Așa că, mai degrabă decât să arăte către vinovații, e mult mai ușor să dea vina pe
Mine.”
“Doamne, ei întotdeauna recită felul în care Israeliți au omorât pe fiecare bărbat, femeie și copil în
timp ce preluau Țara Făgăduiței."
“Da, pentru că nu erau prezenți atunci când demonii se împerecheau cu femeile, când
bebelușii erau oferiți în cazane de alamă roșii fierbinți pentru Dumnezeul lor, Moloh – sau
Satana. N-au fost prezenți atunci când acești sugari mici țipau ororile durerii. Nu erau
prezenți când tot ce aveau era consacrat lui Satan. N-au văzut că o boală canceroasă
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spirituală a fost implantată în fiecare bărbat, femeie, copil și animal. Cel puțin copiii
nevinovați sunt în Cer împreună cu Mine. Dacă ar fi crescut, cu siguranță ar fi în iad cu
restul familiei lor pentru torturarea și uciderea brutală a copiilor nevinovați. Există atât de
multe lucruri pe care lumea nu le știe, pe care lumea nu le vede.
“Nu, este mult mai ușor să dea vina pe ‘Dumnezeu’ și să continue cu un stil de viață păcătos,
justificând alegerile lor pentru că ‘Dumnezeu’ nu este just sau nu merită să fie ascultat sau
să fie obedienți Lui.
“Nu toți au acest mod de gândire. Unii trăiesc o viață neprihănită, dar încă mă condamnă
pentru războaiele religioase și alte asemănătoare. Ei nu văd setul de degete reale care trag
corzile.
“Dar cei care Mă iubesc? Ei văd. Ei recunosc diferența dintre bine și rău. Ei mă cunosc
suficient de bine pentru a avea încredere că dacă aș pune sabia la un grup de oameni, este
pentru că acești oameni sunt hotărâți să trăiască pentru Satan și să răspândească modul
său de viață.
“Și chiar și la asta, Israeliții încă îmbrățișau căile păgâne și tocmai le încorporau în
Templul Meu, și în acest fel, căderea lor.”
Doar de o parte aici, s-a descoperit despre templul lui Solomon că existau mai multe camere
secrete. Profeții vorbesc de aceasta, unde “lucruri detestabile se întâmplau.” Unde venerau lucruri
odioase în aceste camere, înăuntru Templului lui Solomon.
“Nu se poate amesteca binele și răul – unul anulează pe altul. A fost obligat să se întâmple
ca Fariseii să fie necinstiți, pentru că de dragul banilor și influențelor, Solomon și alții le-au
permis să construiască camere secrete care onorau ‘zeul’ lor. Era pe calea distrugeri cu
prima femeie păgână pe care Solomon o luase ca soție.
“Să fie o lecție pentru voi, cum un măr rău poate distruge întregul butoi. Nu-i nimic
asemănător cu frumusețea și confortul unei femei – ea a format cursul istoriei și-a fost
prăbușirea multor civilizații.
“Deci când sunt acuzat de răul din această lume, este din ignoranță și mândrie. Omul nu
știe sau înțelege cea făcut lui însuși. Și, bineînțeles, nu vrea să fie frustrat sau corectat, așa
că el se lovește din mers. Dă vina pe Mine ca să-și justifice viața continuu păcătoasă. Acesta
Dragostea Mea, este motivul pentru care trebuie să îndeplineasc profețiile din Apocalipsă.
Omul trebuie să vadă ce și-a făcut lui însuși și unde la condus în cele din urmă.
“Nimic din ceea ce fac este din mânie, în sensul în care omul experimentează mânia. Pentru
Om asta-i revanşă. Pentru Mine asta-i educație, educație dureroasă – dar patul pe care l-au
făcut ei trebuie să doarmă în el. Chiar și la asta, sunt atât de multe lucruri pe care le-am
împiedicat care ar fi fost groaznice, dar pentru mila Mea au fost negate. Atât de multe vor
deveni clar pentru tine în Ceruri, vei înțelege atât de multe.
“Aşadar, doar ca să fii conștiințată de ce se apropie. Nu a fost alegerea Mea, ci a lor. N-a fost
răzbunarea Mea, ci consecințele lor. N-a fost făcută din ură pentru om, ci din dragoste –
pentru ai aduce la simțurile lor. Tot ce fac are IUBIRE la motivul său; nici un lucru nu se
face din nici un alt motiv.
“Chiar sufletele înregistrate în Iad; aceasta-i ceea ce au vrut, a fost alegerea lor de-a face.
Cine sunt Eu să trec peste voința lor liberă? Ei n-ar fi fost fericiți în Cer oricum. I L-am dat
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omului pentru a putea fi liber să aleagă. El ar putea alege bine sau ar putea alege răul. Ce
puteam să mai fac?”
“Nimic. Absolut nimic. E păcat că oamenii sunt atât de orbiți încât nu văd că nu ești autorul
problemelor sale. Ei sunt – împreună cu ajutorul lui Satana.”
“Deci acum am ajuns la acel punct decisiv în istoria, unde toate lucrurile trebuie să fie
făcute drepte din nou. Mândria și aroganța trebuie să fie expuse, corupția trebuie să fie
eliminată, omul trebuie să primească iarăși o nouă șansă de a alege binele de rău.”

Supraviețuind Necazul Care Vine
Domnul a început în seara asta spunând, “Vreau să vorbesc cu voi despre Necazul care vine.
“În toată istoria nu va mai fi niciodată, nici n-a mai existat până acum un timp ca acesta.
Oamenii vor fi la capătul înțelepciunii lor încercând să-şi dea seama ce să facă în
continuare. Nimic nu le va face sens și totul va fi talmeş-balmeş. Eu încerc să pregătesc
acum pe cei care vor fi lăsați în urmă.
“N-are nici un sens să acumuleze avere, poziții sau puteri, fiindcă totul va fi criptat și
reorganizat pe baza loialității față de Noua Ordine Mondială. Orice Creștin care acum
postură pentru poziții superioare, va lovi un zid de cărămidă după Răpire. Nu e nevoie să fii
alarmată, doar informată. Cei care sunt lăsați în urmă vor trebui să schimbe prioritățile lor
de a face bani – spre supraviețuire. Dar nu vreu să spun supraviețuind în punct de vedere
fizic numai. Da, supraviețuirea trebuie să fie și spirituală, înțeleasă și sensibilă la mișcarea
Duhului Meu.
“Doar prin Duhul Meu va fi asigurată protecția celor lăsați în urmă. Nimic din designul
omului nu va aduce pace familiilor, numai abilitatea Mea de a salva și de a proteja va fi
găsită efectivă – martor Ridge Ruby. Dragii Mei lăsați în urmă, nu vă puteți baza pe arme ca
să vă protejați. Trebuie să vă întoarceți din toată inima la Mine și să cereți protecția Mea.
Eu vă voi proteja supranatural dacă sunt singurul vostru recurs. Cei care trăiesc cu sabia
vor muri de sabie.
“Dar am pregătit o armată de bărbați și femei pentru a recupera această țară de la dușman.
Ei se vor hâţâna în acțiune și vor participa activ la luarea terenului de la Ordine. Niciodată
din momentul istorii a omului nu a existat timpuri ca acestea care vin și, niciodată din
momentul istorii a omului protecția Mea n-a fost atât de puternică așa cum va fi.
“Totuși, sunt anumite reguli după care trebuie să le trăiți. Sinceritatea este în primul rând.
Vigilența asupra propriilor păcate și exemplu rău. Diavolii sunt inteligenți și știu cum să
provoace un suflet să cauze o spărtură în acoperirea lor. Caritate, smerenie și răbdare la fel
scor mare pe lista lucrurilor vizate și necesare pentru a menține protecția Mea.
“Vino la Mine imediat atunci când cazi. Nu pierde un moment. Fă o mărturisire sinceră și
renunța la acel păcat. Apoi Eu voi restaura acoperirea și voi adăuga protecție și har ca să nu
repeți acele păcat. V-am învățat deja despre judecarea altora. Cel mai rapid mod de a
pierde acoperirea voastră este prin calomnie, a defăima sau a bârfi despre altul. Nu numai
că dușmanul va folosi asta pentru a diviza și cuceri, va folosi ca să vă facă vulnerabili la
atac. Cu cât mai importantă este poziția voastră, cu atât mai atent va trebui să fiți la
atitudinea inimii voastre.

39

“Niciodată nu disprețuiți pe cineva bolnav sau slab. Rugăciunile lor sunt esențiale și
extrem de importante.”
Și am aflat aceasta ca fiind adevărat în misiunea noastră, că rugăciunile persoanelor în vârstă și a
celor infirmiști aduc cu adevărat la rezultate uimitoare.
“Emoțiile voastre vor fi dușmanul vostru cel mai rău. Somnul va fi foarte important din
cauza stresului în care sunteți puși, asta va goli rapid claritatea gândirii și a energii. Acesta
va fi un timp de tehnici de supraviețuire...mai ales tehnici de supraviețuire spirituale.
Rugăciunea și caritate va crește șansele voastre de supraviețuire, iar rugăciune va fi arma
cea mai puternică numărul unu.
“Dușmanul e foarte şiret și va insinua multe lucruri pentru a vă întoarce unul împotriva
celuilalt. Stând jos și vorbind deschis cu sinceritate va răsturna complet încercările lui de a
întoarce fiecare dintre voi împotriva altuia.”
Aș dori să adaug pocăință la asta. Știți voi, odată ce vă dați seama care gândire a fost dreaptă sau
rea, cel care a făcut o alegere proastă în gândirea lui sau a acuzat pe nedrept, pocăința este foarte
importantă acolo, precum și să ceri iertare celeilalte persoane.
“Va fi mult nevoie de răbdare și amânarea furiei. Există întotdeauna un motiv în spatele
unui eșec și, este întotdeauna un test al virtuții pentru voi să-l suporți cu caritate și iubire
frățească. Nu uitați: veți fi judecați așa cum judecați unul pe altul. Dacă vrei milă, trebuie
mai întâi să arăți milă. S-ar putea să te vezi ca fiind superior în amestecul, dar Eu îți
garantez – aceasta va fi căderea ta.
“Într-un fel, Iubiților, trebuie să cultivați respect extrem unul față de celălalt. Poate că ți se
pare că altul este inferior pentru tine, însă Eu mă uit la inimă. Iar din punctul Meu de
vedere, cel ce iubește mai mult este superior. Poate că depăşiti în multe lucruri, dar dacă
nai caritate, păi...asta îți va cumpăra doar mândrie și vanitate. Există suflete care sunt atât
de bune și dispuse în interior, încât chiar și cea mai genială și îndeplinită persoană e cu
mult mai inferioară față de ei.
“Asta cu care vă ocupați nu mai este lumea sau afacerile lumești. Este strict spiritual și
standardele Noastre în Cer sunt atât de departe de ale voastre – sunt de nerecunoscut.
Cărțile lui Rick Joyner aduc în primul plan importanța carității și adevărata viziune
spirituală. Și țineți minte, nici unul dintre voi n-aveți înțelegeri absolut perfecte spirituale
sau Scripturale. Fiecare persoană are un dar pentru a adăuga la amestec. Sarcina ta va fi săl
desoperi, să cultivezi acest dar și să-l incorporezi. Acesta va fi un proces real al lucrului în
echipă și dobândirea diferenţială unul cu altul, iar cu cât de bine aveţi grijă de lanţul cel
mai slab, va determina succesul sau eșecul vostru.
“Oricând vă simțiți amenințati, primul vostru recurs est RUGĂCIUNEA. Acesta ar trebui să
fie primul vostru răspuns. Vor exista numeroase campanii dezinformate, așa cum sunt
întotdeauna în război, pentru a evita atenția de la ceea ce este cu adevărat important. Dacă
vă bazați numai pe Mine pentru informații, nu veți cădea în aceste cărări laterale.
“Vor exista, de asemenea, încercări de a încolţi credincioși. Fiți foarte atenți la cei care
spun că vor face o alianță cu voi, dar sub toate acestea, ceea ce vor cu adevărat este să afle
care sunt agendele voastre ca să vă poată raporta.
“Fiecare persoană dintre voi are un scop unic. Încercați să descoperiți acest lucru și să-l
cultivați și să-l onorați. Nu împiedica, în nici un caz, un suflet care dorește să meargă
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înainte și să servească. Dă-le ceva de făcut și nu le refuza un loc de muncă – asta se va
întoarce serios împotriva voastră. A te simți necesar, dorit și important este esențial
pentru menținerea păcii. Când toți lucrează împreună cu sincronizare, toți se vor simți
mulțumiți. Când lucrurile par să se destrame, rugați-vă împotriva unui duh de Diviziune.
“Acesta va fi un curs constant de acțiune a dușmanului.”
Vreau să spun că, de asemenea, duhurile Mincinoase sunt responsabile pentru diviziune. Duhurile
Mincinoase, duhurile Înșelătoare, duhurile Diviziei, Neințelegerii, Comunicării Răsucite – toate
acestea sunt implicate în acea dinamica a divizări.
“Acesta va fi un curs constant de acțiune a dușmanului: diviza și cuceri, sau a stabili pe
cineva pentru eșec și a cuceri. Fiți foarte susținători atunci când unul dintre voi eșuează.
Veniți la salvarea lor cu căldură, securitate și iertare. Reacționând cu furie îi va împuternici
pe demoni să provoace disidență și nemulțumire, care va roade în inimile unora până când
va exista un curent puternic de revoltă și diviziune.
“Niciodată nu presupuneți că ceva este bun sau o oportunitate bună. Rugați-vă mai întâi
întotdeauna și aflați de la Mine dacă e ceva ce ar trebui să faceți. Aduceți-vă aminte de
povestea calului Troian: toată lumea a crezut că e o pradă extraordinar de la dușmanul lor,
dar odată ce l-au tras în interiorul cetații, intenția sa adevărată a devenit clar pe măsură ce
soldații înarmați, îngrămădiți afară au luat orașul prin surprindere.
“În întregime, succesul poate fi avut prin această cea mai dificilă perioadă de timp. Totuși,
înțelegeți, Eu nu măsor succesul prin supraviețuire sau bravură. Standardul Meu e Iubirea,
iar să mori pentru Mine e un câștig.”
Nu vă temeţi de cei ce ucid trupul, dar care nu pot ucide sufletul; ci temeţi-vă mai degrabă de Cel
ce poate să piardă şi sufletul, şi trupul în iad. Nu se vând oare două vrăbii la un ban? Totuşi niciuna
din ele nu cade pe pământ fără voia Tatălui vostru.....Matei 10: 28-29

Caută VIAȚĂ în Iisus
“Vei vorbi cu mine (Carol) în această dimineață, Iisuse al meu?”
“Da, Iubire – Voi vorbi.
“Te las acum cu aceste cuvinte: Ai Curaj. Ai Credință. Fii puternică astăzi în forța Mea. Eu
mereu merg alături de tine. Nu te teme de ceea ce vine pe pământ astăzi sau în orice zi
următoare care încă să vină, așa cum o știu că nu te temi. Eu scriu aceste lucruri de dragul
cititorilor care să vină.
“Aceasta, slujitoarea Mea, Carol, a luptat mult timp cu greu și cu Victorie în Mine. Ea
dorește cu toată inima sa ca să faceți același lucru. Ascultați cuvintele care le vorbesc acum
pentru voi în fiecare zi până când ea pleacă – vor fi o sursă de putere, curaj și înțelepciune
pentru voi. Ea e foarte mică în mintea ei...totuși, puterea Mea prin ea are puterea de a
întoarce inimi spre Împărăție.
“Căută-mă, tu, care citești acest jurnal (Aceste cuvinte au fost scose din jurnalul meu privat
pentru a fi incluse în această carte.) CAUTĂ-MĂ, și VOI FI găsit de tine. Citește cuvintele din
scrisorile pe care i Le-am dat lui Clare care sunt cu aceste cuvinte – ele sunt Viață,
Instrucțiuni și calea Dreptății pentru tine. Urmează aceste cuvinte. Urmează aceste
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comenzi pe care ți le dau pentru a TRĂI!
“Căci te chem acum pe TINE în Împărăția Mea, și prin tine voi chema mulți, mulți alții. Ai
fost ales de Mine chiar de la început – să trăiești în ACEASTĂ perioadă, să fii găsit de Mine
la ACEST timp de dragul multora din jurul tău.
“Veniți, prieteni Mei – fiți credincioși Mie și vă voi da cheile Împărăției.
Alfa și Omega, Începutul și Sfârșitul.
Iisus – Regele

E Timpul Să Dai Drumul (Carol)
“În zilele ce vor urma, cronometrarea va fi de cea mai mare importanță pentru voi:
momentul când mănânci, unde te plimbi, cum trăieşti. Evenimentele se vor întâmpla atât
de repede încât deseori nu va MAI FI timp să fii ‘normal’, și multe lucruri vor fi lăsate în
urma voastră într-o mișcare rapidă, multe lucruri pe care le veți considera foarte
importante pentru voi de a avea sau de a le păstra.
“Acum, totuși, e Timpul să dai drumul – la toate. Toate lucrurile și posesiunile vor însemna
puțin sau nimic pentru voi, atunci când alegerea trebuie făcută între ele și viețile voastre
sau viețile familiilor voastre. Deci, vă avertizez acum: fiți pregătiți în orice moment să vă
mișcați. Trecând de la o casă la alta. De la un loc la altul. De la oraș la țară, de la un orășel la
altul. Din acest motiv, fiți pricepuți în gândirea voastră, pregătiți-vă pentru voi înșivă și
pentru cei cu voi, lucrurile esențiale în viață: o Biblie, câteva haine, apă, mâncare uscată
sau conservată și o pătură sau două. Păstrați aceste lucruri la îndemână, într-un rucsac pe
care-l puteți lua cu voi la un moment dat.
“Păstrați alte lucruri mai puțin importante, dar încă de valoare, într-o cutie din apropiere:
aceste instrucțiuni, un computer dacă e posibil, lanterne, baterii, câteva drivere flash. Va fi
important să fiți liberi ca să călătoriți ușor – totuși, aceste lucruri vor face viețile voastre
mai suportabile.
“Evenimentele care vor veni în curând pe Pământ sunt mai oribil decât oricare altul a
conceput vreodată. Va trebui o mare credință în Mine pentru a trăi prin ele, pentru a evita
să fiți capturați și uciși de dușman.
“E dornița Mea, ca cu cât mai mulți mă vor urma, vor asculta și se vor supune Mie – vor trăi.
Pentru că veți intra apoi în Mileniu și veți popula Pământul, încând Eu o voi reînnoi și-i voi
aduce curățenia impecabilă înapoi. Da, mulți vor muri în următorii 7 ani...dar dacă sunteți
credincioși Mie și rapid ascultători – nu veți fi printre ei. Vă voi proteja și vă voi îndruma
unde și când doresc. Eu CU ADEVĂRAT vă voi ajuta – dar TREBUIE să fiți dispuși să mă
ascultați și să vă supuneți Mie în orice moment. Voi fi acolo mereu și, îngerii Mei vor fi
adunați în jurul vostru, la fel. Strigă la Mine în orice situație în care te afli, în discuție, în
frică, în confuzie și Eu voi răspunde.
“Va fi important să fiți în stare să ascultați pe Duhul Meu Sfânt cu urechi clare în acest timp.
Cere, după ce ai chemat la Mine pentru Mântuire, pentru darurile Duhului Meu: Botezul de
Foc, limbi pentru rugăciune spirituale puternice, vindecare, cunoaștere, profeție.
“Nu vă faceți griji cu privire la Internet în acest moment – Eu voi păstra ceea ce voi păstra.
Lipsând aceasta – Eu Însumi voi fi acolo să vă învăț și să vă dau aceste daruri.
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“Îmbărbătaţi-vă inima, Dragi Mei! Aveți Credință! În curând, Tatăl va cufunda această lume
în haos și judecată de nedescris...însă, Eu am planurile Mele perfecte pentru voi deja puse
în loc.
“Vă las în seara aceasta cu Iubierea Mea și binecuvântările Mele de Credință și Încredere.”
Al vostru Iisus – Hristosul.

Urmează-l pe Iisus – NU Lua Semnul Fiarei!
“(Carol) Așa te iubesc, Doamne – mă simt zăpacită și amețită la gândul că suntem foarte, foarte
aproape acum...A fost o perioadă lungă de așteptare, știi. Toată viața mea! Și, totuși, când mă uit
înapoi de a lungul anilor – ei sunt doar câteva minute scurte...”
“Acesta-i scopul, acestea sunt gândurile pe care le-am plasat în capul tău deseară, Iubire.
Viața ESTE doar câteva minute scurte – iar eternitatea e foarte, foarte, foarte lungă.
Aceasta-i ideea care TREBUIE să fie clară pentru cei lăsați în urma ta: Viața este UNICUL
timp în care trebuie să fie făcută cea mai importantă decizie dintre toate – decizia de a mă
urma pe Mine, Isus Hristos în zilele viitoare.
“Există doar două opțiuni indiferent de ceea ce guvernul, prietenii, șefii, familiile sau
oricare alții pot încerca să te convingă. Alege-mă pe Mine. Sau pe Satana.
“Cu Mine vei avea Viață Veșnică – de la eternitate la eternitate, în Slavă, Viață și Iubire mai
pură decât ai putea încerca vreodată să-ţi imaginezi.
“Cu Satan...nu va fi altceva decât durere, moarte, mizerie, chin fără sfârșit și foc. Prima
moarte – a corpului tău – se va termina cu moartea a doua: separarea eternă de Mine,
Dumnezeul care te-a format în pântecele mamei tale, care a suflat viață în propriul tău
suflet, care te Iubește mai mult decât poți înțelege vreodată.
“Deci, în seara asta fac apel la voi. Care vreți? Dușmanul sufletului vostru care a umplut
această lume cu fiecare dispozitiv pe care a putut conceptua ca să mintă, să fură, să ucidă și
să distrugă pe voi și pe toată omenirea; ca să vă convingă că plăcerea pentru un moment
merită să fie schimbată cu cea de viața Veșnică.
“E aceeași poveste cu Iacov și Esau: binecuvântări și bogății schimbate pentru un moment
de plăcere corporală, niciodată să nu mai fie schimbate odată ce decizia a fost luată.
“Vă spun în această seară: FEREȘTE-TE DE MARCĂ.
“Omul râde de asta, guvernul minte despre ea. Dar Eu vă spun adevărul: dacă o accepți,
ADN-ul tău va fi transformat într-un fiu al lui Satan...și atunci NU MAI EXISTĂ
răscumpărare pentru tine.
“Fiți înțelepți, copiii Mei – fiți foarte înțelepți acum. Ascultați-mă. Ascultați la vocea MEA
pentru a vă ajuta în zilele care vin asupra voastră, căci numai ele vă vor da viață. Numai ele
vă vor ghida prin labirintul moarții pe care Satana la proiectat pentru voi. Și chiar dacă
vremurile vor fi torturoase și grele – e doar pentru un scurt timp. Eu vă voi salva. Voi fi
acolo, aproape de voi. Strigți la Mine pentru Mântuire mai întâi – iar apoi pentru salvarea
Vieții.” (Că să trăiți și să nu fiți omorâți.)
Tatăl Vostru Iubitor, Abba (Iisus)
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Există Foarte Puțin Timp...Vino la Mine (Carol)
“Vorbesc acum cu ‘Prietenii noștri’, așa cum vă vom spune. Există o altă problemă pe care
trebuie să fie explicată în această dimineață.
“Timpul. Da, noi am vorbit despre asta cu puțin timp în urmă – însă timpul este o problemă
care are multe și multe fațete. Această parte a timpului se referă la sufletele voastre.
“Trebuie să tratați Timpul care-l aveți acum ca pe un trecător bun prețios, dat vouă direct
de la Mine. A nu fi folosit așa cum ați dori sau a fi dăruit plăcerii, câștigând sau anticipând
deposedărilor de la orice produs de vânzare, de la piață sau afaceri. Astea trebuie să devină
lucruri din trecutul vostru. Acum vă chem pe toți la ceea ce am chemat pe Miresele Mele
înainte de a le aduce Acasă: sfinţeniea. Creșterea sfințirii.
“Supunerea și ascultarea față de Mine și a Adevărurile care am păstrat pentru voi în
Scripturile Mele. Am adus o Mare Renaștere pe Pământ de ultima dată și ați văzut dovezi de
ea. Nu respingeți învățăturile care au fost răspândite în străinătate de la ele. Nu luați cu
ușurință cuvintele Adevărului și a Mântuirii despre care ați auzit. Aceste Cuvinte și
Adevăruri sunt chiar linia vieții voastre.
“Vremurile în care trăiți acum, vor dura doar 7 ani de la început până la sfârșit. Depinde de
timpul în care vă afați și când ați găsit aceste Cuvinte, Timpul e un lucru foarte important
pentru voi. Poate c-ați fost oportuni să fiți printre primii care au auzit de Mine imediat
după Răpire. Poate c-ați fost unii dintre cei care au primit Duhul Meu în timpul măturării a
Reînnoirii, pe care am adus-o pe Pământ într-o singură mișcare finală de a aduna toate
sufletele care aparțin Mie. Dacă sunteți voi – atunci într-adevăr ați fost binecuvântați.
“Totuși, vă spun adevărul: dacă găsiți aceste avertismente, unul sau doi sau chiar trei ani
după acel punt – ACUM este momentul să acceptați aceste cuvinte pe care le-ați auzit.
ACUM este timpul în care TREBUIE să mă căutați și să fiți găsiți de Mine...pentru că nu
mai aveți timp să luați această decizie.
“La mijlocul celor 7 ani va fi iarăși o agitare masivă, o revoluție majoră nu numai în lumea
fizică, ci și în cea spirituală nevăzută. După acest punct– forțele răului vor fi împrăștiate
atât de puternic, încât va fi aproape imposibil să trăiți VREUN fel de viață “normală” în
orice fel – dacă încă n-ați plecat genunchiul conducătorului Obama și celor răi care conduc
sub el.
“Da, vă indentific cine este Antihristul pentru voi. Desigur, știți deja c-a devenit chiar
simbolul răului pe pământ tuturor celor care încearcă să se opună lui. Multe morți, multă
distrugere, multe boli, foarte mult rău a ajuns la milioane de suflete care au încercat să-l
opună și au murit pentru poziția lor împotriva lui.
“Ați găsit cuvintele Mele spuse slujitoarelor Mele Carol & Clare care au fost printre mulți,
mulți alții răspândiți în întreaga lume, răspândind aceste mesaje lumii înainte dea veni și
dea le lua Acasă să fi cu Mine în Cer. Aveți încă puțin timp pentru a lua decizia finală. Ați
stat în picioare la o parte, lăsând dușmanul să vă convingă că totul e bine și că ‘ei sunt mai
bine închiși și dați deoparte din calea poporului REAL’.
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“Vă spun acum: acestea sunt doar minciunile distrugătorului sufletului vostru. Nu trebuie
să le mai luați în seamă. Timpul pentru voi se scurge rapid. Am păstrat buzunare cu
poporul Meu peste tot globul – locuri sigure unde trăiesc cei pe care i-am adunat și
prosperă în domeniul sănătății, a produselor alimentare și satisfacerea nevoile lor. Ia
mâna Mea acum și lasă-mă să te duc la ei. Întoarce-ți inima pe deplin la Mine și te voi
conduce acolo unde poți termina acest timp în Pace, Adevăr și Iubire reală – Iubire ca și
cum n-ai mai experimentat, sau ai uitat-o de mult.
“Timpul e dușmanul tău acum, Copilul Meu. Nu înțelegi acest lucru pe deplin acum – dar vei
înțelege. Ia aminte la cuvintele Mele scrise aici – nu vei mai primi prea multe avertismente
cu așa multă claritate. Eu lucrez chiar acum în sufletul tău, în duhul tău ca să te conving că
aceste cuvinte sunt Adevărate și Credincioase, căci ele sunt rostite de Cel Care Este
Credincios și Adevărat.
“Lasă-mă să întru. Lasă-mă să te găsesc, să te salvez și să te duc în pustiul siguranței și a
salvării, căci inima Mea tânjește să te alături Mie în Împărăția Mea.
“Vino, Dragul Meu Prietene. Vino! Eu te aștept. Vino!
Iisus – Hristosul. Cel Care a murit pe cruce pentru sufletul TĂU, și acum așteaptă cu o
Iubire nesfârșită ca să vii la Mine.

Cât de Mare E Iubirea Mea Pentru Tine
“Da, Scumpa Mea...Vreau să vorbesc despre Iubire această dimineață.
“Iubirea Mea.
“Oh, Dragi Prieteni ai Noștri, ați citit atât de departe în jurnalul lui Carol și cu siguranță ați
văzut dragostea pe care o are pentru Mine scrisă peste tot în el. Ați crezut că această iubire
e ciudată? Prinzi chiar o licărie de cât de adâncă este iubirea ei, cât de puternică? Înțelegi
DE CE această iubire este în inima ei pentru un Dumnezeu pe care nu-L poate vede, ci doar
slab, în frânturi chiar în stadiul avansat al mersul ei cu Dânsul?
“Ea a trăit 61 de ani pe acest Pământ, iar 58 dintre ei au fost conștienți de Mine și de
dragostea Mea pentru ea. Cum e, te întrebi? Cum să iubești un nevăzut și așa cum ați crezut,
un rece și îndepărtat Dumnezeu?
“O, dragii Mei, dragi Prieteni. Să știți acest lucru: înainte de a te fi născut vreodată, înainte
de a crea lumea așa cum o vezi, tu erai o scânteie, o Creație în inima lui Dumnezeu. Tatăl a
conceput pe TINE – tu, mintea ta, inima ta, sufletul tău...fiecare parte a ființei tale, corpul
tau, căile tale...și te-a destinat să te naști într-o asemenea perioadă ca aceasta. Nu a fost un
accident de un simplu sex uman care te-a adus în existență – nu.
“Tatăl a vrut să te naști în țara în care erai, în familia în care erai, în timpul în care erai. El a
ordonat și a rânduit școala în care vei participa, copiii cu care te-ai jucat – și cu cei care teai
luptat. Fiecare fațetă a vieții tale, fie dacă (acest moment din istorie) îl vei vedea la fel, sau
nu.
“Păcatul a adus încercări, tentații și lucruri grele în viața ta – multe dintre ele poate. Ai fost
ispitit de dușmanul tău – Satana – să gândești rău de Mine de la ziua în care te-ai născut.
Dar Eu eram acolo, îngerii Mei te-au vegheat încă din acel moment.
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“În vremurile în care credeai că ești singur, în cele mai grele părți ale vieții tale, în
momentele în care ai crezut că viața nu poate continua, că nu s-ar putea înrăutăți...Eu eram
acolo – apropiindu-te, dorind să te uiți în sus și să mă vezi acolo turnând în sufletul tău
iubirea Mea, căile Mele, inima Mea pentru tine.
“De fiecare dată când ai văzut un fluture frumos sau o pisică dulce și a atins o scurtă
scânteie de bucurie în viața ta...Eu le-am trimis. De fiecare dată când ai auzit un cuvânt de
dragoste adevărată de la un părinte, de la un frate, de la un profesor, de la un prieten – Eu
te chemam prin ei (fie dacă ei știau sau nu) să iei mâna Mea și să mă urmezi. Vezi? Am fost
cu tine prin toate lucrurile – bune și rele.
“Poate că te gânști acum, ‘Ei bine, dacă El ma iubit atât de mult, de ce s-a întâmplat așa și
așa? De ce a avut loc lucrul ăla și ăsta? Ce vrea să spună El cu Iubire, atunci când...uită-te la
lumea din jurul nostru? Uită-te unde sunt chiar acum???’ Aceste lucruri sunt grele de
înțeles, dar lasă deoparte pe sine pentru un moment, lasă deoparte furia și amărăciunea și
raționează cu Mine pentru o vreme.
“Creaște oare un măr pe un copac la fel ca toți ceilalți din jurul său? Nu există perfecțiuni și
imperfecțiuni asupra fiecăruia? Nu atârnă unul lângă celălalt îmbreună – totuși, aceasta are
o culoare roșie frumoasă, celalalt e mai șters și mai puțin apelativ? Oare nu e unul înțepat
de un insect și începe să se strice, în timp ce este încă pe copac? Oare nu e unul ales, mâncat
și plăcut – aducând bucurie celui care la luat – în timp ce altul atârnă acolo până când
creanga nu-i dă drumul, cade la pământ și devine distrus în picioare?
“Îți spun Adevărul: acestea sunt încă o parte a creației Mele, încă o parte a Slavei și a
Maiestății de Cine sunt Eu și, Ce am dat Pământului în puterea Mea creatoare. Iar Mie îmi
pasă de aceste lucruri, așa cum îmi pasă de TOATE creațile Mele.
“Ia în considerare: nişte căţeluşi sunt născuți. Unul se duce în acestă cale cu o familie care o
să-l prețuiască, o să-l antreneze și să-l păstreze în casă oferindu-i o viață de bucurie și
fericire. Altul este dat unui om cu o inimă întunecată și crudă, care-l bate, îl abuzează și în
sfârșit, îl omoară. Oare nu-i iubesc pe amândoi? Nu sunt ei creația Mea, prețuiți de Mine?
Nu voi trimite oare pe îngerii Mei să-l adune în sfârșit în brațele lor și să-l aducă aici să se
Bucure în lumea Mea?
“Ah...vezi tu, oamenii nu mă cred în Cuvântul Meu atunci când le spun că ochiul Meu este
chiar și pe vrabie și că știe când fiecare cade. Nici nu înțelege omul cum FIECARE LUCRU
din creația Mea este o parte a inimii Mele.
“Probabil mă iei în râs acum. Chiar și Carol a ajuns să se oprească și să se gândească,
întrebându-mă dacă sunt cu adevărat EU dându-i aceste idei și cuvinte! Dar ascultă cu
atenție ce încerc să fac ca să înțelegi aici...”
“Se poate, Doamne?”
“Da – se poate.”
N-am înțeles deloc ceea cea încercat să explice aici cu merele – și începusem să mă întreb dacă
într-adevăr Iisus mi-a spus aceste lucruri. După ce am confirmat că da – El a deschis înțelegerea
mea un pic mai mult. Sunt o artistă – și cu fiecare pictura, fiecare creație pe care o fac, o mare part
din“mine” intră în ea. Mă simt aproape Mamă despre lucrurile pe care le creez și îmi doresc ca toți
să se simtă ca și mine. Deci, am înțeles aici că TOT ce vedem este “capodopera” a Lui, iar El în felul
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Său, face parte din tot – literalmente ORICE LUCRU pe care le vedeți în lume. Chiar și merele!
Pentru a înțelege mai bine, uite-te la un citat din cea Iisus a spus lui Clare noaptea trecută, în timp
ce-i spusese despre Casa noastră în Cer: “Veți vedea transformările pe care Iubirea a făcut
pătrunzând totul. Leul și puiul de cerb se vor culca unul lângă altul, iar el va îmbrățișa cu
blândețe puiul de cerb în timp ce fac un pui de somn. Vidrele vor suprafăță în apă cu scoici
frumoase și le va fixa la picioarele tale, implorând să fie mangâiate. Albinele vor urca în
formă de inimă și te vor invita să iei parte din miere.
“Nisipul de sub tine va acomoda ușor forma ta, dorind să-ți fie confortabil. Pereții
canionului vor avea sprijin pentru piciorare și mânere, făcând alpinismul fără efort, și pe
drum în sus vor exista surprize, ca cum ar fi peșteri mici căptușite cu cristale gem azurite
de calitate indigocu. Vulturii te vor invita să stai pe cuiburile lor și să le mângâi puii.
Frunzele de pe copaci se vor rumega cu bucurie pe măsură ce treci, iar iarba va suna ca
niște clopoței, salutându-te în dragoste cu prismele strălucitoare de lumină strălucind de
pe ele și dansând în largul pereții canionului.
“Oh, miracolele Cerului NICIODATĂ nu incetează și totul va fi al tău, fiindcă pe Pământ ai
trăit pentru Mine. Așa că, acum voi petrece veșnicia Noastră încântându-te cu lucruri la
care nu te-ai gândit niciodată, dar totuși sunt extensii la cea ce te-a entuziasmat pe Pământ.
Aici El ne-a spus că și NISIPUL, COPACII și IARBA răspund la Iubirea Lui – deși e greu pentru
noi să înțelegem și să luam în pricepere!
“Mulțumesc, Dragostea Mea. Ai explicat bine acest lucru.
“Prietenii Mei. Dacă pot să mă gândesc la un măr – un “lucru” pe care l-am conceput, l-am
proiectat și prin însăși ființa sa declară Slava Mea – un lucru la care majoritatea nu s-ar
gândi a doua oară.... Sau de a îngriji de un cățeluș care este un lucru viu în ochii voștri...Cât
de mult credeți că-mi pasă de voi? Cât de mult credeți că este Iubirea Mea pentru vo?
“Ah, Dragii Mei, Dragi Prieteni! Iubirea pe care o țin în inima Mea pentru fiecare dintre voi
este cu mult peste măsură, mult dincolo de înțelegerea omului. Voi sunteți Creația Mea, cea
mai înaltă ordine a Creației Mele. Ați fost concepuți în Ochiul Minții Mele chiar înainte de a
forma trupul lui Adam din solul Pământului, suflând apoi Viața Mea în el.
“Vezi? Înțelegiți cel puțin cât de tare doresc ca sufletul tău să vină la Mine, să fie adus în
Împărăția Mea pentru a trăi împreună cu Mine pentru toată eternitatea?
“Vă implor – gândiți-vă. Uitați-vă în jurul vostru la cea mai rămas din frumusețe în lume,
așa cum este acum. Există încă o privire și o strălucire dacă le căutați. Și acum gândiți-vă,
din această zi înainte: fiecare gândac mic, fiecare fluture mic, fiecare animal...da, chiar
planta, Viața care încă mai crește în jurul vostru este dată ca o parte din Cine Sunt Eu, din
Prevedere Mea pentru ceea ce am creat.
“Iar Eu – Creatorul tuturor acestor lucruri – Te iubesc pe TINE.
“Vino la Mine, Prietene al Meu! Lumea e urâtă, dură și periculoasă pentru tine acum, dar nu
alerga la brațele dușmanului pentru confort, mângâierea și asigurare. Căci îți spun
Adevărul: acolo vei găsi doar moarte, boală, ură și distrugere.
“Veniți la Mine, Prieteni. Veniți!”
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Sursa A Tot Ceea Ce-a Fost Vreodată
Iisus

Bani, Încrederea în Tine...sau EU. Trebuie Să Decizi (Carol)
“Ai cuvinte pentru Prietenii Noștri în această seară, Doamne?”
“Da am. Începe să scrii.
“Subiectul nostru deseară sunt BANII.
“Fie că aveți puțini sau mulți, banii vor deveni rapede un lucru din trecut în zilele
Necazului. VEȚI FI forțați la un moment dat să luați decizia: voi lua marca presionată de
Antihrist – Obama și noua sa administrație – pentru a trăi/ mânca/ supraviețui?
“Sau voi lua cale cea mai bună?
“Hai să ne uităm la ceea ce fiecare dintre aceste decizii vor implica. Va părea logic. Mișto.
Inteligent. Prudent. ‘Nu-i mare lucru’ odată ce toate sistemele banilor, monedelor,
valutelor sunt în haos în întreaga lume pe măsură ce economiile mondiale se prăbușesc.
Ideea se află deja în lucru: ia un cip de computer simplu în mână sau pe frunte, și Voila!
Deschide o ușă, activează un dispozitiv, plătește pentru o cumpărătură cu mişcarea mâinii.
Odată ce demonii deghizați ca extratereștri se prezintă, va exista o problemă de loialitate,
la fel. Astfel oamenii vor fi cu creierul spălați crezând că ‘ei’ au dreptate, dar ‘ei’ n-au
dreptate...și vor fi conduși să urmeze un curs sau altul.
“Totuși, linia de jos va fi – urmează-mă pe Mine sau urmeaz-l pe Satana – indiferent de cât
de întortocheat apare pachetul.
“Am spus mai înainte că luarea cipului în corpul vostru vă va sigila soarta pentru todeauna.
Acesta este motivul: cipul va conține ‘semință’ demonică care, odată ce este implantat în
corp va elibera un alt ADN în fluxul tău sanguin, iar acest lucru va începe să te schimbe
permanent și vă transforma ADN-ul tău în ceea cea fost cândva numit un Nefilim. Acest
proces nu poate fi inversat și, nu va fi iertat.
“De aceea strig la tine ACUM să te întoarci la Mine, pentru ați da viața Mie înainte de a fi
prea târziu. Mai bine să fii decapitat și să te alături Mie în Cer și eternitate, decât să fii
capabil să cumperi câteva firimituri pentru a te menține în viață încă o zi. Fii asigurat,
puterile responsabile nu le pasă măcar un pic dacă trăiești sau mori de un fel sau altul.
“Singurul lor scop, singura lor motivație în tot ceea ce fac este de a fura, jefui, omorâ și să
distrugă toată omenirea, precum și transformându-i permanent în cetățenii iadului. Viața
ta nu valorează nimic pentru ei indiferent de cât de tare îți declari loialitate față de ei.
“Pe de altă parte, viața ta valorează totul pentru Mine. Am venit pe Pământ pentru binele
tău – mi-am dat viața pe Cruce astfel încât să poți face simplu pas spre Mine și să fii
mântuit.
“Folosește Înțelepciunea, Prietene al Meu. Fii prudent. Gândește-te clar la aceste lucruri și
vino la adăpost sub aripile Mele. Căută-mă și Eu voi fi găsit. Bate și voi deschide ușa spre
Eternitate pentru tine. Cere și vei găsi Salvare, Iubire, Bucuria, Pacea și Fericirea Veșnică
odată ce viața ta este a Mea.
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“Iubirea Mea pentru tine e nesfârşită. Puternică și Convingătoare. Dată gratuit și fără cost.
Fugi acum în brațele Mele deschise. Nu fii un Esau, schimbându-ți viața pentru un castron
de ciorbă.
“Veniți, Prietenii Mei. Veniți.”
Regele Care cucerește. Salvatorul sufletelor, Iisus.

Supraviețuind Necazul Care Vine
Domnul a început în seara asta spunând, “Vreau să vorbesc cu voi despre Necazul care vine.
“În toată istoria nu va mai fi niciodată, nici n-a mai existat până acum un timp ca acesta.
Oamenii vor fi la capătul înțelepciunii lor încercând să-şi dea seama ce să facă în
continuare. Nimic nu le va face sens și totul va fi talmeş-balmeş. Eu încerc să pregătesc
acum pe cei care vor fi lăsați în urmă.
“N-are nici un sens să acumuleze avere, poziții sau puteri, fiindcă totul va fi criptat și
reorganizat pe baza loialității față de Noua Ordine Mondială. Orice Creștin care acum
postură pentru poziții superioare, va lovi un zid de cărămidă după Răpire. Nu e nevoie să fii
alarmată, doar informată. Cei care sunt lăsați în urmă vor trebui să schimbe prioritățile lor
de a face bani – spre supraviețuire. Dar nu vreu să spun supraviețuind în punct de vedere
fizic numai. Da, supraviețuirea trebuie să fie și spirituală, înțeleasă și sensibilă la mișcarea
Duhului Meu.
“Doar prin Duhul Meu va fi asigurată protecția celor lăsați în urmă. Nimic din designul
omului nu va aduce pace familiilor, numai abilitatea Mea de a salva și de a proteja va fi
găsită efectivă – martor Ridge Ruby. Dragii Mei lăsați în urmă, nu vă puteți baza pe arme ca
să vă protejați. Trebuie să vă întoarceți din toată inima la Mine și să cereți protecția Mea.
Eu vă voi proteja supranatural dacă sunt singurul vostru recurs. Cei care trăiesc cu sabia
vor muri de sabie.
“Dar am pregătit o armată de bărbați și femei pentru a recupera această țară de la dușman.
Ei se vor hâţâna în acțiune și vor participa activ la luarea terenului de la Ordine. Niciodată
din momentul istorii a omului nu a existat timpuri ca acestea care vin și, niciodată din
momentul istorii a omului protecția Mea n-a fost atât de puternică așa cum va fi.
“Totuși, sunt anumite reguli după care trebuie să le trăiți. Sinceritatea este în primul rând.
Vigilența asupra propriilor păcate și exemplu rău. Diavolii sunt inteligenți și știu cum să
provoace un suflet să cauze o spărtură în acoperirea lor. Caritate, smerenie și răbdare la fel
scor mare pe lista lucrurilor vizate și necesare pentru a menține protecția Mea.
“Vino la Mine imediat atunci când cazi. Nu pierde un moment. Fă o mărturisire sinceră și
renunța la acel păcat. Apoi Eu voi restaura acoperirea și voi adăuga protecție și har ca să nu
repeți acele păcat. V-am învățat deja despre judecarea altora. Cel mai rapid mod de a
pierde acoperirea voastră este prin calomnie, a defăima sau a bârfi despre altul. Nu numai
că dușmanul va folosi asta pentru a diviza și cuceri, va folosi ca să vă facă vulnerabili la
atac. Cu cât mai importantă este poziția voastră, cu atât mai atent va trebui să fiți la
atitudinea inimii voastre.
“Niciodată nu disprețuiți pe cineva bolnav sau slab. Rugăciunile lor sunt esențiale și
extrem de importante.”
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Și am aflat aceasta ca fiind adevărat în misiunea noastră, că rugăciunile persoanelor în vârstă și a
celor infirmiști aduc cu adevărat la rezultate uimitoare.
“Emoțiile voastre vor fi dușmanul vostru cel mai rău. Somnul va fi foarte important din
cauza stresului în care sunteți puși, asta va goli rapid claritatea gândirii și a energii. Acesta
va fi un timp de tehnici de supraviețuire...mai ales tehnici de supraviețuire spirituale.
Rugăciunea și caritate va crește șansele voastre de supraviețuire, iar rugăciune va fi arma
cea mai puternică numărul unu.
“Dușmanul e foarte şiret și va insinua multe lucruri pentru a vă întoarce unul împotriva
celuilalt. Stând jos și vorbind deschis cu sinceritate va răsturna complet încercările lui de a
întoarce fiecare dintre voi împotriva altuia.”
Aș dori să adaug pocăință la asta. Știți voi, odată ce vă dați seama care gândire a fost dreaptă sau
rea, cel care a făcut o alegere proastă în gândirea lui sau a acuzat pe nedrept, pocăința este foarte
importantă acolo, precum și să ceri iertare celeilalte persoane.
“Va fi mult nevoie de răbdare și amânarea furiei. Există întotdeauna un motiv în spatele
unui eșec și, este întotdeauna un test al virtuții pentru voi să-l suporți cu caritate și iubire
frățească. Nu uitați: veți fi judecați așa cum judecați unul pe altul. Dacă vrei milă, trebuie
mai întâi să arăți milă. S-ar putea să te vezi ca fiind superior în amestecul, dar Eu îți
garantez – aceasta va fi căderea ta.
“Într-un fel, Iubiților, trebuie să cultivați respect extrem unul față de celălalt. Poate că ți se
pare că altul este inferior pentru tine, însă Eu mă uit la inimă. Iar din punctul Meu de
vedere, cel ce iubește mai mult este superior. Poate că depăşiti în multe lucruri, dar dacă
nai caritate, păi...asta îți va cumpăra doar mândrie și vanitate. Există suflete care sunt atât
de bune și dispuse în interior, încât chiar și cea mai genială și îndeplinită persoană e cu
mult mai inferioară față de ei.
“Asta cu care vă ocupați nu mai este lumea sau afacerile lumești. Este strict spiritual și
standardele Noastre în Cer sunt atât de departe de ale voastre – sunt de nerecunoscut.
Cărțile lui Rick Joyner aduc în primul plan importanța carității și adevărata viziune
spirituală. Și țineți minte, nici unul dintre voi n-aveți înțelegeri absolut perfecte spirituale
sau Scripturale. Fiecare persoană are un dar pentru a adăuga la amestec. Sarcina ta va fi săl
desoperi, să cultivezi acest dar și să-l incorporezi. Acesta va fi un proces real al lucrului în
echipă și dobândirea diferenţială unul cu altul, iar cu cât de bine aveţi grijă de lanţul cel
mai slab, va determina succesul sau eșecul vostru.
“Oricând vă simțiți amenințati, primul vostru recurs est RUGĂCIUNEA. Acesta ar trebui să
fie primul vostru răspuns. Vor exista numeroase campanii dezinformate, așa cum sunt
întotdeauna în război, pentru a evita atenția de la ceea ce este cu adevărat important. Dacă
vă bazați numai pe Mine pentru informații, nu veți cădea în aceste cărări laterale.
“Vor exista, de asemenea, încercări de a încolţi credincioși. Fiți foarte atenți la cei care
spun că vor face o alianță cu voi, dar sub toate acestea, ceea ce vor cu adevărat este să afle
care sunt agendele voastre ca să vă poată raporta.
“Fiecare persoană dintre voi are un scop unic. Încercați să descoperiți acest lucru și să-l
cultivați și să-l onorați. Nu împiedica, în nici un caz, un suflet care dorește să meargă
înainte și să servească. Dă-le ceva de făcut și nu le refuza un loc de muncă – asta se va
întoarce serios împotriva voastră. A te simți necesar, dorit și important este esențial
pentru menținerea păcii. Când toți lucrează împreună cu sincronizare, toți se vor simți
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mulțumiți. Când lucrurile par să se destrame, rugați-vă împotriva unui duh de Diviziune.
“Acesta va fi un curs constant de acțiune a dușmanului.”
Vreau să spun că, de asemenea, duhurile Mincinoase sunt responsabile pentru diviziune. Duhurile
Mincinoase, duhurile Înșelătoare, duhurile Diviziei, Neințelegerii, Comunicării Răsucite – toate
acestea sunt implicate în acea dinamica a divizări.
“Acesta va fi un curs constant de acțiune a dușmanului: diviza și cuceri, sau a stabili pe
cineva pentru eșec și a cuceri. Fiți foarte susținători atunci când unul dintre voi eșuează.
Veniți la salvarea lor cu căldură, securitate și iertare. Reacționând cu furie îi va împuternici
pe demoni să provoace disidență și nemulțumire, care va roade în inimile unora până când
va exista un curent puternic de revoltă și diviziune.
“Niciodată nu presupuneți că ceva este bun sau o oportunitate bună. Rugați-vă mai întâi
întotdeauna și aflați de la Mine dacă e ceva ce ar trebui să faceți. Aduceți-vă aminte de
povestea calului Troian: toată lumea a crezut că e o pradă extraordinar de la dușmanul lor,
dar odată ce l-au tras în interiorul cetații, intenția sa adevărată a devenit clar pe măsură ce
soldații înarmați, îngrămădiți afară au luat orașul prin surprindere.
“În întregime, succesul poate fi avut prin această cea mai dificilă perioadă de timp. Totuși,
înțelegeți, Eu nu măsor succesul prin supraviețuire sau bravură. Standardul Meu e Iubirea,
iar să mori pentru Mine e un câștig.”
Nu vă temeţi de cei ce ucid trupul, dar care nu pot ucide sufletul; ci temeţi-vă mai degrabă de Cel
ce poate să piardă şi sufletul, şi trupul în iad. Nu se vând oare două vrăbii la un ban? Totuşi niciuna
din ele nu cade pe pământ fără voia Tatălui vostru.....Matei 10: 28-29

Nu Pune Încrederea în Trup
Domnul să fie cu voi și să vă binecuvânteze cu înțelepciunea Sa. Domnul a venit la mine cu un
mesaj pentru cei care sunt lăsați în urmă și au de lucru aici. Din anumite motive n-au fost luați în
Răpire.
“Nu puneți încrederea în trup. Nu imagina pentru un moment că poți asigura sau că poți
avea grijă de tine însuţi fără intervenția Mea...sau mai corect fără controlul Meu complet.
Când puni încrederea în propriul trup: abilitatea ta de a te apăra, capacitatea de a asigura
pentru tine însuţi – te pregătește pentru eșec. Sunt cei care vor merge în Necaz cu
buzunarele goale și cu nici un loc unde să se ducă, nici o mâncare, nici o pregătire. Și totuși,
ei vor fi asigurați pe deplin la fiecare pas al drumului.
“Când un suflet își pune toată încrederea în Mine, Eu sunt liber de a aproviziona de tot ce
are nevoie. Mai degrabă decât să furnizezi și să supraviețuiești, fii în legătură cu afacerea
Mea și toate aceste lucruri vor fi adăugate ție. Insecuritatea și panica ta nu face nimic
altceva decât să dai permisiune diavolilor să te prăvălească, să te uzeze și să te provoace să
te miști prematur drept în brațele de așteptare ale dușmanului. Însă cu atenția ta spre
aducerea sufletelor la Mine, Eu sunt liber să asigur de tot ce avi nevoie. Credincioșia Mea
este paza din spate și acoperirea ta.
“Este lipsa cunoștinței despre Mine care provoacă pe alții să se scufunde, aplicându-se să
asigureze pentru propriile lor nevoi. Când Mă cunoști, știi că am asigurat deja o cale de
ieșire completată cu mâncare, medicamente și acoperire care te va face invizibil pentru
dușman.
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“Acest lucru este pentru beneficiul celor lăsați în urmă, Clare. Pentru cea mai mare parte
acum, îi voi pregăti prin timpurile noastre împreună” ... mintea mea a plutit la diagramele
seismice pentru Yellowstone care le-am văzut astăzi. De necrezut – erau bare imense pline de
culoare înloc de liniile obișnuite care reflecă și de cutremure – într-adevăr uimitoar. Și mă
gândeam, ‘Nibiru aduce aceste schimbări pe Pământului și ei au știu tot timpul, știau că se va
întâmpla așa ceva.’
“Da, au știut tot timpul. Dar mai degrabă decât să asigure pentru mase, ei se bazează pe
condițiile catastrofale pentru a șterge porțiuni ale umanității care nu se încadrează în
codul lor genetic.
“ Dar să ne întoarcem la ceea ce este important aici, Dragostea Mea. Concentrarea trebuie
să fie la caritate și virtute, încredere și credință în capacitatea Mea de a asigura. Fără aceste
atitudini cruciale, ei nu vor reuși. Protecția Mea vă poate face invizibili. Protecția Mea
poate întoarce fiarele sălbatice departe. Protecția Mea vă poate salva de pe pământ, dând
cale dedesubtul vostru. Protecția Mea poate furniza apă și mâncare când nu-i niciuna. Pot
face toate lucrurile, și le voi face, pentru cei a cărora agenda e să adune suflete în
Împărăție. Cei care dăruiesc și conduc neegoist, care sunt cinstiți și îngrijesc de alții,
aceștia sunt cei pe care-i voi proteja și-i voi asigura în mod supranatural.
“ Voi adăuga mulți la numerele voastre care au nevoie de mântuire. Veșnicia lor este
agățată în balanță, iar dacă faceți veșnicia lor prioritatea voastră, Eu vă voi acoperi. Suflete
vor fi chinuite de confuzie și frică, neștiind de sus în jos, atât de severe vor fi încercările pe
Pământ. Ei vor fi complet dezorientați, încât nimic nu-i poate calma, ci numai un har
supranatural. Un har vindecător, punându-vă mâinile și rugându-vă pentru ca Pacea Mea
să coboare asupra lor.
“ Iar pentru voi care sunteți chemați să vindecați, Eu trăiesc înăuntrul vostru. Puneți mâna
pe cei răniți sau cei suferind, și imaginează-ți mâna Mea mișcându-se din inima ta prin
mână ta, și spre sufletul lor. Eu voi face restul. Tot ce trebuie să crezi este că EU SUNT și
TRĂIESC ÎN TINE. Asta-i tot ce este necesar pentru vindecarea completă chiar a bolilor
cele mai dramatice.
“ Fiți botezați în Duhul Sfânt, rugați-vă în limbi, cântați peste oameni în limbi – voi vorbiți
limba MEA și prin voi Eu mă rog rugăciunea perfectă. Nu permiteți nimănui să vă
descurajeze de a vorbi în limbi – diavolii vor folosi sufletele conștiințate-de-sine, nesigure
și prost informate pentru a încerca să vă împiedice să folosiți acest dar puternic. Nu-i lăsați.
Acum mai mult ca niciodată trebuie să vă rugați în limbi. Voi da, pentru unii dintre voi,
interpretari în timp ce vă rugați care vă va informa despre care-i adevărata opoziție, fie
vorba de om, fiară sau chiar de voi înșiși.
“Va fi o mare nevoie de înțelepciune supranaturală, așa de mulți adversari vor veni
împotriva voastră. Vă voi avertiza despre ei dacă faciți rugăciunea prioritatea voastră
absolută. Mai mult decât viața în sine, aveți nevoie de timp de rugăciune de calitate cu
Mine. Nimeni din grupul vostru nu poate merge fără rugăciune. Cei care nu se vor ruga, vor
fi legăturile slabe din lanțul vostru. Ei vă vor trăda și vor face alegeri slabe sub presiune.
Mai bine ca toată lumea să rămână în rugăciune și să permiteți celor care nu se vor rugă să
meargă în altă parte – asta e, odată ce ai făcut tot posibilul ca să-i aduceți la Mine, și totuși,
ei nu vor recunoaște sau nu vor alege să trăiască după standardele Mele. Lasă-i să plece,
vor aduce numai necazuri asupra celorlalți membri al grupului.
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“Spre sfîrșit, când lucrurile devin cele mai haotice, va trebui să vă lipiți de Mine cu toată
inima voastră și să nu vă sprijiniți pe înțelepciunea sau dispozitivele voastre. Vă voi inspira
cu pașii potriviți pentru a lua, chiar și în visele voastre voi veni și vă voi instrui. Înțelegeți
că cu cât vă apropiați mai mult de sfârșitul evenimentelor, cu atât mai haotice vor deveni, și
cu atât mai scurt timp înainte de eliberarea voastră. Rugați-vă pentru putere, curaj,
înțelepciune, compasiune și pace. Prin credința voastră veți fi mântuiți – trupul nu ajută
nimic. Totul depinde de credința și de încrederea în Mine singur.
“Veți fi martori cum oamenii vor izbucni în plâns complet, încât nu vor mai putea face față
situaţiilor. Ei se vor retrage în sine înșiși unde se simt în siguranță. Tot ce puteți face
pentru aceștea este să vă rugați și să fiți plini de compasiune. Harul Meu îi va transporta. Ei
vor fi printre voi ca bolnavi și cu dizabilități. Făceți tot ce este în puterea voastră să-i
îngrijiți, să nu deveniți nerăbdători cu ei sau să-i respingeți deoparte – ei ar putea fi harul
vostru mântuitor; pentru c-ați avut grijă de ei, Eu voi avea grijă de voi.
“Totuși, dacă trebuie să lăsați pe cineva în urmă, dați-le o porție de hrană și apă, rugați-vă
pentru ei ca Eu să preiau îngrijirea lor și că-i încredințați în mâinile Mele Milostive. Să nu
mergeți cu vină – ai făcut tot ce ai putut, iar acum e rândul Meu. Veți fi încercați până la
limitele voaste cele mai extreme, iar când ajungi la aceste limite, întoarce-te la Mine și,
‘Doamne, preia pentru mine, eu sunt la sfârșitul meu.’ Iar Eu îți voi da puterea de a
continua.
“ Amintiți-vă că puterea Mea e făcută desăvârșită în slăbiciunea voastră. Aceasta-i șansa
Mea să vă arăt cu cât de mult însemnați pentru Mine, și cine Eu sunt cu adevărat în voi.
“Vă binecuvântez acum cu pacea care întrece toată înţelegerea, cu curaj și rezistență.
Alergă cursa pâna la linia de sosire. Și amintiți-vă că în toate situațiile Eu sunt cu voi și nu
vă voi părăsi. Indiferent de ce confruntați – Eu voi fi acolo cu voi.”

Hoardele Iadului Au Fost Eliberate
“Hoardele iadului au fost eliberate.
“Au plecat în lume să stârnească rebeliune. Omul împotriva Dumnezeului, și da, CERN are
ceva de a face cu asta. Acești oameni sunt atât de orbiți, n-au nici o idee ce haos va însemna
pentru ei, iar când vor afla, va fi prea târziu să-l oprească. Aceasta va avea deja un punct de
sprijin și având distrus jumătate din Pământ.
Acum aici pe de o parte, la facilitatea de CERN ei au o statuie ale Yeshiva care-i luminată în
timpul noapții, tocmai în afara clădirii. Yeshiva este reprezentativ pentru aspectul distrugerii a
vieții și a haosului. Deci, pe scurt, Domnul spune că acești oameni de știință sunt atât de orbiți
încât nu văd genul de haos pe care-l vor crea și ce le va face lor.
“Doamne, credeam că CERN afectează mai mult spațiu exterior și că aceste creaturi vin de pe o
planetă demonică sau ceva de genul ăsta.”
“Iadul se află în adâncimile Pământului, și o anumită dinamică particulară a gravitației a
deplasat deoparte scutul de protecție pe care L-am pus pe loc, pentru a ține aceste creaturi
demon-infestate de a distruge Pământul.”
În timp ce vorbea, am văzut ceva de genul unei plăci imense translucide, o placă ca solzi de pește
deasupra unei zone a Pământului care fusese mișcată de către acțiunile acceleratorului.
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“Clare, de fapt este foarte, foarte trist. Văd acești copii amestecându-se cu lucruri pe care
nu le înțeleg, gândindu-se că Mă vor depăși într-un fel sau că pot duplica ceea ce am creat,
atingând astfel egalitatea cu Mine. O mare parte din asta e pur și simplu mândrie
academică și un grup de bărbați și femei urcând scara profesională, vrând să se ridice
deasupra, cocotându-se și declarând strălucirea lor față de lume – că ei sunt de fapt egali cu
Mine.
“Există un fapt bătător la ochi care încă le lipsește: și cine m-a creat pe Mine? Vezi tu, poți
să te joci cu blocuri de construcție pe care vi Le-am dat, dar ele sunt încă ținute împreună
de Iubirea și de Puterea Mea. Da, au reguli care pot fi manipulate pentru a produce diferite
rezultate, dar ele sunt toate create de Mine.
“Dacă aș elimina blocurile, universul ar înceta să mai existe precum și ei în el. N-ar fi nimic
mai mult decât globuri de energie plutind într-un gol. Acesta, apropo, este scopul Satanei:
folosind ambițiile lor pentru a le distruge. Acum ei nu pot vedea acest lucru. Așa cum am
spus, atunci când vor vedea va fi prea târziu. Dar Eu voi interveni așa ca universul să nu
meargă pe burtă ca un balon a cărui nava a fost dezlegată.
“Cât tanjesc să am tovărășie cu unele dintre aceste minți minunate pe care Le-am creat și în
are am suflat viață. Însă nu, asta le-ar ruina cariera. Aşadar, chiar dacă unii știu adânc că
sunt chemați în adevăratele domenii ale științei, ca Pontius Pilat, ei nu-și vor risca cariera
ca să urmeze aceea chemare. Pontius Pilat știa mai bine decât să mă răstignească, dar a
făcut-o din teamă că Cezar îi va distruge cariera din cauza revoltei dacă nu o facea – și
uităte acum la viitorul lui neinvidiat în Iad. El a fost avertizat. Ei au fost avertizați. Dar pofta
de poziție și faimă i-au depășit. Nimic scurt decât un miracol îi poate opri.
“Deci, iată-ne la un pas de dezastru. Hoardele iadului au fost eliberate în atmosfera
Pământului și tot ceea ce știu este distrugere și ură pentru omenire și tot ceea Ce-am creat.
Aşa că, se vor manifesta acum în moduri în care nimeni n-a putut imagina – pentru a pune
la muncă, prin omenire, distrugerea Pământului. Ei vor avea calea lor, Clare. Le-am dat-o în
mâinile lor.”
“Dar Doamne, ce zici de rugăciunea ‘lumea fără sfîrșit?’ ”
“Oh, Pământul va fi devastat, dar nu se va sfârşi. Voi aduce cu Mine un nou Timp de
Primăvară. Frumusețea unui Pământ proaspăt creat – voi restaura totul. Cea mai mare
parte a celor implicați în proiectul de accelerație nu sunt răi, doar foarte ambițiosi și fără
inteligență bazică. Ei trec cu vederea însăși fundațiile vieții pentru a-și urma un obiectiv
academic care le va aduce faimă și glorie. De aceea zic că sunt lipsiți de inteligență bazică
Un copil mic inteligent le-ar putea dovedi cu ușurință că ei se joacă cu un foc pe care nu-l
pot controla.
“Deci, în esență, aceste hoarde ale Iadului vor începe să inspire bărbați și femei în toate
nivelurile ca să facă lucruri care se vor sfârși într-un dezastru final. Vor sta pe umerii
oamenilor sugerând lucruri care arată destul de nevinovate, dar va stabili un val de
distrugere asupra întregului Pământ, prin întregul ecosistem prin masa minții a omului,
controlând multe și tot mai multe modele de gândire și fizica psihologiei pentru propriile
lor scopuri irelevante. Iarăși, aceștia sunt lipsiți de înțelepciune bazică și inteligență.
“Neînțelegând Dumnezeul și moralitatea, nefiind învățați de acest lucru ca bază pentru o
viață sănătoasă, ei n-au nici o teamă de Dumnezeu, nici o înțelegere de cum sunt
perpetuate lucrurile. Au aruncat total ideea de credință și religie și semnificația
comportamentului moral, precum și trăind vieți Evlavioase. Dacă ar fi urmărit adevărul și
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numai adevărul, ar fi descoperit cât de fundamental este acest lucru și ar fi avut o frică
sfântă de a se amesteca cu lucrurile pe care Le-am creat într-o anumită ordine.
“Bine, am vrut să înțelegi, dragă. Vei vedea o accelerare a răului de astăzi înainte. Da, răul
este pe cale să muște omenirea, s-o infecteze și s-o distrugă. Va începe încet, dar va obține
un impuls de a lungul zilele următoare.”

CERN “EU SUNT Dumnezeu și Nu Există Altul”
“Eu nu sunt un rege grozav și înfricoșător în prezența a căruia poți fi executat. Nu, pentru
cei blajini, Eu sunt blajin; pentru cei fragili, sunt atât de blând; pentru cei înfricoşați, îi
îmbrățișez cu brațele deschise. Dar pentru cei care sunt furioși și cruzi, Eu sunt fioros și
protector; celor ce înșelă, Îi prind în propriile lor deşteptări; celor care sunt răutăcioși, Eu
flutur bara de fier.
“În acest fel îmi protejez Mireasa Mea, și-i dau fiecăruia răsplatele lor drepte. Am lucrat din
greu și lung cu această generație pentru ai aduce la pocăință. Chiar și în această oră le-am
prezentat știința creației Mele pentru a-i aduce la simțurile lor. Și, totuși, ei persistă în
necredința lor încăpățânată de a satisface o carieră în comunitatea științifică și pentru a
evita ridiculizarea inevitabilă care vine cu proclamarea Numelui Meu.
“Și aici suntem într-o situație critică în istorie și trebuie să mă lupt cu aceia care ar
pretinde că sunt Dumnezeu. Chiar și atunci când Satana a dorit să urce pe tron, ei au dorit
să Mă depășească sau cel puțin să se stabilească în termeni egali cu Mine.
“Ce trebuie să spun acestei generații răutăcioase care se joacă cu fiecare bloc de
construcție ale creației? ‘Continuați! Executați-vă testele până când distrugeți tot ce am
creat?’ Nu, voi lăsa să se întoarcă împotriva lor, căci pentru ei Eu spun: ‘Eu Sunt Dumnezeu
și nu există altul. Oare nu pot retrage suflare din propriile voastre trupuri și în praf vă veți
întoarce?’ Dar nu, acest lucru nu le trece prin cap, fiindcă sunt orbiți de ambiția lor de a
dovedi lumii că sunt dumnezei.
“Nu voi tolera acest comportament insidios inspirat de nimeni altcineva decât Satan însuși.
Voi pedepsi și voi mustra pe cei ca acestea, ca nu cumva să distrugă solul pe care se află. Eu
nu sunt un om ca să fiu batjocorit, nici nu sunt surd, orb și fără cuvinte ca idolii pe care ei îi
adoră. Nu, Eu sunt Creatorul lor, de le place sau nu, de acceptă sau nu. Ceea ce încearcă să
facă va duce la unul dintre cele mai mari dezastre pe care Pământul a cunoscut vreodată.
Fiecare va alerga la adăpostul lor adânc, dar în zadar. Apele îi vor căuta și ei nu vor scăpa.”

Ei Trebuie să Uite Acum de Dragoste Lor cu Lumea
“Nimic nu va fi amintit din belșugul terenului atunci când se prăbușește. Numai amintiri
amare de cea fost pierdut. Apoi mă vor căuta din dărâmături. Vor realiza relațiile lor de
dragoste cu lumea care i-a lăsat goi și lipsiți. Iar când Mă vor găsi, îi voi îmbrățișa, voi
revărsa untdelemn pe rănile lor și-i voi ridica în sfințenie.
“Ce vreau să spun este că nu trebuie să plângi pentru cei care sunt lăsați în urmă. Nu,
acesta-i destinul lor, deoarece au ales să trăiască în acel strat de izolare unde totul era
asigurat de propria lor mână, unde succesul era întreaga focalizare a vieților lor. Da, au
ales asta, iar lumea fiind așa cum este, i-a lăsat orbiți și goi înaintea Mea. Iar acest lucru Eu
am permis ca să salvez sufletele lor; fiindcă fără asta, bine, Iadul se umple. Ei nu sunt toți
oamenii răi, doar Atei, fără a avea nevoie de Dumnezeu. Este actul Meu de milă ca lumea lor
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să se prăbușească până la capăt. E iubirea Mea pentru ei care permite o astfel de catastrofă.
Numai goliciunea îi va aduce la Mine, înfometați de confortul adevărului.
“Vezi tu, odată ce un om construiește casa sa pe nisip iar ploile vin și inundațiile spală
totul, atunci omul acela va lua în considerare importanța de a construi pe Stâncă, iar Eu voi
fi acolo ca să-l învăț. Deci vezi, ce este în așteptare și inevitabil, e doar prevedere Mea
pentru a aduce copiii Mei înapoi la Mine în duh și în Adevăr.
“Da, e dur. Da, e brutal. Da, e aparent nedrept. Dar nimic din aceste lucruri nu apar la om în
cap atunci când el e ocupat exploatând cei foarte săraci din țările din a treia lumea pentru a
cumpăra fiului său adolescent o mașină, sau pentru a construi o casă de lux. Tot ce
contează pentru cei de mentalitate aceasta, e linia de jos. Și așa ei vor experimenta
realitatea liniei de jos a altor națiuni, națiuni care te priveau ca exemplu în stil de viață și,
totuși, au fost captivi deznădăjduiți într-o cultură și economie subordonată în timp ce ai
continuat să prosperi.
“E foarte, foarte trist, Clare. Ceea ce nu vezi este modul în care acești oameni sunt
exploatați, și n-am creat Eu semința pentru semănător la un cost? Însă acum oamenii
lacomi și răi plănuiesc să găsească modalități de a forța săracii să cumpere semința lor. Cât
de rău să mai permit să devină? Plânsul săracilor ajunge la urechile Mele în fiecare zi. Ei
suferă chiar de lipsa necesităților medicale, în timp ce în țara voastră instituția medicală
rulează viața chiar a clasei de mijloc, găsind metode mai noi și mai bune pentru a obține
mai mult control pentru mai mult profit, și pentru a înflori în cheltuiala celor nevinovați
“Oh, este atât de corupt dincolo de orice motiv. De ce ar trebui Tatăl Meu să permită ca
aceasta să continue măcar pentru un minut? Noi am încercat să transformăm inimile
oamenilor, dar pofta lor de întâietate și lux în lume, i-a orbit complet față de modul lor de
viață nedreptă.
“În mod normal, Eu nu menționez aceste lucruri ție, dar vreau să înțelegi – fațetele
corupției la care trebuie să privesc în fiecare zi sunt copleșitoare și strigă pentru justiţie. Și
ceea ce este mai rău este că arhitecții acestor crime culturale nu văd că distrug chiar baza
propriei lor vieți, continuând să stoarce fiecare bănuț din cei săraci.
“Da, aceasta-i doar o singură fațetă dar dă naștere tulburărilor, urii, disperării. Există un
motiv pentru care Musulmanii se bucură în martiriu: e singura lor șansă de fericire într-o
lume deznădăjduit de coruptă și întortocheată. A trăi pentru o cauză umbrește durerea
nevoii și restaurează simțul demnității a omului atunci când nu-i este lăsat nimic, ci să
moară onorabil. Deci, Satan a oferit o șansă ca omul să se răscumpere pe sine însuși și să
trăiască în ‘ceruri’ cu toate lucrurile pe care nu le putea avea niciodată pe Pământ din
cauza nedreptății. N-ar trebui să-i urască pe bancheri aceia și lideri mondiali care pradă pe
cei săraci – mulți dintre ei Evrei?
“Există un alt sentiment de realizare: distruge Curva. Acest lucru, la fel, e onorabil. Așa că,
vezi? Problema aceasta e deznădăjduit de complexă. Dar când Mă întorc să cunduc și să
domneasc, bara de fier va rupe spatele celor care ar fura și defaima chiar pe cel mai jos
uman.
“Justiție și onoare va fi disponibilă pentru toți cei care o caută. Oportunitatea de a trăi
onorabil, cu o vocație adevărată și educație necesară, va fi disponibilă pentru toți, şi totuşi,
nimeni nu va prospera fără Dumnezeu. Nimeni, la început, nici nu va concepe viața fără
Dumnezeu, fără un devotament serios și dorință de a sluji Mie. Toată lumea va vedea
necesitatea de a trăi în Dumnezeu, cu excepția celor care n-au conștiință.”
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Moartea Americii
El a început, “Moartea Americii, spirituală și fizică.”
“Știi bine ce se joacă la suprafață: zornăiala de săbii, exerciții aproape de Polul Nord, toate
acestea sunt numai pentru spectacol.
“ Omul pe care lumea numește președintele voutru, omul de hoție și intrigă care câștigă
birou prin înșelăciune pur și simplu se joacă în mase, astfel că atunci când va veni
distrugerea ea va arăta autentică – când în realitate nu e mai mult decât un spectacol
superficial pentru a acoperi distrugerea tuturor suveranităților ca numai unul să poată
domina lumea. El a făcut un lucru stelar ca să te distrugă, America. Iar acesta Eu am permis
pentru c-ai jucat curvă și ai dormit cu fiecare trecător. În timp ce Eu, Soțul tău, am stat în
picioare pe măsură ce fiecare avea rândul lor în patul nostru.
“Și acum ce să spun? ... ‘cele zece coarne pe care le-ai văzut şi fiara vor urî pe curvă, o vor pustii
şi o vor lăsa goală. Carnea i-o vor mânca şi o vor arde cu foc. Căci Eu le-am pus în inimă să-mi
aducă la îndeplinire planul Meu: să se învoiască pe deplin şi dând fiarei stăpânirea lor
împărătească, până se vor îndeplini cuvintele Mele.....’ Apoc 17:16
“Într-adevăr asta este ceea ce spun..
“Cu toate acestea, încă sunt cu tine, chiar așa cum a așteptat Osea pe Gomera să-și termine
preacurvirea și să se obosească de paramorii ei. (iubiții secreți) Da, într-adevăr, Eu încă
sunt aici America, iar când mă vei căuta cu toată inima ta, într-adevăr mă vei găsi, gata să te
împaci cu Mine, zice Domnul Dumnezeul tău.
“Deci, în căldura rănilor tale întoarce-te la Mine și-ți voi da mângâiere. Voi spăla și voi face
medicamente pentru arsurile tale, le voi îmbrăca cu rufe curate. Te voi conduce pe drumul
cel bun și voi restaura gospodăriile ruinate pentru tine. Da, vei recupera, vei fi iarăși
credincioasă Mie.
“Nu vorbesc cu închinătorii detestați ai lui Baal pentru care capitala voastră a fost
construită, nu – Eu nu vorbesc cu voi, căci veți fi nimiciți cu desăvârșire chiar și în țara
voastră subterană, voi, care vă simțiți atât de siguri în sicriele voastre. Pe voi nu vă
consider, căci nu veți mai fi în calea Mea.
“Eu vorbesc inimilor Americii care continuă să mențină viziunea pe care am inspirat-o. Cei
care au refuzat să se culce cu străinii, cei care nu puteau să depășească pe cei lacomi, care
dețineau dominația și influența asupra unui popor puțin adânc și înșelător, care se apleca
să trăiască pentru confortul lor. Eu sunt cu voi.
“Mergeți înainte cu curaj. Eu Însumi voi fi cu voi, iar la urma urmelor, ceea cea fost
planificat pentru voi va ajunge la zero și iarăși vă veți ridica din cenușă pentru a ajuta
lumea și să fiți în acord cu Împărăția Mea precum vine să elibereze pe toți oamenii de la
Opresor.
“Pacea Mea să fie cu voi, fii și fiice ale Americii care țin la viziunea neprihănirii. Lovituri
paralizante veți primi, însă voi restaura și voi găsi plăcerea Mea în voi iarăși în timp ce țara
voastră se întoarce la Mine. O Națiune Sub Dumnezeul care suferă cu voi, Dumnezeul care
vă iubește și care a dat o mare frumusețe în solul voastru, și Dumnezeul care cu siguranță
vă va restaura.
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“Țineți strâns la aceste cuvinte, fiindcă ele sunt credincioase și adevărate.”

Asigurare și Instrucțiuni Pentru Cei Lăsați în Urmă
El a început:
“Vreau să vorbesc cu tine în seara asta despre creșterea spirituală. O mare parte din ceea
ce am făcut cu voi toți, este despre creșterea spirituală: crescând mai înalt, umpluți, mai
stabilți, bine fundamentați gata pentru orice, fiindcă realitatea voastră este în dimensiunea
spirituală cu Mine, nu în dimensiunea pământească care în curând se va ivi mai departe în
haos.
“Nerealizând ce se apropie, oamenii încă plănuiesc ca și cum această viață ar continua
pentru totdeauna așa cum este acum. De aceasta vor fi prinși prin surprindere de ce
urmează să aibă loc. Ceea ce vreau pentru tine Clare, este să lași în urmă atât de mult cât
poți pentru a ridica oamenii din acea dimensiune de haos, ceva ce numai Eu pot face cu
sufletele.
“ Vezi tu, CERN, clonele și elita conducătoare va face multe greșeli foarte grave care va
afecta locurile lor de ascundere printre rocile Pământului. Arcuri de apă și de magmă se
vor deschide asupra lor cu consecințe tragice. Ei vor striga către cei care au proiectat
aceste spații, ‘Am crezut c-ai spus că acest lucru nu se poate întâmpla!!!’ Dar în zadar,
numai pentru a fi înghițiti în abis. Aceasta va fi într-adevăr răsplatele lor drepte, deci Eu
sfătuiesc pe toți să nu aibă nimic de a face cu aceste baze subterane, nu sunt în siguranță.
“Și totuși, Eu voi aproviziona refugii sigure în zonele pustii, locuri cu apă abundentă,
caverne naturale și mâncare suficientă. Așa cum îngerii au oferit mana în pustie, tot așa voi
elibera suplimente suficiente tuturor.”
Voi face o pauză aici – asta a fost o surpriză pentru mine! Că îngerii au ajutat la răspândirea manei
în pustie. Acesta a fost un punct interesant.
“Multe depozite de alimente nu se vor termina. Materiale consumabile medicale și
vindecarea vor fi la fel susținute supranatural de Mine. Mulți vor veni într-o slujbă de
vindecare cu normă întreagă, îngrijind de cei bolnavi și infirmi, întărind și dând mângâiere
ceilor care s-au prăbușit în frică, ceilor pe marginea morții, chiar și unii să fie aduși în
Împărăție în ultimele momente ale vieților lor.
“Am niște lucruri minunate planificate pentru acest timp groaznic. Multe ziduri se vor
prăbuși peste dușman din cauza rugăciunii. Voi misca supranatural și literal Raiul și
Pământul pentru a proteja sfinții. Unii vor fi martirizați, unii vor supraviețui, însă toți vor fi
asigurați. Nu-i voi abandona în voința dușmanilor lor. Da, suferință de neîntrecut va fi
asistată, dar și deasemenea slavă de neîntrecut și triumful credinței. Vor fi mulți trimiși din
Ceruri ca vizite pentru încurajare și asigurare. Îngerii Mei vor fi cei mai grijulii pentru
bunăstarea rămășiței pe care o protejez de la toată forța mâniei Mele.
“Ascultați cu atenție la instrucțiunile pe care vi le transmit. Rugăciunea va fi cea mai mare
armă, iar Eu vă voi învăța cum să vă rugați. Va izvorî din interiorul vostru fără nici un efort,
atât de puternic va fi harul Meu printre voi. Rugăciunea se va ridica din interior și vă va
depăși în momente de frică și de pericol și veți fi păstrați ascunși în siguranță, precum și
având Pacea Mea.
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“Mulți se vor trăda unii pe alții și numai discernământ prin Duhul Meu Sfânt vă va avertiza
cine nu poate fi de încredere. Dacă judecați prin standarde exterioare: ceea ce se spune,
cum ei arată, cum acționează – dacă judecați după standardele umane normale, veți fi
păcăliți. Trebuie să vă bazați pe Mine pentru a detecta sufletele slabe sau pe cei trimiși ca
să vă descopere.
“Iarăși vreau să spun, acest lucru e pentru cei lăsați în urmă, asta nu-i pentru cei care vor fi
răpiți. Este important ca aceste lucruri să fie imprimate și ușor de găsit.”
“La fel ca și în zilele trecute când am protejat pe poporul Meu supranatural, astfel voi
proteja pe cei care trebuie să rămână în urmă. Va fi unul dintre ei care va fi desemnat lider,
iar lui sau ei, Eu îi voi da cunoștință și înțelepciune supranaturală. Protejați aceasta
persoană care este critică pentru misiunea voastră. Să nu lăsați diavolilor să cauze
diviziune, neînțelegere, murmurări și gelozie. Fiți în gardă împotriva acestor otrăviri pe
care ei le vor folosi pentru a vă despărți și-a împrăștia pe toți. Împreună veți supraviețui.
Separați, vă veți confrunta cu multe pericole fără ca cineva să vă susțină. Nu-i lasați să
despartă și să cucerească. Fiți mai deștepți decât dușmanul – mergeți în caritate și
smerenie și nu veți avea probleme. Mergeți în auto-voință, egoism, suspiciune și ciudă – va
fi decesul voastru.
“Vor fi multe încercări printre grupuri, multe încercări. Decizii dureroase de făcut, decizii
de viață sau moarte pentru a face. Eu vă voi da pace când deciziile sunt cele mai grele.
Utilizați Sorți pentru a vă ajuta să stabiliți un plan de acțiune.”
Dintr-o parte aici, Sorți sunt cele care le-au folosit – scotând paie sau bastoane, sau ceva
asemănător. Cu Iona, când era în navă pentru a afla de ce Dumnezeu era împotriva lor în furtună
și, bineînțeles, alegând apostolul ca să-l înlocuiască pe Iuda, ei au folosit Sorți.
“Eu voi fi cu voi ca și cum am fost cu Israel în pustie. Vă voi da semne de Iubirea Mea, semne
de pericol, semne când mergeți pe calea greșită, semne când mergeți pe calea DREAPTĂ...
Fiți atenți, acordați o atenție deosebită semnelor pe care vi le trimit.”
Știți, când mă gândesc la semne, mă gândesc la pietre în formă de inimă, la fața lui Iisus în coaja
copacului...Nu știu – vor fi lucruri diferite. Dar dacă toți sunt pe ceas pentru semne, atunci le vor
vedea.
“Dacă bănuiți c-ați luat o decizie greșită, opriți-vă și rugați-vă pentru asta. Mai bine să mă
aștepți decât să avansezi într-o capcană. Vor fi vremuri pentru a acționa și vremuri pentru
a aștepta. În vremurile de așteptare, încercările vor fi cele mai dificile. Rugați-vă mereu,
adorați-Mă și mulțumiți-Mi pentru fiecare moment în siguranţă a călătoriei voastre, pentru
fiecare asigurare, pentru fiecare dată când evitați dușmanul. Utilizați Numele Meu ca o
armă de război.
Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii şi sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva
domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutăţii care
sunt în locurile cereşti. Efeseni 6:12
“Acum vreau să vă amintiți cu toții cât de este ușor să cazii în necredinţă, având
neîncredere, bănuieli, fiind înfricoşat. Acestea sunt armele care dușmanul le va folosi
împotriva voastră, avertizare dinainte este înarmarea dinainte.
“Acum, prețioșii Mei, agățați-vă de instrucțiunile Mele, căci în ele se află viața și moartea.
Să nu vă fie temă de ceea ce omul face corpului vostru, ci numai de sufletul vostru etern, nu
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compromite de dragul corpului, al copiilor, a soției tale sau din orice alt motiv. Eu voi fi cu
voi să vă izbăvesc de rău. Rugați-vă adesea, ‘Izbăvește-ne de rău.’ Rugați-vă frecvent – este
o rugăciune puternică.”

Nu Pune Încrederea în Trup
Domnul să fie cu voi și să vă binecuvânteze cu înțelepciunea Sa. Domnul a venit la mine cu un
mesaj pentru cei care sunt lăsați în urmă și au de lucru aici. Din anumite motive n-au fost luați în
Răpire.
“Nu puneți încrederea în trup. Nu imagina pentru un moment că poți asigura sau că poți
avea grijă de tine însuţi fără intervenția Mea...sau mai corect fără controlul Meu complet.
Când puni încrederea în propriul trup: abilitatea ta de a te apăra, capacitatea de a asigura
pentru tine însuţi – te pregătește pentru eșec. Sunt cei care vor merge în Necaz cu
buzunarele goale și cu nici un loc unde să se ducă, nici o mâncare, nici o pregătire. Și totuși,
ei vor fi asigurați pe deplin la fiecare pas al drumului.
“Când un suflet își pune toată încrederea în Mine, Eu sunt liber de a aproviziona de tot ce
are nevoie. Mai degrabă decât să furnizezi și să supraviețuiești, fii în legătură cu afacerea
Mea și toate aceste lucruri vor fi adăugate ție. Insecuritatea și panica ta nu face nimic
altceva decât să dai permisiune diavolilor să te prăvălească, să te uzeze și să te provoace să
te miști prematur drept în brațele de așteptare ale dușmanului. Însă cu atenția ta spre
aducerea sufletelor la Mine, Eu sunt liber să asigur de tot ce avi nevoie. Credincioșia Mea
este paza din spate și acoperirea ta.
“Este lipsa cunoștinței despre Mine care provoacă pe alții să se scufunde, aplicându-se să
asigureze pentru propriile lor nevoi. Când Mă cunoști, știi că am asigurat deja o cale de
ieșire completată cu mâncare, medicamente și acoperire care te va face invizibil pentru
dușman.
“Acest lucru este pentru beneficiul celor lăsați în urmă, Clare. Pentru cea mai mare parte
acum, îi voi pregăti prin timpurile noastre împreună” ... mintea mea a plutit la diagramele
seismice pentru Yellowstone care le-am văzut astăzi. De necrezut – erau bare imense pline de
culoare înloc de liniile obișnuite care reflecă și de cutremure – într-adevăr uimitoar. Și mă
gândeam, ‘Nibiru aduce aceste schimbări pe Pământului și ei au știu tot timpul, știau că se va
întâmpla așa ceva.’
“Da, au știut tot timpul. Dar mai degrabă decât să asigure pentru mase, ei se bazează pe
condițiile catastrofale pentru a șterge porțiuni ale umanității care nu se încadrează în
codul lor genetic.
“ Dar să ne întoarcem la ceea ce este important aici, Dragostea Mea. Concentrarea trebuie
să fie la caritate și virtute, încredere și credință în capacitatea Mea de a asigura. Fără aceste
atitudini cruciale, ei nu vor reuși. Protecția Mea vă poate face invizibili. Protecția Mea
poate întoarce fiarele sălbatice departe. Protecția Mea vă poate salva de pe pământ, dând
cale dedesubtul vostru. Protecția Mea poate furniza apă și mâncare când nu-i niciuna. Pot
face toate lucrurile, și le voi face, pentru cei a cărora agenda e să adune suflete în
Împărăție. Cei care dăruiesc și conduc neegoist, care sunt cinstiți și îngrijesc de alții,
aceștia sunt cei pe care-i voi proteja și-i voi asigura în mod supranatural.
“ Voi adăuga mulți la numerele voastre care au nevoie de mântuire. Veșnicia lor este
agățată în balanță, iar dacă faceți veșnicia lor prioritatea voastră, Eu vă voi acoperi. Suflete
vor fi chinuite de confuzie și frică, neștiind de sus în jos, atât de severe vor fi încercările pe
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Pământ. Ei vor fi complet dezorientați, încât nimic nu-i poate calma, ci numai un har
supranatural. Un har vindecător, punându-vă mâinile și rugându-vă pentru ca Pacea Mea
să coboare asupra lor.
“ Iar pentru voi care sunteți chemați să vindecați, Eu trăiesc înăuntrul vostru. Puneți mâna
pe cei răniți sau cei suferind, și imaginează-ți mâna Mea mișcându-se din inima ta prin
mână ta, și spre sufletul lor. Eu voi face restul. Tot ce trebuie să crezi este că EU SUNT și
TRĂIESC ÎN TINE. Asta-i tot ce este necesar pentru vindecarea completă chiar a bolilor
cele mai dramatice.
“ Fiți botezați în Duhul Sfânt, rugați-vă în limbi, cântați peste oameni în limbi – voi vorbiți
limba MEA și prin voi Eu mă rog rugăciunea perfectă. Nu permiteți nimănui să vă
descurajeze de a vorbi în limbi – diavolii vor folosi sufletele conștiințate-de-sine, nesigure
și prost informate pentru a încerca să vă împiedice să folosiți acest dar puternic. Nu-i lăsați.
Acum mai mult ca niciodată trebuie să vă rugați în limbi. Voi da, pentru unii dintre voi,
interpretari în timp ce vă rugați care vă va informa despre care-i adevărata opoziție, fie
vorba de om, fiară sau chiar de voi înșiși.
“Va fi o mare nevoie de înțelepciune supranaturală, așa de mulți adversari vor veni
împotriva voastră. Vă voi avertiza despre ei dacă faciți rugăciunea prioritatea voastră
absolută. Mai mult decât viața în sine, aveți nevoie de timp de rugăciune de calitate cu
Mine. Nimeni din grupul vostru nu poate merge fără rugăciune. Cei care nu se vor ruga, vor
fi legăturile slabe din lanțul vostru. Ei vă vor trăda și vor face alegeri slabe sub presiune.
Mai bine ca toată lumea să rămână în rugăciune și să permiteți celor care nu se vor rugă să
meargă în altă parte – asta e, odată ce ai făcut tot posibilul ca să-i aduceți la Mine, și totuși,
ei nu vor recunoaște sau nu vor alege să trăiască după standardele Mele. Lasă-i să plece,
vor aduce numai necazuri asupra celorlalți membri al grupului.
“Spre sfîrșit, când lucrurile devin cele mai haotice, va trebui să vă lipiți de Mine cu toată
inima voastră și să nu vă sprijiniți pe înțelepciunea sau dispozitivele voastre. Vă voi inspira
cu pașii potriviți pentru a lua, chiar și în visele voastre voi veni și vă voi instrui. Înțelegeți
că cu cât vă apropiați mai mult de sfârșitul evenimentelor, cu atât mai haotice vor deveni, și
cu atât mai scurt timp înainte de eliberarea voastră. Rugați-vă pentru putere, curaj,
înțelepciune, compasiune și pace. Prin credința voastră veți fi mântuiți – trupul nu ajută
nimic. Totul depinde de credința și de încrederea în Mine singur.
“Veți fi martori cum oamenii vor izbucni în plâns complet, încât nu vor mai putea face față
situaţiilor. Ei se vor retrage în sine înșiși unde se simt în siguranță. Tot ce puteți face
pentru aceștea este să vă rugați și să fiți plini de compasiune. Harul Meu îi va transporta. Ei
vor fi printre voi ca bolnavi și cu dizabilități. Făceți tot ce este în puterea voastră să-i
îngrijiți, să nu deveniți nerăbdători cu ei sau să-i respingeți deoparte – ei ar putea fi harul
vostru mântuitor; pentru c-ați avut grijă de ei, Eu voi avea grijă de voi.
“Totuși, dacă trebuie să lăsați pe cineva în urmă, dați-le o porție de hrană și apă, rugați-vă
pentru ei ca Eu să preiau îngrijirea lor și că-i încredințați în mâinile Mele Milostive. Să nu
mergeți cu vină – ai făcut tot ce ai putut, iar acum e rândul Meu. Veți fi încercați până la
limitele voaste cele mai extreme, iar când ajungi la aceste limite, întoarce-te la Mine și,
‘Doamne, preia pentru mine, eu sunt la sfârșitul meu.’ Iar Eu îți voi da puterea de a
continua.
“Amintiți-vă că puterea Mea e făcută desăvârșită în slăbiciunea voastră. Aceasta-i șansa
Mea să vă arăt cu cât de mult însemnați pentru Mine, și cine Eu sunt cu adevărat în voi.
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“Vă binecuvântez acum cu pacea care întrece toată înţelegerea, cu curaj și rezistență.
Alergă cursa pâna la linia de sosire. Și amintiți-vă că în toate situațiile Eu sunt cu voi și nu
vă voi părăsi. Indiferent de ce confruntați – Eu voi fi acolo cu voi.”

Acceptă Iertarea Lui Dumnezeu
“De ce este, poporul Meu, că nu puteți accepta iertarea Mea? De ce credeți minciunile
condamnate din gurile mincinoase ale dușmanilor voștri? De câte ori trebuie să vă rog să
CREDEȚI, doar credeți și veți primi? De câte ori trebuie să mor din nou pe cruce pentru a
vă convinge că păcatele voastre au fost spălate?
“Mulți dintre voi stați întinși în paturi de condamnare, din momentul când vă treziți și
deveniți conștienți chiar până la momentul în care cadeți dormind. Păcatele voastre vă
apasă în jos. Ați cerut iertare dar nu credeți c-ați primit-o. Mai degrabă, credeți minciunile
celor răi care vă bombardează continuu cu falsitate.
“Luați toate gândurile în captivitate, Scumpii Mei Preaiubiți. Fiecare gând. Nu lăsați să vă
intre în inimi sau în locurile voastre interioare, nu vă alimentați cu aceste minciuni
peiorative. Eu vă voi spune cum trebuie să acționați. Luați în considerare copilul mic. El
așteaptă până când mama lui iese din bucătărie, apoi lunecă un scaun la tejghea, se sprijină
de tejghea și ia vârful de biscuiți din borcan...tot timpul ținând un ochi pe ușă
“Știe că n-ar trebui să ia biscuiți...cumva are așa de mult simţ. Deci, el așteaptă până când
ea nu se uită înainte de a încerca să atace borcanul. Cu grijă, pune în buzunar o mână de
biscuiți, pune capacul înapoi pe borcanul de biscuiți, se dă jos de pe scaun și-l mută înapoi
la masă și fuge repede afară cu biscuiții înainte de a fi prins. Apoi pe măsură ce-i mănâncă,
unul câte unul, începe să considere c-a făcut ceva greșit. Au un gust bun, dar el se simte
prost. Eu lucrez în conștiința acelui copil până când e gata să se pocăiască. Voi face mai ușor
pentru el. A lăsat firimituri pe tejghea, mama lui vede firimiturile și găsește tipul mic în
colțul curții cu fața în cealaltă direcție, punând ceva în gură. Ea se duce la el și zice, ‘Copile,
ai luat niște biscuiți?’ El șterge ciocolata topită de pe mâinile sale mici, privește în sus la ea
cu emoții amestecate, vină c-a furat biscuiți și satisfacție că le-a terminat pe toate. Prins în
acțiune, nu mai are niciun alt răspuns, ‘Mmm hmm, îmi pare rău Mama, îmi pare rău.’ Apoi
în acel moment de mărturisire, se ridică căinţa adevărată și lacrimi izvorăsc în ochii săi. Cu
adevărat îi pare rău. A făcut ce a fost greșit, știe asta, se pocăiește și cere iertare.
“Ce fel de Dumnezeu sunt Eu, copii Mei? Să vă iau de braț târâindu-vă în casă și să vă bat
alb-negru? Sau să vă așez în pauză ca să puteți gândi la aceasta câteva momente și să avem
o altă discuție. ‘Știi ce ai făcut?’ A fost greșit, Mama. ‘Ce spui?’ Îmi pare rău. (o lacrimă
mică picură din ochiul său.) Ce să spun în acest moment? ‘Te iert. Du-te și nu mai păcătui.’
“Mai târziu te joci și începi să te simțiți rău. Dacă ai putea vedea, un demon se află pe
umărul tău, spunându-ți, ‘Ești rău – ai luat biscuiții aceia.’ Te culci pentru un pui de somn
și, mai multe voci demonice, ‘Ești un băiat mic urât. Ai furat de la mama ta.’ Pe urmă, când
toți vin la masă, ‘Ar trebui să fii în pauză, nu meriți să stai la masă.’ Acest lucru se repetă zi
și noapte, iar în curând te simți atât de rău despre tine că nu mai există nici o speranță
rămasă, de ce să mai încerci să fii bun, ești condamnat.
“Așa vă demoralizează dușmanul. Unii dintre voi au trăit prin aceast tip de copilărie, unde
părinții voștri au fost vocea demonilor. Te descurajau continuu și-ți spuneau cât de rău
erai. Niciodată nu te lăsau să uiți un lucru pe care l-ai făcut greșit. De fiecare dată când erau
supărați, ei menționau trecutul și te descurajau cu el.
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“Credeți că sunt ca ei? Păi, nu sunt. Eu când văd căinţă în inima ta, îți șterg păcatul și
șoptesc, ‘Hai să încercăm din nou. Vom face mai bine de data viitoare.’ Eu aștept cu răbdare
să-ți dai seama ce ai făcut, care sunt consecințele, apoi te îmbrățișez, lucrând cu tine până
când vei putea depăși această tentaţie.
“Pe de altă parte, demonii vă descurajează zi și noapte fără milă. Copiii Mei, când veți
învăța diferența dintre vocea Mea și a demonilor Mincinoși? Când mă veți lua pe cuvântul
Meu, ‘Eu te iert.’ Când veți lua mâna Mea și să încercăm din nou decât să fugiți în cealaltă
direcție? Nu știți că condamnarea naște condamnare? Demonii vă ocărăsc, pentru că vor să
vă ocărâți unul pe celălalt. Ei vor să fiți atât de descurajați, încât să nu mai ieșiți niciodată
înainte cu darurile voastre, niciodată nu veți crede că vă pot folosi, niciodată nu veți crede
că aveți vreo importanţă în Împărăția Mea. Sau că sunteți mântuiți și că vă duciți în Cer.
“Dar sunteți! Fiecare dintre voi este echipat cu daruri prețioase de care am nevoie în
funcțiune, pentru a lupta împotriva dușmanului în acest timp. Fiecare dintre voi este
înzestrat cu putere când vă rugați. Însă, nu vei veni niciodată în Sala Tronului cu
îndrăzneală dacă te simți rău despre tine însuți. Niciodată nu te vei aventura să atingi un
alt suflet dacă te simți necurat și vinovat. Iar dacă îndrăznești, dușmanul va spune, ‘Uită-te
la păcatele tale, n-ai nici o treabă să-i ajuți, Dumnezeu nu te poate folosi.’
“ Vinovăția și condamnarea sunt instrumentele numarul unu folosite de dușman pentru a
disabilita un Crestin. Asta este ceea ce demonii sunt învățați, ‘Dacă vreți să aduceți un
Creștin la pământ și să-i oprești, mentionați-le păcatele.’ Și din păcate, funcționează! Dar
avertizare dinainte este înarmarea dinainte. Dacă știi că aceasta este zona de atac, poți veni
înaintea Mea pocăindu-te și mergi în luptă complet echipat. Ce metodă mai bună de a
demoraliza un om decât să-l faci să se simtă rău despre sine însuşi? Vedeți? Sunteți victime
al războiului psihologic dacă vă lăsați convinși de minciuna că păcatele voastre nu sunt
iertate.
“Poporul Meu, e timpul să crești. Trebuie să mergi în luptă încredințat în Iubirea și-n
iertarea Mea. Nu mai este timp pentru o credință clătinată. Ați avut împărtășie cu Mine.
Știți că natura Mea este iubirea și iertarea, împreună cu o mână de ajutor. Ați fost cu Mine
și pentru a fi cu Mine, mă cunoașteți, iar acum ar trebui să aveți încredere să acționați
asupra cuvântului Meu, să lupați lupta bună și să luați toate gândurile în captivitate.
“Acesta este un alt motiv la care intimitate cu Mine este atât de opusă de diavoli. Ei știu că
dacă te apropii de Mine în tandrețe și iubire, vei fi spălat în iertarea Mea. Vei pleca
încurajat, întărit și gata să iubești așa cum te-am iubit și Eu.
“Dar dacă n-ai atins niciodată această intimitate cu Mine, încă ești predispus să te gândești
la Mine ca fiind asptru și condamnator, apelând la experiențele din copilărie și din școală,
când pedepse nedrepte au fost îndreptate împotriva ta. Ești judecat vinovat și mental
întemnițat atunci când demonii te osândesc zi după zi, și n-ai nici un moment autentic și
intim cu Mine, unde Eu te țin, te iert și te echipez pentru a încerca din nou. Transporți peste
capul tău un nor permanent care spune, ‘Vinovat.’
“Și-n sfârșit, trebuie să CREZI în iertarea Mea. CREDE că am suferit și am murit pentru
tine pe cruce. CREDE că deși păcatele tale sunt roșii ca sângele, Eu le voi spăla albe ca
zăpada. N-am iertat Eu pe David, un ucigaș și un adulter? N-am iertat Eu pe Fariseii și
soldaților Romani... ‘Tată, iartă-i căci nu știu ce fac.’
“Deci, dacă i-am iertat pe ei, cum nu puteți accepta iertarea Mea pentru păcatele voastre?
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“Foarte simplu, asculți pe demoni care te disabilitează prin condamnare. Ar trebui să vă fie
clar până acum: condamnarea aparține demonilor, convicţiunea aparține Duhului Meu. Eu
când convict, există un sentiment dulce, dulce de ați parea rău că M-ai jignit, și cu ea vine o
adevărată dorință de a nu repeta actul, iar Eu sunt cu tine în acel moment, încurajându-te
să mă chemi pentru putere în viitor.
“Când dușmanul vă condamnă, este ca să vă convingă cât de răi și fără valoare sunteţi, că
sunteţi condamnaţi și că nu puteți fi folosiți de Dumnezeu niciodată, sunteţi complet
pierduţi și inutili. Împreună cu asta vine rușinea copleșitoare și-o dorință de a fugi de Mine
în loc de spre Mine. Odată ce ești convins să fugi de Mine, spirala se duce rapid în lipsa de
speranță.
“Marcaţi cuvintele Mele, atunci când simțiţi asta, simțiţi ceea ce este pus pe voi de slujitorii
lui Satana.
“Deci, v-am dat acum o lecție despre cum să recunoașteți gândurile Mele blânde de
convicţie, și astfel să scăpați de capcanele pe care Satana le-a înființat pentru a vă aduce în
dizgraţie permanent disabilitați ca un Creștin. Luați-o în inimă, Dragi Mei, luați-o în inimă
și refuzați vinovăția care aparține lui Satan și a servitorilor lui.
“Vă binecuvintez acum cu un sentiment dulce de iubirea și compasiunea Mea nesfârșită.
Mergeți în iertarea Mea. Deși păcatele voastre sunt ca cârmâzul, noi am judecat împreună,
acum ele sunt albe ca zăpada.”
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Ce trebuie să așteptați cu nerăbdare odată ce Necazul s-a terminat.
Ce Iisus Ne-a Spus Despre Cer și Perioada Mileniului
Speranța Viitorului Ca Să Aştepți Cu Nerăbdare și Să Te Ajute Să Te Stărui
În loc de a include mesajul întreagul când Iisus a vorbit despre Cer în acest document, noi am
scos DOAR referințele Raiului: ceea ce este, ceea ce vei găsi acolo, cum funcționează lucrurile
acolo, cum te vede Iisus – și ce am putea face/vedea în următoarea perioadă, împărăția de 1.000
de ani a lui Iisus Însuși pe un Pământ reînnoit DUPĂ terminarea Necazului (numit Mileniu).
Intenția noastră este să te ajutăm să te stărui prin Necaz, din cauza Speranței care se află
înaintea ta: Casa ta Veșnică și toată eternitatea să fie petrecută împreună cu Iisus. Va exista o
referinţă la învățătura originală de unde a venit fiecare citat, dacă ai dori să citești contextul
întregului mesaj. Mesajele au fost date inițial Miresei Sale – dar minunile și gloriile Raiului sunt
încă aceleași.
Fie ca Domnul să te binecuvânteze cu Speranță, Străduință să te agați de El în acest timp al
Necazului, precum și Forță și Curaj de a îndura ceea ce trebuie să fie îndurat pentru Slava lui
Dumnezeu. Cu cât mai aproape atragi la Dânsul, cu cât mai aproape mergi acum cu El în
Credință, Încredere și Ascultare, cu atât mai reală această Casă chiar dincolo de acesta timp va
deveni. Lucrurile acestea pe care le vei citi vor fi depozitate pentru tine, la fel – pentru a trăi cu
ele pentru eternitate în timp ce locuim în Casa Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos și
al Tatălui nostru Dumnezeu.

Inima Ta Este Camera Tronului Său
Dumnezeu trăiește în interiorul nostru. În interiorul nostru! Nu e acolo, El e aici. E o altă
dimensiune. O să-ți dau un mic secret: oriunde este Dumnezeu, este și Cerul. Iar dacă intri în
inima ta, intri în inima Domnului, deoarece inima ta este camera Tronului Său – El stă în inima ta
ca un Împărat pe tronul Lui. Dacă intri în camera tronului tău într-o stare liniștită de rugăciune
și adorare, în cele din urmă, Dumnezeu va dezvălui prezența Sa manifestată ție. Îl vei vedea întrun mod exterior. El permite ca acest lucru să se întâmple, fiindcă noi suntem atât de obișnuiți să
vedem lucrurile aici.

Iisus Este Intrarea în Cer
Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine. Ioan 14: 6
Aceasta este Scriptura. Și în același fel, El este intrarea în Cer, în locul acesta frumos. Iar acum
mulți Creștini din întreaga lume experimentează cu îi Cerul. Dumnezeu dezvăluie mari taine
pentru ei. E ca și cum norii s-au despărțit și această dimensiune s-a deschis Creștinismului, iar
noi am mers chiar prin ea și am văzut lucruri frumoase.

Alăturându-mă lui Iisus în Cer – o Cronică
Am început: Acesta este un nou sezon de rugăciune, de schimbare – și-l iubesc. Noi am mers
iarăși în Cer, toată după-amiază. Ne-am întors la casa de copac bungalow a Tatălui Său
(Dumnezeul Tată), coborând un deal pe o cale de nisip alb. Iubesc nisipul alb pe teren. Iisus s-a
oprit la jumătatea dealului și a întins o pătură mare, pe care mama Lui o făcuse pentru noi. Avea
o inimă roșie mare matlasată pe ea. El mi-a amintit să scot biscuiții de nuntă și Frappuccino ca
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să ne putem bucura de o masă împreună. Oh, cât de fericită eram despre asta. I-am oferit astea
pentru un post. Deci ce vreau să spun prin asta este că în viața reală am scos biscuiții și
Frappuccino-ul meu în timp ce El mă lua prin Cer.
Am mâncat împreună plini de bucurie, dar eram un pic distrasă de datoria mea de-a strânge
produsele alimentare aruncate de la un magazin local, pentru a le distribui saracilor pe mesa,
aici în Taos. Și când zic săraci, acești copii trăiesc în cutii de carton, Volkswagen-uri arși și
remorci, și lucruri de genul ăsta. Ei sunt foarte, foarte săraci. Iar mulți dintre ei provin din familii
de droguri grav afectate, știți voi, familiile care se droghează de mult timp.
Noi colectăm mâncare de la magazinele locale și le trimitem în fiecare Joi, iar eu trebuia să fiu
acolo pentru a lua mâncarea. Există un anumit timp în care trebuia să fiu acolo. Iisus, înțelegând
îngrijorarea mea, a spus de fapt, “Eu te aștept.” Așa că, am ieșit și m-am întors cu multă
așteptare să continuam chiar de acolo de unde am rămas.
Oh, bucuria mea, El încă stătea acolo pe dealul pădurii, așteptându-mă. Când am terminat de
mâncat, El a zis, “Haide!” și s-a întins la mână mea. Am coborât ușor dealul, fiidcă există foarte
puține șanse să-ți pierzi echilibrul în Cer. Nici o piatră dură, niciun “auci’s” – fiecare bucată a
Creației e serviabilă până la extrem. Florile zboară în mâinile tale când vrei să le iei. Ele chiar te
salută pe măsură ce te plimbi – într-adevărat, își întorc capul și își pleacă capul. Albinele te lasă
să pătrunzi în fagurile de miere și plutesc în aer într-o formă de inimă. Rocile ascuțite de lavă
neagră sunt ușor spongioase și moi la atingere.
Când am ajuns pe fundul dealului Iisus a făcut o întoarcere bruscă la drept, și înaintea ochilor
mei era deschiderea spre o peșteră semicirculară la o înălțime aproximativ de 3 metri. La
început am gândit că era întunecată în interior, așa cum sunt peșterile ca de obicei. Însă nu în
Cer! Aici lumina strălucește din toată Creația – este evident că iubirea Lui este cea care ține
lucrurile împreună.
Când am întrat înăuntru, tavanul peșterii era aliniat cu o carpetă cristalină albastru puternic,
asemănând cu iarba mușchi grosă, dar mai degrabă facută din cristale albastre mici clare, dând o
lumină blândă dar suficient de luminoasă pentru a vedea. Le-am recunoscut din rocile mele de
colecţionare în zilele mele pretimpurii ca copil. Erau smithsonite. Odată ce ochii mi s-au
acomodat, am văzut un mic pârâu, nu mai mult de 3 metri de la o margină la altă, și 1.52 sau 1.83
metri de adâncime. Cristalină cu un fund de nisip alb. Tavanul peșterii trebuie să fi fost de 3
metri de înălțime, sau așa ceva, iar apa strălucitoare arunca valuri de lumină de a lungul
suprafeței, adăugând la calitatea eterică a peșterii.
Era o mică canoe care ne aștepta acolo. Iisus s-a așezat în lucul de spate și ne-a vaslit în cavernă.
În jurul primei curbe, spre încântarea și surprinderea mea, erau cristale de cuarț uriașe de la
91cm până la 2 metri în lungime, de toate culorile diferite: ametist, acvamarin, turmaline tricolorate: roșu, galben și verde. Iar gândul mi-a venit în minte, ‘Mă întreb dacă sunt de aceeași
compoziție ca smaraldele?’ Chiar atunci o firidă din partea peșterii a aparut în vedere, umplută
cu smaralde mici de tot felul de verde briliant.N-am văzut niciodată pe acest Pământ o asemenea
bogăție în culoare. Una dintre culorile mele preferate – Azurit – profund, albastru bogat, mi-a
venit în minte. NUMAI m-am gândit la ea și o altă cavitate mică din peretele peșterii a fost
acoperită cu cristale minuscule albastre frumoase. Albastru închis, ca albastrul la miezul nopții –
ca cerul. Oh, cât de absolut uimitor.
M-am întins să ating unul dintre cristalele de cuarț foarte înalte, așezând palma mâinii mele pe
el. A vibrat, într-un mod similar cu ceea ce ai experimenta dacă îți așezi mâna pe un cabinet de
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difuzoare. Apoi, am auzit un zumzet. L-am reprodus cu propria mea voce aici pe Pământ și mi-a
pornit acordorul electronic. Zumzetul era în cheia lui B. Apoi, un alt strat de sunet în cheia lui E.
Atunci C! Ce de interesant era totul pentru mine. Era ca și cum aș fi auzit rocile strigând!
Iisus îmi aranjase un loc, direct în fața Lui, ca să Mă poată ținea și să-mi susțină spatele meu
odihnindu-se împotriva Sa în timp ce eram foarte fascinată privind această Creație magnifică.
Vreau să numesc acest loc Râul Cântăreț, dar nu știu dacă acesta este numele Lui pentru el.
Paradisul a vine în minte, din nou. Un vers din Cântecul Nunții este – “A fi cu Tine e Paradis.”
Am început să cad într-o odihnă sublimă în El, până la momentul în care nu mai puteam să stau.
Am găsit calea spre patul nostru, aici în casă, și m-am culcat plutind încă în brațele Sale pe Râul
Cântăreț. Iar acum El îmi spune, “Te rog, spune-le despre acest loc. Vreau să știe că l-am
creat pentru încântarea lor, și într-o bună zi, foarte curând, îi voi lua în aceeași canoe în
adâncul acestei creşe criataline Cerești, iar apele vor cânta și ele cu bucurie, la fel.”
După aproximativ 2 ore am revenit în mine, simțindu-mă odihnită și pregătită pentru munca
care o vom face împreună în seara acesta. Noi lucrăm încă la Cântecul Nunții.
Oh Doamne, mă simt așa de minunat. Aceste două zile au fost ATÂT de minunate. A trecut mult
timp de când am putut să mă relaxez total în prezența Ta dulce și să te las să mă iei unde dorești.
Îți mulțumesc pentru acest dar sublim. Te rog, te rog ajută-mă să ghidez pe alții în locul acesta
dulce.
“Asta e ideea,” El a răspuns cu un indiciu de emoție și o sclipire în ochi. “Lumea este total

ignorantă despre Cine sunt Eu, și despre ceea ce este Cerul. Omul a pictat atât de multe
poze denaturate despre Mine, încât măcar nici nu mă recunosc pe Mine Însumi în ele. Da,
unii m-au portretizat cu succes, dar ele sunt puține și departe între sine. Și să-ți spun
adevărul, ei măcar nici n-au început să atingă umanitatea Mea, jucăușenia Mea, iubirea
Mea de frumusețe și bucuria foarte reală pe care o simt împărtășindu-le cu ei în Cer. Oh,
spune-le, Preaiubita Mea. Spune-le, iarăși și iarăși. M-am dus să pregătesc un loc distinct
diferit pentru fiecare dintre voi. Nici o locuință pe care am creat-o nu seamănă cu alta; așa
cum Mireasa Mea frumoasă este variată în individualitatea și-n gustul ei, așa sunt locurile
încântătoare pe care le-am pregătit pentru ea.”
Oh, Doamne, inima mea fierbe cu bucurie – dar cine mă va crede vreodată?
“Nu-ți face griji, vor fi semne de confirmare. Spune-i doar – Eu sunt îndrăgostit nebunește
de voi, cei care v-ați dat viețile Mie, și vă voi convinge pe deplin de aceasta în Ziua când
veniți la Mine. Însă, pentru acei care Mă vor avea acum, trebuie doar să vă închideți ochii
și să întrați în odihna Mea, iar Eu vă voi duce cu gingașie la încântările pe care le-am
pregătit pentru voi.
“Doar Credeți.”

Cer: Oamenii Slujind, Rugându-se și Lăudând
“Cât te tare îmi doresc să vă adun la Mine. Alergă spre ţinta de a câștiga premiul chemării

cereşti al Dumnezeului, în Mine. Căci Eu te voi aduce la bucuria și pacea casei tale veșnice.
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“Când veți ajunge, veți vedea suflete mergând încolo și încoace, toate foarte naturale,

foarte ordonate conform Scopului Meu. Veți vedea că, la fel ca și pe Pământ, Poporul Meu
va sluji, se va ruga, va lăuda și va lucra de acord cu Planul Mântuitor pentru toate
sufletele, chiar și până la sfârșitul lumii.
“Deși glorificați și perfecți, veți semăna totuși cu starea umană cu care ați trăit mai

înainte – numai că purificați, reflectându-mă pe Mine și pe Propria Mea Imagine autentică
și adevărată. Veți fi toți perfect umili, cu perfectă caritate divină, înțelepciune și har. Mă
veți iubi pe Mine și unul pe celălalt cu o dulceață absolută. Sfinția va abunda și va
pătrunde toți și toate, ca și cu cuvintele cântecului prețios al nativității, ‘Totul e calm,
totul e strălucitor.’ Eu voi ajunge acolo instantaneu, fără cea mai mică întârziere, atunci
când Mă chemi. Voi întinde mantia Mea peste tine și te voi atrage iarăși în Inima Mea ca să
poți bea pe deplin din mângâierea Dumnezeului tău.
“Binecuvântate să fie zilele viitoare, când vă voi roti cu cântece de bucurie, cu melodii

festive și de celebrare. Cât de minunat va fi atunci când Eu, Domnul vostru, mă voi pregăti
cu un brâu fin de in, și începând să vă aștept la Banchetul Tatălui Meu. Deși măsurați
zilele voastre în prezent cu ore și minute, nu va fi așa acolo. În Cer nu mai există noțiunea
de timp, fiindcă nu există. Toate lucrurile sunt veșnice, iar fiecare apariție, circumstanță
și activitate se surge pur și simplu una în alta.
“Noi vom lucra pe Pământ. Vom trăi pentru suflete și pentru mântuirea fiecăruia dintre

ei. Cât de mulți vor fi mântuiți, noi vom însoți ca un Nor Mare de Martori. Ne vom ruga –
mijlocind și slujind Inima Dumnezeului Nostru în numele lor, precum și asistându-i cu
multe haruri, intervenind în viețile lor.” Aceasta este o selecție din Cronicile Miresei a lui
Ezechiel.

Există DISTRACŢIE în Cer!
Deci asta a fost o intrare în jurnal destul de recent, și voi începe aici:
Noi am dansat așa cum o facem de obicei, deoarece aveam muzică de laudă și adorare cântând. Îl
văd dansând cu mine foarte des. I-am spus, "Oh Doamne, ești un dansator atât de priceput! Wow,
a fost distractiv! Iar rochia pe care o purtam e minunată."
Dintr-un anumit motiv, El întotdeauna mă are într-o rochie diferită, iar aceasta a fost frumosă.
Era ca niveluri de sifon stratificate, cam aproximativ de 15cm lățime, dar atât de multe dintre ele
au ajuns până la podea – era ciufulită toată până la podea. Era foarte frumosă, nivel peste nivel.
Iar culoarea era un roz pal frumos cu roz somon și un arc mare în spate. Părul îmi era dat pe
spate și prins în cârlionți la spatele capului meu, și purtam o tiară.
Am dansat într-un mod atât de maiestuos, apoi a apărut un cântec de laudă și adorare optimist,
iar Domnul ma uimit cu dansul modest dar priceput.
Așa că am zis, “Doamne – ești TU?”
Și am văzut fața Sa iluminată, zâmbind minunat, foarte clar. Apoi mi-a cerut să închid muzica și
am ieșit pe verandă. A fost timp de noapte în grădina de trandafiri și vă voi explica despre timpul
nocturn într-un minut, pentru că nu există nici o noapte în Cer.
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“Știi că iubesc să dansez,” a început.

“Da, dar ești atât de maiestuos și grațios... și, ei bine, talentat, ca un profesionist!”
El mi-a răspuns, “Ce așteptați de la Dumnezeu? Ceva mai puțin decât perfect?”
Am râs. “Wow, nu cred că cineva va crede că acest dialog vine de la Tine, Iisuse.”
“Păi, aceasta-i pierderea lor,” a zis. “Ce crezi TU? Crezi că sunt un băţ în noroi, sau prea

demn ca să mă distrez cu Mireasa Mea? Ei bine, nu sunt – iar ea trebuie să știe la ce să se
aștepte, pentru că vom dansa. Deci, obişnuieşte-te!” a strălucit.
“Oh, Doamne – ești o mulțime de distracție! Și doresc ca oamenii să nu fie atât de religioși, încât

să nu poată accepta posibilitatea unui Dumnezeu dansator. Chiar deși este în Scripturi că ‘El va
dansa și va cânta peste noi.’ ”
El a continuat, “Există multe concepții greșite despre natura Mea. Jucăușenie este numele
Meu mijlociu. Iubesc să mă joc cu Mireasa Mea. Iubesc râsul său nevinovat și răspunsurile
pline de bucurie. Iubesc să vă surprind și să vă ‘dau pălăria jos în pârâu’, așa cum sunteți
obișnuiți să spuneți. Oh, avem atât de multă DISTRACȚIE în Cer!”
“Dar nu există noapte în Cer, Doamne! Și iată-ne aici am dansat în seara asta.”
“Am aranjat un cadru special pentru noi diseară, doar pentru a fi împreună într-un mod
familiar ca fiind extrem de special, ca o noapte de bal.”

M-am gândit la asta, la începutul timpului nostru împreună.
“Hmm. De ce? Sunt absolvită la ceva?”
“Într-un fel,” A zis.

“Okay...”
“Treci mai departe, Clare. Mergi înainte. Există atât de multe pentru a sărbători, nu pot să

stau și să aștept Cerul. Vreau să sărbător cu tine ACUM, și spune Mireselor Mele cât de
romantic sunt și cât iubesc să dansez. Deci, pregătiți-vă.”

Natura Mea este Curajul – Vă Dau Mila Mea
“Dar pentru cei care sunt aici, voi fi cu ei, și ei ar putea suferi frică pentru un timp scurt.

Promisiunea Mea este că, într-o clipită, ei vor fi cu Mine în Cer, întâmpinați cu înveselie în
curțile Cerești. Atât de mulți martiri n-au suferit nici o durere, pentru că am luat-o pe
Mine pe Cruce. Da, chiar și ororile martiriului am luat pe Mine, pentru a scuti pe cei care
erau prea slabi. Mila este natura Mea, și fiecăruia le dau curajul de care au nevoie. Nu
trebuie să se confrunte cu moartea singuri, Eu voi fi cu ei.”
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Iisus Promite Să Dezvăluie Secretele Raiului
“Te iau în Casa Mea pentru a abunda cu Mine. Și te voi lua prin peisajele cerești să înveți
secretele de cum am pus lucrurile împreună – lucruri care te-au fascinat din copilărie, Eu
le voi răspunde. Să dansezi printre comete și stele, și să dansezi sub jocul luminilor din
Nebula printre stele cântând laudele lor pentru Mine. Toate acestea, și mai multe, sunt ale
tale, Porumbiţa Mea.”
El mi-a luat mâna, iar tavanul a dispărut, și zboaram în spațiu, sau ar trebui să spun doar
ridicându-ne vertical atât de ușor. Curând, exploram gloriile luminilor din spațiu, un amestec de
culori atât de delicate și, totuși, nuanțe amestecându-se în nuanțe, pasteluri, iridescente. Pe
măsură ce plutim în poziție verticală, Iisus și-a întins mâna, a prins o cometă și mi-a dat-o mie –
era doar de mărimea unei mingi de softball, dar în foc cu scânteie ieșind din ea. Când am lăsat-o,
a continuat pe calea ei. Uimitor! A prinde mingea, cu comete!

Cum Este Viața în Cer – Indicii Despre Mileniu
Domnul a început să vorbească despre Cerul și domnia de 1.000 de ani. Așa că, va fi un subiect
distractiv de a împărtăși cu voi – va fi cu siguranță o pauză de bun venit de la toate lucrurile
grele.
“În Cer vei fi tot ceea ce ai dorit să fii vreodată. Toate viciile și păcatele cu care te-ai luptat
pe Pământ, în Cer vor dispărea, să spunem că va fi un cadou de nuntă. Vei fi transformă
imediat și toată boala spiritului va fi spălată. Se va decoji și se va spăla pentru a dezvălui
slava Mea care locuiește în tine. O transformare totală.”
“Vor fi lecții de învățamânt? ”
“Nu, Eu Însumi te voi învăța. Vei simți dorința de a ști ceva, iar Eu le voi dezvălui. Vei simți
dorința să joci ceva și ți se va rula pe vârful degetelor, să cânți, și un ton perfect susținut
fără efort va scăpa din buzele tale. Totul ți se va parea magic la început, până când devii
obișnuită de a cunoaște și de a face totul fără efort.”
“Doamne asta este greu pentru mine să accept? Nu vom lucra toți împreună ca echipe?”
“Da, echipe vei avea, experiențe de învățământ vei împărtăși, mai degrabă ca ceea ce ai
numi un laborator.Vei face lucruri împreună cu alții, iar cooperarea va fi plină de bucurie.
Armonia va fi ceva ce ți-ai dorit mereu, dar rareori ai avut-o. Este intoxicant de a lucra
împreună ca Unul, unde toți din mulți se întâlnesc pentru a face bine. O să-ți placă.
Dorința ta profunda de a lucra cu grupuri va fi pe deplin satisfăcută în cele mai bune
moduri posibile.
“Vei căuta să vezi ceva și Eu te voi escorta. Nimic nu va fi imposibil pentru tine, cu
excepția răului. Acesta este un alt dar, fiindcă în Cer ușa a fost închisă răului, nu va intra,
nu va ispiti. Fiica Mea, nu vei simți nimic rău, și aceasta este un cadou, un har care ți-l voi
da.
“Totul este fără efort în Cer.”
“Pot să am un gând rău?”
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“Nu, dragostea Mea, niciodată nu vei mai avea un gând rău. Nu numai că diavolii nu te pot
lăsa bufet acolo, dar și pentru că prin Harul Divin toată răutatea va fi spălată din sistemul
tău. Vei fi impecabil de curată și glorificată. Vei fi mulțumită dincolo de orice îți poți
imagina vreodată. Vei vedea în viitor și vei ști orice ce este necesar pentru tine. Niciodată
nu vei ghici la nimic, din nou. Niciodată nu vei mai eșua să Mă înțelegi, sau pe oricine
altcineva în această ocazie. Vei avea viziune perfectă în inimii, ca să-i ajuți să scape de
moarte și de degradare.
“Vei avea discreție perfectă, oportună și sensibilă. Vei înțelege căile oamenilor fără efort
și vei fii capabilă să-i ghidezi înapoi la centru cu ușurință. Vei apărea gloriosă, fiindcă vei
fi ca Mine. Ca Mine în atât de multe feluri. Vei iubi cum te transform. Vei fi nespus de
fericită și mulțimită.
“Voiam să împărtășesc o parte din bucuriile Cerului cu tine, deoarece ai avut câteva zile
foarte dure, și văd că te-a slăbit și ți-a furat bucuria.”
“Oh Iisuse, mă doare de minciunile și calomnia rostite de suflete neinformate. Oh, mă doare cu
adevărat atât de profund și știu că e un duh obtuz, un zid de cărămidă pe care nu-l pot pătrunde
în propriul meu timp.”
“Exact. Nu este încă timpul, însă promisiunea Mea pentru tine, Clare, este că vei lucra cu
Mine pentru a deschide ochii lor în cooperare cu Duhul Meu. Când ne întoarcem, atât de
multe lucruri se vor schimba. Mai întâi de toate, vor exista semne și minuni în cer, care va
afecta profund pe mulți și întoarcând inimile lor instantaneu. Atunci vei lucra cu lut
moale și Îți voi da înțelepciune cum n-ai avut niciodată.
“Oh Iubirea Mea, cum te vei bucura de eleganța Planului Meu, adâncimea și lățimea,
înălțimea și lungimea. Oh cât de magnific e, iar înțelepciunea ta va fi ca apele din ocean,
vei înțelege atât de multe. Și te va face așa de umilă, încât nimeni nu va fi capabil să
reziste la dulceața ta.”
“Voi fi mereu cu tine, Iisuse?”
“Mă vei ști așa cum te știu Eu și nimic nu ne va separa vreodată, nimic.”
“Nu înțeleg, credeam că vor exista perioade separațiți?”
“Nu separațiți așa cum înțelegi în lumea voastră. Noi vom fi în unificare completă și
niciodată nu-ți va fi dor de Mine, fiindcă Eu voi locuit înăuntrul tău și, nimic nu va
întrerupe dulcea noastră comuniunea împreună deoarece în Cer nu există niciun păcat,
nicio mândrie. Aceasta are avantaje și dezavantajele sale, pentru că vom împărți
împreună durerile ca și bucuriile.”
“Dar am gândid că nu voi ști despre faptele Pământului.”
“Nu până la sfârșitul Necazului. Totuși, știi cum te întristezi atunci când Eu sunt respins.
Păi, da, aceasta încă va mai fi acolo, vei simți asta. Când ne întoarcem pe Pământ și
precum lucrezi cu suflete, vei fi deplin conștientă de sentimentele Mele pentru faptele lor
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și vei avea cunoștință instantanee cum trebuie tratată fiecare situație, chiar pedepsele și
corecțiile.”
“Vor fi multe pedepse când ne vom întoarce? Oamenii vor continuare să fie încăpățânați și
rebeli?”
“Vei vedea la început îmbunătățiri vaste în atitudinile bărbaților și a femeilor, însă
corupția va fi adâncă și unele se vor manifesta rapid. Altele vor apărea lent, chiar și peste
generații. Vei putea vedea în mod clar consecințele păcatelor transmise prin familii. Tu
vei lucra pentru a schimba acesta, dar unii, Clare, nu se vor schimba niciodată. Iar pentru
asta trebuie să ai curaj și înțelegere profundă pentru a putea înfrânta dezamăgirile. Însă
Eu voi fi mereu înăuntrul tău, aducând pacea interioară profundă și bucurie indiferent cât
de triste sunt circumstanțele exterioare.”
“Va exista moarte în Mileniu?”
“Da, va exista naștere și moarte, deși împrejurările vor permite o durată de viaţă mai
lungă și sănătate perfectă, datorită atmosferei și absenței păcatului și a demonilor. E încă
păcat că răul se va manifesta fără provocări de către inamic. Aceasta este slăbiciunea lui
Adam și a Evei. Va fi un șoc pentru mulți că răul încă își poate ridica capul urât fără ajutor
demonic.”
“Vei avea bucurie în tot ceea ce îți pui mâna. Vei vedea convertiri, vindecări, restaurări și
transformarea completă a inimilor. Asta îți va aduce o bucurie de nespus, ca cum aduce
tuturor îngerilor și sfințiior din Cer.
“Vezi tu, Fiica Mea, atât de mulți pe Pământ în ora aceasta doresc cu toată inima să
slujească, dar forțele aliate împotriva lor sunt imense, atât de natură personală ca și de
natură impersonală. Puțini sunt cei care rup prin acest zid, căci este necesară o mare
stăruinţă și dependență în Mine.
“Și sunt aceia care au fost aleși și echipați pentru acest lucru, există alții care nu au fost.
Iar lor, Eu le dau harul rugăciunii.Dorințele sale se manifestă în arenele de evanghelizare,
și în timp ce ei nu sunt o parte directă a convertirilor așa cum o vede omul, ei sunt forța
de rugăciune vie în spatele acestor evangheliști. Și dacă ai vedea acești evangheliști fără
marea masă a războinicilor de rugăciune care oferă rugăciuni și implorării în numele lor,
iai vedea ca fiind niste oameni simpli și jalnici de slabi.
“Evangheliștii înșiși trebuie să aibă inimi foarte pure, unili și ungere de sus. Integritatea
lor trebuie să fie impecabilă. De aceea lucrăm atât de mult la chestiuni de acest gen. Ei nu
pot să-și îndeplinească lucrarea și să susțină căldura bătăliei, sau să se supună
presiunilor fără un angajament profund față de integritate și de a face lucrurile în felul
Meu.
“Totuși, trage perdeaua înapoi și omul devine foarte, foarte mic în planul Meu.
Mijlocitorii din spatele omului sunt imenși, făcându-l să pară un gigant, când în realitate
cei mici din spatele lui sunt responsabili pentru statura sa percepută. În acest fel,
dorințele celor care voiau să slujească sunt satisfăcute. Și totuși, există un timp și un
sezon pentru toți. Ei vor primi rândul lor de a atinge suflete cu Iubirea Mea. Toată lumea
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are rândul său de a face ceea ce este în inima sa să facă, pentru că inimile lor sunt
conformate cu a Mea.”
“Și despre adorare, Doamne?”
“Acum vorbești de ceva dincolo de domeniul înțelegerii. Când te închini în adorare, ai
încetat orice activitate umană și ești în tărâmul Dumnezeului Creatorului Tău. Încetezi să
fii separat și ești modelat în Unul cu Creatorul Tău. Inima voastră se extinde chiar din tine
în adorare și când revenii în tine înșăți, așa ca să spunem, ești complet reînnoi, energizat
și inspirat. Indiferent cu ce v-ați dus în adorare, atunci când ieșiții, a dispărut complet.
Întradevăr nu mai este nimic altceva ce pot spune despre închinare, fiindcă este atât de
sublim.
“O vei experimenta. Asta-i tot ce pot promite. Și niciodată nu vei mai fi aceiași vreodată.
Vei merge din slavă în slavă, așa cum este scris.”
“Doamne, mai e ceva despre ce vrei să vorbești cu mine seara asta?”
“Îți cer să veghezi împreună cu Mine. Limită-ți interacțiunile la comunicățiile necesare și
întoarce-te la locul intercomuniunii profunde cu Mine. Multe lucruri ți se transmit prin
el.” Cerul și Mileniul După Răpire, 1 aprilie 2015
~FIECARE DINTRE NOI este așa o creație unică singulară, formată exclusiv de Dumnezeu,
încât numai El poate vedea profunzimea frumuseții noastre, frumusețea pe care El a creat-o. Iar
pentru Dânsul, fiecare este o capodoperă singulară și cu totul captivantă. În veșnicie, doar El are
abilitatea de a face fațeta acestui diamant rar până când toată strălucirea sa este dezvăluită. Noi
vom merge cu siguranță din slavă în slavă.
În timp ce mă gândeam la aceasta, Domnul a început să vorbească cu mine:
“Când v-am format, Miresele Mele, erați doar bucata aceea de cărbune. Dar în vederea
Mea, foarte încărcate cu promisiuni de slava Mea care să fie descoperită în voi. În timp ce
erați pe Pământ, erați în profunzimea Pământului sub o presiune extraordinară, astfel ca
într-o zi, când v-ați înălța la Mine, v-aș putea face fațeta mai perfectă, ca nici o
caracteristică de frumusețe rafinată să nu fie ratată.
“De aceea când oamenii au mers la Cer, rămân uimiți de frumusețea chiar a celui mai
josnic suflet. Ei strălucesc cu o strălucire pe care numai Eu o pot da, iar conform
presiunilor vieții voastre pe Pământ, în acest grad veți străluci.
“Deci nu vă plânge prin ceea ce treceți acum, pentru că este scris: Eu socotesc că suferinţele
din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături cu slava viitoare, care are să fie
descoperită faţă de noi. Romani 8:18
“Așadar, Mireasa Mea, valoare ta este cu mult dincolo de rubine și aurul cel mai bun.
Presiunile pe care le suferi acum, crează doar străluciri noi care vor fi dezvăluite imediat
în Cer pe măsură ce schimbi corupția ta pentru neputrezirea. În acel moment, vi se va fi
dezvăluit de ce a trebuit să suferiți, și ce frumusețe incomparabilă a fost lucrată în voi.
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“Fiecare dintre voi sunteți scumpele Mele pietre prețioase, iar Eu știu exact unde să aplic
dalta și roata pentru a îndepărta imperfecțiunile și pentru a dezvălui frumusețea
extraordinară a Sufletului vostru.
“Știu că vremurile acum sunt foarte încercătoare. Știu că toți experimentați încercări care
par că nu se vor sfârși niciodată. Asta este pentru că călătoria voastră pe acest Pământ
este aproape la sfârșit, și vreau în acele ultime momente să vă împodobesc cu mult mai
multă frumusețe pentru ochii Mei să privesc în Veșnicie.
“Și nu numai pentru binele vostru sunteți supuși acestor încercări, ci este și pentru frații
și surorile voastre care nu și-au dat încă viețile lor Mie. Doresc ca nimeni să nu piară, iar
cineva trebuie să postească și să se roage, cooperând cu Mine în procesul de convertire.
Această suferință este rugăciunea și postul vostru. Cineva trebuie să poarte crucea aceea
ca răscumpărarea să ajungă la maxim când sufletul se întoarce spre Mine și mă
primește.”
Vreau doar să spun aici, așa ca să nu fie o neînțelegere – răscumpărarea a fost deja făcută de
Domnul pe Crucea Lui. Dar inima sufletului trebuie s-o accepte. Și pentru ASTA noi purtăm
aceste cruci.
“Și pentru acest scop Eu permit aceste cruci grele în viața voastră. Vă rog să înțelegeți că
v-am dat aceste cruci din dragoste pentru voi și pentru frații și surorile voastre.
Binecuvântat este omul care îndură ispita; căci după ce a fost găsit bun, el va primi
coroana vieții care am promis-o celor care Mă iubesc.
“Veți privi înapoi la acest timp încât dorind să vă fi acordat încercări chiar mai grele, dar
Eu înțeleg rama voastră și nu voi permite mai mult decât sunteți în stare să îndurați cu
consolidarea harul Meu. Deci, când simți că te aflai la limita ta absolută, întoarce-te spre
Mine cu mare încredere și cere mai multă putere. Re-ia această cursă chiar până la linia
de sosire și apasă spre țelul chemării înalte în Mine, ca gloria care a fost descoperită în
Mine să poată fi, de asemenea, în tine. Căci dacă mori de tine în Mine, cu siguranță vei
învia cu Mine în slavă.
“Vă spun acum, ca să fiți pregătiți. Încercări viitoare vă vor asalta. Dar nici o armă
formată împotriva voastră nu vă va targe în jos, veți triumfa în Mine. Fiți tari, fiți curajoși
și priviți dincolo de acestă Perdea de confuzie care trebuie să numiți casa voastră
temporară. Agățați-vă de Mine și promisiunile Mele, și în nici un caz nu dați teren
dușmanului.
“Înțelegeți că fiecare fațetă care pregătesc în voi a fost destinată de la începutul lumii să
fie a voastră, abia acum sunt aduse la perfecțiune. Deci nu disperați, apucați ferm
frânghia de har și nu dați drumul. Probe și încercări sunt doar temporare, iar în curând
veți vedea lucrarea magnifică pe care am realizat-o prin voi, în ultimele voastre zile pe
Pământ. Nu este nimic, absolut nimic pe care voi și cu Mine nu putem să le realizăm
împreună, pe măsură ce vă lipiți de Mine și stați în credință.”

Cum Funcționează Lucrurile în Cer? Ce Este Acolo?
Bună dimineața, dragă Familie. Am avut o experiență în rugăciune foarte dulce, dulce această
seară. Domnul mi-a cerut să vă spun despre ea.
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În seara asta când am venit în închinare, după câteva minute, l-am simțit pe Domnul în dreapta
mea. Așa că m-am uitat cu ochii inimii mele și stăteam într-un leagăn sine stătător de două
locuri, legănându-ne înainte și înapoi foarte cazual după sunetul muzicii. Pe măsură ce mi-am
aplecat capul pe umăr Lui, am început să mă relaxez, adorându-L prin muzică. Apoi am început
să văd că eram într-o grădină splendidă cu culori și texturi dintr-o pictura Kincaide! Dar chiar și
mai frumosă, cu arome care erau tocmai intoxicante. De fapt, n-am putut să le miros foarte acut,
dar le-am simțit.
Oricum, după mai multă vreme de adorare, am început să fac chipurile unora dintre Creștinii mei
preferați de a lungul timpului. Apostoli, prooroci și Părinții credinței. Bărbați și femei
credincioși lui Dumnezeu. Iar apoi stăteau toți în grădină, adorând la fel. Am avut cu adevărat o
dorință în acel moment să văd acolo toate sufletele dulci din familia noastră Youtube. M-am
gândit, ‘Măcar dacă ar putea vedea și mirosi această grădină minunată de suflete, cu care ei fac
parte din inima Domnului!’
Iar Domnul mi-a vorbit după aceea și a spus, “Într-o zi, această viziune îi va include și ne vom
bucura cu toții împreună. Dar, deocamdată, Miresele Mele dulci, bărbați și femei, luați
confort că m-am dus să vă pregătesc un loc.”
....“Să trecem mai departe – după Răpire.
“Am pregătit în Cer o locuință minunată pentru fiecare dintre Miresele Mele Prețioase.
Am un gust distinctiv, știi.”
Da, am observat Doamne. (Apropo, tatăl meu a fost un designer de interior, așa că, pot fi destul
de sâcâitoare. Însă El are un gust rafinat! Încât a stăpânit utilizarea culorilor și-a texturilor
dincolo de orice mintea umană poate înțelege. Foarte mult o chestie Dumnezeiască!)
El a continuat, “Da, fiecare palat este perfect pentru fiecare dintre voi. Am facut notițe de
toate gusturile voastre, culorile, texturile, animalele, arhitectura, florile preferate în
gradini și imprejurimile naturale. Unii dintre voi preferă locuințe tip de apartament, și
veți iubi ceea ce am pregătit pentru voi.
“Unii dintre voi iubesc deșertul. Așteptați până când veți vedea cactușii pe care i-am
crescut pentru voi, înflorind continuu cu florile voastre colorate preferate. Cascade și
canioane, apă mai albastră decât cerul, cu nuanțe verzi și aqua dansând. Veți iubi palatul
vostru.
“Unii dintre voi iubesc plaja. Pentru voi. Am ales scoicile voatre preferate, mărimile,
culorile, irizența și chiar strălucirile. Ferigi uriași și plante cu frunze largi de junglă,
palmieri măreți și nucă de cocos proaspătă. Niciodată nu vă veți vei reveni de luxul
locuinței voastre.
“Iar pentru cei care iubesc pădurile montane, ei bine, trebuie să vorbiți cu Clare despre
aceasta, sau să le citiți cartea. Veți fi complet uimiți. Lacuri în formă de inimă, pești
colorați care iubesc să fie mângâiați, broaște țestoase care vă vor plimba, explorând
cristale subacvatice și peșteri, animale de pădure pe care le iubiți vor merge ușurel
alături de voi, căprioara cu puii săi, elan, urs, puma, toate animalele voastre preferate vă
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aşteptă. Oh, modul în care ei așteptară, la fel. De credeți sau nu, ei sunt plini de
expectativă așteptând companionii lor umani.”
Și mi-a grăbit o Scriptură în acel moment: Romani 8:19-20 De asemenea, şi făptura aşteaptă cu o
dorinţă înfocată descoperirea fiilor lui Dumnezeu. Căci făptura a fost supusă deşertăciunii – nu de
voie, ci din pricina celui ce a supus-o – cu nădejdea însă că şi ea va fi izbăvită din robia
stricăciunii, ca să aibă parte de slobozenia slavei copiilor lui Dumnezeu.
Deci, toate lucrurile în Creație sunt cumva conștiente de ceea ce se va întâmpla în curând, când
totul va fi regenerat și brusc în Cer.
El a continuat, “Ei știu numele tău și cine ești. Vor comunica cu voi sentimentele și
dorințele lor de a crea o atmosferă de fericire pură și de unitate cu toată Creația, așa cum
este scris. Totul a fost umplut cu dragoste până la revărsare, și prin urmare, totul se
revarsă cu iubire.
“Ceea ce am în așteptare pentru voi, Miresele Mele, vă va uimi în întregimea lor – veți fi cu
adevărat amețiți de zile (deși timpul este perceput diferit).Totuşi, veți fi impresionați în
timp ce descoperiți fiecare detaliu pe care L-am creat pentru voi. Fluturi de culoarea
preferată, păsări cu penaj elaborat, albine care cântă și împart cu generozitate mierea lor,
chiar și zburând într-o formă de inimă doar ca să vă spună că sunt pline de Iubirea Mea.
“Creaturile acelea pe care omul le-a folosit ca simboluri ale răului, vor fi dezvăluite în
fosta lor nevinovăție așa cum Le-am creat, să vă consoleze și să fie o parte din ecosistem.
Cum ar fi bufnițele de zăpadă, șoimii.
“Nu există deces sau pe moarte în Cer, dar există naștere.”
Cum se întâmplă asta, Doamne?
“E o taină pe care nu o voi dezvălui până când. Aș vrea să salvez câteva surprize pentru
voi la urma urmei.”
...“ Am creat mâncare pentru voi în Cer care va înlocui tot ce vă place pe Pământ, dar are
sursele sale în afara cărnii de animale. Nu există nicio ucidere a animalelor în Cer, nici
pești, nici păsări sau mamifere. După cum probabil ați ghicit, Cerul este ENORM! Există
câmpii, în câmpii, în câmpii. Dimensiuni în dimensiuni, așa cum a experimentat Ezechiel
prin Coaja Scoicii gigante.”
Noi nu am scris despre asta în carte, oricum, Ezechiel înota cu Domnul și acolo era o coajă scoică
enormă culcată pe fundul nisipos al unui lac. În timp ce înota spre ea, a ieșit la suprafața și s-a
aflat pe o pajişte verde uriașă cu copiii jucându-se și bebeluși de animale peste tot. Era un loc
atât de fericit! A fost creat pentru copii, doar pentru a le aduce bucurie, bucurie dincolo de
descriere.
“Există vehicule în Cer, la fel ca și cai și păsări uriașe. Deși veți putea să vă mișcați liber în
aer, nu veți fi împovărat nici când mergeți, totul va fi în totalitate fără efort sau durere.
Pentru unii dintre voi aceasta va fi o revelație, deoarece viața vă este atât de dureroasă
acum pe Pământ.”
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OK, Doamne, trebuie să întreb. Ce zici despre tastaturi... știi cum îmi place tastatura mea.
...El a zis, “Instrumentele pe care le vei avea în Cer sunt ușoare ca o pană, dar fac o
cantitate enormă de muncă – asemănătoare cu ceea ce ai acum. Însă vei fi, de asemenea,
încredințată îngeri cu instrumente, și vor fi capabili să-l reproducă orice sunet pe care-l
dorești, foarte spontan, aș putea adăuga. Vor auzi ce este în mintea ta și o vor executa
fără greșeală. Comunicarea va fi supranaturală, total supranaturală.”
Wow! Acest lucru taie o bună 2/3 din stres pe Pământ!
“Întradevăr. Totul este fără efort în Cer.”
Doamne, vom deveni noi oare prea obișnuiți cu asta, începând să ne plictisim?
“Oh nu, există atât de mult schimb de cadouri și de comunicare, cântece și filme...”
Stai puțin. Există filmări în Cer?
“Da, există povestiri și exprări creative pentru partajare care vor depăși cu totul orice de
pe Pământ, iar partea cea mai uşoară este că vor fi înregistrate permanent pe casetele
Cerului.”
Casete în Cer??
“Da, un vehicul pentru înregistrarea permanenței. La fel avem cărți în bibliotecă Cerescă,
avem și înregistrări audio și vizuale.”
Oh, băiete... asta mă întindea cu adevărat să aud aceasta!
“Cu toate acestea, vor exista multe spectacole live de către îngerii care vor servi ca
personaje și ajutători în întregul proces. Nici măcar nu poți începe să-ți imaginezi ce am
pentru tine în depozit, Clare.”
Wow. Întotdeauna am vrut să fac filme. Ezechiel, tot.
“Veți avea șansa. Dar aș putea spune că veți iubi absolut închinarea și să faciți parte din
ea...păi, va fi aproape de imposibil să vă îndepărtez de închinarea.”
Oh Doamne, asta așa îmi binecuvântează inima – știi că noi nu am avut ocazia să conducem
închinarea pe Pământ pe care am vrut-o. Iar nivelul meu de îndemânare...ei bine... are nevoie de
îmbunătățire.
“Asta nu va mai fi o problemă. Vei auzi ceva în minte și o vei cânta imediat la perfecțe.”
Oh, asta-i aproape prea mult, Doamne.
“Știu, Dragostea Mea, dar doresc să dau tuturor Mireselor Mele o imagine de unde vor fi
în curând, doar pentru a le întări pentru ultima etapă scurtă a călătoriei. Veți considera
că suferințele voastre actuale nu merită a fi comparate cu slava care va fi descoperită în
voi. Într-adevărat, această Scriptură va fi îndeplinită.
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“Bine, să sperăm că veți bea cu toți Cuvintele Mele, și că veți privi spre Cerul care vă
așteaptă. Spune-le despre timpul nostru de rugăciune de astă seară.”
Iar asta a fost când am împărtășit cu voi despre leagăn, că noi eram în leagăn în grădinile
Cerului. Cu culorile, texturile și aromele acelea deosebite. Foarte foarte frumosă, și atât de
liniștită și veselă. Era aproape ca și cum florile ar fi cântat, a fost o împrejurime dulce, dulce.
Singurul lucru care lipsea era prezența familiei mele Youtube! Îmi doresc foarte, foarte tare s-o
împărt cu voi toți.
Deci, Domnul a continuat și a zis:
“Într-o zi, această viziune îi va include și ne vom bucura cu toții împreună. Dar
deocamdată, Miresele Mele dulci, bărbați și femei, luați confort că m-am dus să vă
pregătesc un loc, astfel încât să putem trăi adevărata plinătate a vieții în compania
celuilalt. Fiți întăriți și încurajați, Eu vin în curând.” M-am Dus Să Vă Pregătesc un Loc, Fiți
Întăriți pentru Ultima Etapă Scurtă a Călătoriei Voastre, 26 aprilie 2015

Cer: Dimensiunile de Conștientizare, Bucurie și Comunicăre
“Revenind la Cer. Există dimensiuni de plăcere și de conștientizare în Rai pe care încă
trebuie să le experimentezi. Una ai experimentat-o în noaptea în care te-am vizitat și team scos din împărăția întunericului, și în lumina Mea glorioasă.”
Oh, VAI. A fost un eveniment destul de mare...un extaz de trup și suflet care a durat timp de 45
de minute, și provoacă descrierea.
“Da, există stări ca acesta în Cer, unde te simți minunat tot timpul!”
Oh, Dumnezeule! Acest lucru ar fi destul de distragere a atenții.
“Nu chiar, înveți să funcționezi în acea stare, și tot ceea ce atingi primește o parte din acea
fericire. Oh, n-ai nici o idee de ceea ce vă așteptă, unitatea întregii Creații și modul în care
comunicăm dragostea unul pentru celălalt interdimensional.”
Ce înseamna asta?
“Păi, o plantă comunică pe o dimensiune, o pisică pe alta, o stâncă încă pe alta – însă
dragostea care deține toată Creația împreună este legată între specii. Cu alte cuvinte, poți
vorbi cu toată Creația și să fii înțeleasă, iar ei îți pot vorbi înapoi și tu îi vei înțelege – și la
urma urmelor toți îmi dau slavă Mie.”
Toată lauda, onoare și slava Ție, Dumnezeule Atotputernic!
“Da, vom fi împreună în închirare, continuu în fericirea închinării. Toată Creația Mea este
unită cu Mine într-o laudă fericită. Nu ai mai experimentat niciodată așa ceva.”
Discernământ Tulburator și Priviri spre Rai, 8 mai 2015
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Cer: Un Loc Dincolo de Minunat
În jurul nostru erau peste tot stânci foarte înalte și întunecate de lavă, care înconjurau acest golf
în care mergeam. Valurile veniseră destul de forțate, dar îndată ce ne-am apropiat de apă s-au
topit în valuri plăcute, ca și cum să salute, făcându-ne plimbarea mai liniștită și calmă. Dar nu
înainte ca valurile să fi aruncat o coajă scoică roză strălucitoare, chiar la picioarele mele.
Domnul s-a uitat la mine zâmbind, “Ridică-o.” Precum așa făceam, perle au început să se
rostogolească din interior, apoi smaralde și rubine, toate într-o culoare profundă și cu fațete
iscusite, revelând claritatea și culorile sale adânci, au venit deversând din coaja scoică. Le-am
adunat în mână, și încântată, le-am aruncat în aer. Apoi m-am gândit sinea mea, ‘Ar trebui să le
salvez și să le împărt cu alții.’ și așa cum mă gândisem la asta, ele s-au ridicat toate de pe nisip și
s-au adunat iarăși în coaja scoică.
Din timp, noi eram așezați lângă un izvor de apă cristalină care intra în ocean. Ferigi luxuriante
s-au aliniat pietrelor în timp ce coborau, aplecându-se până în apă. Nu-mi amintesc ce mancam,
dar Iisus mi-a zis, “Uh, Oh...vine buclucul.” Chair atunci leul meu enorm din Africa, Iuda, a venit
mişcându-se greoi pe plajă, tocmai la timp pentru prânz. Ne-am chicotit precum îl hrăneam cu
câteva bucățele. M-am uitat în urma mea și a apărut o farfurie largă de servit cu mâncare aspectde-carne, capturând gustul lui Iuda. El a uitat de picnicul nostru și la avut pe al său.
În curând, Gracie, frumoasa noastră pisică mami siamez, a venit mieunând până la noi pentru
partea ei, apoi pisicile noastre celelalte. Iar Iuda – micul nostru Iuda, un motan gri Abisinian
care are marcaje identice cu un leu de munte, EL a venit până la marele Iuda. În salutul său
caracteristic, mirosind, mirosind și mirosind. Adică, Iuda e un mic mirositor, el vine la tine și va
mirosi nouă locuri diferite înainte să se stabilească și să te accepte. Și departe de a fi antagonist,
marele Iuda la salutul cu un ghiont blând.
După ce terminsem prânzul, m-am sculat să-mi pun picioarele în apă și, au apărut niște nativi
alergând spre noi pe plajă. Oh, s-au adunat în jurul nostru atât de bucuroși, ca și cum eram vechi
prieteni. Îmi pipăiau părul și cămașa în mare curiozitate și afecțiune. Ei au făcut-o evident că au
vrut să mă ia într-o canoe dugout pentru o plimbare, în timp ce Iisus stătea pe plajă. În curând,
ne mișcam rapid în apa calmă, bucurându-ne doar într-adevărat de compania celuilalt.
Ei bine...a fost scurtă. Iisus a venit îndată mergând pe apă pentru a-și salva Mireasa, asupra
căruia era foarte gelos. El ma dus într-un alt loc în interiorul teritoriului, unde apele erau
cristaline și calme. Am stat pe pământ și am privit în jos în aceste bazine de apă, care erau pline
de pești exotici colorați cu un fundal de nisip alb. Oh, erau uimitori în culori, așa de brilianți!
Fiecare culoare a curcubeului!
Degrabă, eu și cu Domnul înotam cu ei, și El îmi arăta împrejurimile acestei Țară a Minunilor
subacvatice. Îmi amintesc un loc ca acesta în Yucatan din Mexic...era o destinație turistică, și
peștii erau ceva de văzut. Nu am văzut niciodată așa ceva. Era ca un acvariu subacvatic cu cei mai
colorați pești pe are Le-a creat vreodată, adunați cu toții într-o apă ca stecla.
“Preaiubiților, pe acest Pământ aveți cicatrici, răni, locuri sparte și goale, și sunteți cu
adevărat sfâșiați de război – însă în Cer toți veți fi restaurați. Veți exprima creativitate în
tot ceea vă puneți mâna. Părți ale voastre care au fost suprimate pe Pământ vor intra în
plina înflorire, și vor răspândi parfumul lor în curțile Cerului. Cu adevărat, Dumnezeiasca
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natură dată vouă la creația voastră va înflori și va pune cele mai aromate flori și fructe
delicioase. Darurile voastre vor vindeca pe alții precum ungerea curge liber pentru prima
dată în viața voastră. Va curge atât de liber, încât va ajunge la cele mai îndepărtate colțuri
ale Cerului pentru a vindeca și a îmbunătăți pe toți care sunt atinși.
“Ar putea exista, eventual, ceva mai minunat? Vă spun, ‘Nu.’ Raiul e dincolo de minunat.
Raiul este tot ceea ce ați visat, sau ați vrut în viața voastră scurtă pe Pământ.
“Pe măsură ce treci prin viață, te gândeșiti în sinea ta, ‘Mi-aș dori ca asta să fi fost așa, și
mi-aş dori ca acel lucru să fi fost în acel fel.’ Și știi, îngerul tău înregistrează toate aceste
lucruri și le aduce la Mine? Ah da, îngerii slujesc în aceea capacitate. Este încântare Mea
să-i văd implicați în ducându-vă bucurie, și ei înșiși, trăiesc pentru a aduce fericire altora
– aceasta tot este bucuria lor. Deci, când vizitați unul dintre locurile minunate pe care Leam creat pentru voi, lucruri la care v-ați gândit de decenii – gânduri mici trecătoare
despre ceea ce ți-a plăcut, toate acestea vor fi condensate în locul în care sunteți în acel
moment.
“De exemplu, dacă ai văzut un fluture purpuriu și te-ai minunat de frumusețea lui, dar teai gândit o clipă, ‘Aș vrea să aibă ochi pe aripile sale’ –gândul acela a fost înregistrat. Și
când vei vedea acel fluture, el va avea ochi frumoși pe aripile sale. Dacă iubești pietre
roșii și canioane adânci cu cascade și ferigi, totul va fi ca și cum le-ai pictat, însă cu tot
felul de surprize cum ar fi grupuri de sparanghel sălbatic și năsturel, flori exotice și vidre
jucăușe zbenguind în apă. Porumbei cuibărind, iar la distanța unei aruncături de piatră, o
caprioara cu puiul său hrănindu-se de iarba verde vibrantă. Și pe margină, deasupra ei,
un leu de munte linge alene labele sale și se rostogolește pe spate, admirând frumusețea
Cerului.
“Veți vedea transformările pe care Iubirea a făcut pătrunzând totul. Leul și puiul de cerb
se vor culca unul lângă altul, iar el va îmbrățișa cu blândețe puiul de cerb în timp ce fac un
pui de somn. Vidrele vor suprafăță în apă cu scoici frumoase și le va fixa la picioarele tale,
implorând să fie mangâiate. Albinele vor urca în formă de inimă și te vor invita să iei
parte din miere.
“Nisipul de sub tine va acomoda ușor forma ta, dorind să-ți fie confortabil. Pereții
canionului vor avea sprijin pentru piciorare și mânere, făcând alpinismul fără efort, și pe
drum în sus vor exista surprize, ca cum ar fi peșteri mici căptușite cu cristale gem azurite
de calitate indigocu. Vulturii te vor invita să stai pe cuiburile lor și să le mângâi puii.
Frunzele de pe copaci se vor rumega cu bucurie pe măsură ce treci, iar iarba va suna ca
niște clopoței, salutându-te în dragoste cu prismele strălucitoare de lumină strălucind de
pe ele și dansând în largul pereții canionului. Oh, miracolele Cerului NICIODATĂ nu
incetează și totul va fi al tău, fiindcă pe Pământ ai trăit pentru Mine. Așa că, acum voi
petrece veșnicia Noastră încântându-te cu lucruri la care nu te-ai gândit niciodată, dar
totuși sunt extensii la cea ce te-a entuziasmat pe Pământ.
“Bine, voiam să împărtășesc unele dintre minunile Cerului cu toate Miresele Mele. Dar ar
trebui să menționez, de asemenea, vor fi sate ciudate cum ar fi cele pe care le admiri atât
de mult în Grecia. Cafenele și chiar opere de artă vor abunda pe pereții bistrouriilor mici.
Perosanele care iubesc să trăiască în apartamente vor găsi o astfel de bucurie în casa lor
special concepută, cu terase și peisaje de cele mai colorate flori și fântâni de apă vie. Vor
trăi în grupuri-ca-canionul, ca astfel încât ei să poată sta pe terasele lor și să viziteze unul
cu altul. Sunt canale șerpuite plantate cu grădini și accentuate cu poduri bizare; străzi
pietruite întortocheate, grădini ascunse cu lavanda și crini albi agrupați în jurul unei
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cascade intime, bănci și leagăne bogat ornamentate dar confortabile. Oh, ceea ce am
planificat pentru locuitorii orașului va fi ceva ieșit din comun.”
Doamne, Tu nu faci nimic pe jumătate. Ești iubitorul cele mai extravagant, nimeni nu ne-ar putea
iubi vreodată așa ca Tine.
“Mireasa Mea nu are nici cea mai mică idee de minunile Cerului. Nu poate concepe în
mintea ei măsura în care M-am dus la pregătirea locului ideal, doar pentru ea, pentru ai
aduce bucuria nesfârșită. Deci, vreau ca voi toți să prețuiți aceste gânduri, Miresele Mele.
M-am dus să pregăteasc un loc pentru voi. Cu adevărat să pregăteasc un loc pentru voi, ca
acolo unde sunt Eu, voi veți fii la fel. Și vă promit – nu este doar un orice loc. Este o țară a
minunilor și opere de artă, create doar pentru voi.
“Luați aceste vise cu voi acum, și pregătiți-vă inimile, căci Eu vin pentru voi în curând.
Țineți strâns la aceste lucruri, prețuiți-le în inimile voastre. Ele vă vor reînnoi cu bucurie
pe măsură ce le revizuiți, căci Inima Mea nu a cruțat nici un detaliu pentru a aduce
minune și încântare sufletului vostru.”
“Vă binecuvântez acum cu iubirea și promisiunea Mea că în curând vom fi împreună
pentru eternitate.”

Așa O Să Fie în Ceruri: Relația Ta Cu Iisus
~Și El a început: “Oh...cum îmi doresc ca fiecare bărbat și femeie să înțeleagă genul de
relație pe care Mi-o doresc cu ei. Oh, cât de adânc tânjesc să am parte în viețile voastră, să
trăiesc în voi și să împărtășim fiecare gând, fiecare sentiment, fiecare acțiune a vieții
voastre. Cum tânjesc ca pentru totdeauna să fim conștienți, printr-un act al voinței
voastre, uniți ca Unul. Ca să participăm în viața celuilalt. Iar trăind în voi, Eu împlinesc
acel loc de dorință care a fost făcut numai pentru Creatorul tău. Prin urmare, ești complet
și Mie mi se dă cel mai mare cadou din toate: o creatură simplă a ales pe Dumnezeu ca
locul său etern de locuiță, mai presus de toate celelalte lucruri create, întorcând
mulțumiri și recunoscând Divinitatea Mea dincolo de valoarea tuturor celorlalte lucruri.
“Copiii Mei, Eu vin la voi ca un Iubitor, pentru că aceasta este singura modalitate în care
veți înțelege cu adevărat cât de intens îmi doresc să fiu întrețesut în viața voastră ca
totul-în-toate. Când am creat pe Eva pentru Adam, un partener potrivit, Eu demonstram,
de asemenea, uniunea pe care o doresc între voi și cu Mine. Aș fi putut să vă dau puterea
de a reproduce fără a specifica necesitatea unui angajament de-a lungul vieții, și ați fi fost
foarte asemănător cu animalele. Dar în loc, am ales să demonstrez dorința pe care o am să
fiu unit cu voi pentru veșnicie, împărtășind în viața voastră bucuriile și necazurile pe care
viața le aduce și sperând că vă veți lipi de Mine dincolo de toate lucrurile create –și
împreună vom aduce urmași. Urmași spirituali.
“Acesta este un alt motiv pentru care vă cer să nu vă fie teamă de această relație. Este atât
de natural și necesar pentru a finaliza înțelegerea despre Cine Sunt menit să fie în viața
voastră.
“Așa o să fie în Ceruri, depinde de gradul de unire cu Mine aici pe Pământ. Dacă ai părăsit
totul, ca Eu să fie totul al tău, în Ceruri Mă avea pe de-a întregul cu cât poți conține. Dacă
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ai păstrat lucruri Pământești și le-ai iubit mai mult decât pe Mine, locul tău în Ceruri va fi
plăcut – dar gradul de slavă va fi limitat de alegerile pe care le-ai făcut pe Pământ.
“Nimeni nu poate înțelege acest lucru fără a depăși dimensiunea intelectului uman. Este
un har, un dar dat de la Dumnezeu. Pe măsură ce te apropii mai mult de Mine, Îți eliberez
tot mai mult înțelegerea despre Mine Însumi în conștiința ta. Precum cultivezi relația ta
cu Mine, tu devii din ce în ce mai mult a Mea iar Eu devin din ce în ce mai mult al tău. Și
nici nu sunt diminuat de prezența Mea cu tine în timp ce sunt cu altul. Căci sunt infinit și
fără limită. Deci, poți experimenta plinătatea Mea, și în mod simultan, altul poate la fel. E
o Taină. Primește-o doar, și să știi că doresc să fiu totul pentru tine. În schimb, îți voi da
tot ce sunt Eu, de asemenea, și mă vei cunoaște așa cum tu ești cunoscută.
“Vino acum în îmbrățișarea Mea și încetează interogatoriile tale nesfârșite. Te aştept. Am
un ocean de pace pentru a te scălda și, vei găsi odihnă pentru sufletul tău.” Odihnă Pentru
Sufletul Tău, 14 mai 2015

Alege pe Creatorul Tău Asupra Fiecare Lucru pe care La Creat!
El a continuat, “Și în același mod v-am înzestrat cu voință liberă și vă las să mergeți să
explorați și să descoperiți lumea, sperând să vă întoarceți acasă la Mine și să trăiți aici în
inima Mea pentru totdeauna. Oh, cât de tare doresc să văd întoarcerea creației Mele
minunate, atât de înzestrată cu voință liberă ca să poată alege orice pentru ea însăși...și,
totuși, ea alege numai pe Mine. Și suntem reuniți într-o astfel de fericire, încât face chiar
și îngeri să cânte. Momentul încoronarii al vieții voastre este ziua în care te întoarci la
Mine și alegi pe Creatorul tău, asupra fiecare lucru pe care El a creat vreodată. Așadar,
împlinirea vieții a devenit un cerc complet și, te-ai întors să te închini și să mă adori pe
Mine pentru veșnicie. Iar Eu nu-mi pot reține ochii de a vă privi, urechile Mele de a vă
auzi, brațele Mele de a vă ține.
“Știi cât de mulți se rătăcesc și nu se mai întorc niciodată? Se blochează într-un colț
întunecat și se destramă încet. Ei pierd lumina, bucuria și însăși viața cu care au fost
înzestrați, precum dispare încet până când rămâne numai întuneric. Oh, cât este de
tragic! Partea cea mai iubită a vieții și-a pierdut chiar sensul și esența. Iar asta face pe cei
care se întorc la Mine și mai prețioși și mai iubiți. Oh, acesta este un rezultat atât de
tragic la un început atât de prețios în viață.
“Vezi tu, această esență divină a vieții împărtășită în voi este așa de minunată, atât de
unică, încât numai Eu o pot percepe în întregimea ei. Numai Eu o pot aprecia. Doar Eu o
pot îndeplini. Doar Eu am cheia la destinul și împlinirea sa – iar acest lucrul în sine este o
taină atât de sublimă, încât creează oceane de fericirii în Ființa Mea. Da, tu, Iubirea Mea,
mica Mea, creezi oceane de fericire veșnic învârtind în dansul de adorare și de mulțumire
– chiar bucuria de a fi vie și animată de Dumnezeul tău, că tot ce poți face este să-mi
întorci această bucurie în închinare. Și tot ceea ce Eu pot face este să mă minunez de
imensitatea iubirii tale, care Mă aduce la lacrimi de bucurie –căci o parte din sinele Meu:
carne din carnea Mea și osoasă a osului Meu, a ales mai presus de toate, să se întoarcă la
Abba ei și să danseze dansul vieții și-a mulțumirii pentru darul ființei sale.
“Oh, este o taină atât de mare, încât nimic altcineva decât numai Eu Însumi o pot înțelege
și aprecia cu adevărat. Chiar deși ochii tăi săraci se închid în oboseală, noi dansăm dansul
bucuriei – viața veșnică care a fost pusă pe aripa ei, doar pentru a căuta și să revină, să
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înoate în amonte și să se întoarcă la locul nașterii sale, unicul loc care ar putea să o
satisfacă vreodată. Iar Eu am așteptat, și am așteptat, și am așteptat...și în sfârșit, uite că
vine unul sărind dincolo de câmpiile Raiului, cautând locul său de naștere în pieptul Meu.
“Oh, Clare nu există cuvinte pentru a descrie bucuria pe care o simt la întoarcerea
Propriei Mele carne și oase! Aceasta face parte din marea taină a familiei; este un
microcosmos al sensului vieții. Iată-mă aici, Tatăl, dând sămânța vieții libertatea de a
alege eternitatea cu Mine – sau damnarea. Libertatea de a trăi o minciună, sau adevărul.
Oh, ce lucruri minunate și sublime sunt încă să fie înțelese de către omenire! Iar asta va
deveni realitate în Cer și veți obține o înțelegere mare. Înțelegerea necesară pentru a
pricepe această Taină mare a Creației, și de ce am planificat ca fiecare bărbat ar trebui să
aibă finalizarea lui într-o femeie, și împreună ar trebui să producă urmași.
“V-am dat aici doar o sămânță de înțelegere, o privire trecătoare în ciclul vieții așa cum
am planificat-o cu rezultatul cel mai Glorios. Acum vreau să meditați asupra acestor
elemente profunde ale vieții, cu cunoștințele în minte că, în curând, a voastră va veni la
finalizare în brațele Mele pentru toată veșnicia. Acesta este ceva ce trebuie prețuit și
gândit adânc.
“Vă binecuvântesc acum cu afecțiunea Mea nesfârșită pentru fiecare dintre voi. Vă rog,
continuați în abandonarea lumii, căci foarte curând veți fi ajuns la destinația finală.”
Sensul Mai Profund al Zilei Noastre de Nuntă, Iisus Vorbește, 17 mai 2015

Valoarea Înaltă a Obedienţei
Deci L-am întrebat, “Ai un mesaj pentru Mireasa Ta prețioasă deseară?”
El a zis, “Ba da, am. Ea este frumoasă dincolo de orice descriere. Fiecare pas, fiecare
intenție este sfințită în sfințenie, pentru că ea este a Mea. Ea s-a dat Mie 100%. Obediența
sa nu e doar frumoasă, e rafinată. În timp ce restul lumii aleargă încoace și încolo în
propria lor voință, pașii săi sunt divinați de supunerea ei. Ea nu poate vedea frumusețea
picioarelor sale la fiecare pas pe care-l ia, dar chair și aceasta lasă un parfum divin în
spatele ei.
“Dacă Ți-aș picta o imagine a valorii subordonării sale, ai vedea picioare frumoase și
perfecte în sandale de aur, împânzite cu perle și bijuterii, iar fiecare pas ar da o melodie
dulce de clopoței. Și când își ridică piciorul, crinii ar înflori imediat, dând parfumul lor.
Luminiscența le-ar înconjura și ar da lumină.
“Și cu cât sunt mai dificile sarcinile, cu atât mai minunate sunt sunetele date, cu atât mai
multe flori și fructe copioase. Și în timp ce călătorește pe acea cale bine purtată în fiecare
zi, pomi fructiferi ar începe să înflorească pe fiecare parte cu flori încântătoare
parfumate, și în cele din urmă fructe delectabile care susțin chiar și sufletele cele mai
obosite și sfâșiate de război.
“Acesta este sensul ascultării sale către Mine, și aceste flori de dragoste nu dispar
niciodată ca cele de pe Pământ. Nu, mai degrabă ele continuă să se înmulțească până
când există o pădure plină de ele. Sunt flori care pot fi culese și vor dura pentru
totdeauna, oferind parfumul lor a lungul timpului. Iar Eu vin în grădina ei și prunez acești
copaci și flori, astfel încât ele vor da mai multe roade...și cât de frumoasă este această
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grădină cu spaliere și ramurile sale agățate delicat, care sunt la fel de plăcute ochiului ca
și simţul gustului.
“Vezi tu, obediența nu e un lucru mic. Nu numai că aduce roadă pentru moment, ci în
eternitate, la fel. Iar Eu intru în grădină, iau acest fruct și-l dau în multe locuri diferite
unde este nevoie de vindecare. Vezi, sunt haruri investite în acest fruct, pentru că a fost
făcut în iubire și obediență. Așadar, harul aduce un fruct care poate fi consumat și de a
beneficia altor.
“Oh, tainele care Mi-ar place să împărtășesc cu voi toți! Atât de multe taine și lucruri care
v-ar uimi la nesfârșit! Faptele Cerului și a vieții spirituale sunt fără sfârșit. Vezi tu, această
obediență creează o atmosferă de Cer, de feluri. Cu adevărat Împărăția Mea a venit, Voia
Mea a fost făcută. Și, oh da, diavolii urăsc aceste grădini spirituale, și găsesc în mod
constant modalități de a le distruge.
“Ei folosesc în mod principal, egoismul...auto-voință. Plăcerile simţului gustului poate
inspira egoism, îndepliniri lumești le pot inspir la fel. Orice lucru care aduce plăcere la
sine poate fi folosit pentru a infesta grădina cu viermi și gândaci hidoși, care distrug totul
la vedere. Viermii plăcerii atacă tulpinile florilor. Gândaci mici de auto-preocupare
ronțăie florile până când sunt urâcioase și maro. Iar mucegaiul Mândriei începe să
crească pe rădăcini până când ele nu mai pot produce și susține florile.
“Da, poți vedea toți ceilalți dăunători, însă mucegaiul de pe rădăcini este invizibil în
grădină. Roade și flori născute din mândrie nu vor dura niciodată. Odată ce mândria a
intrat în grădină, totul dispare la sfârșit. Acesta este mereu primul atac pe bulevard –
mândria. Va distruge tot ceea ce faci, așa ca să nu culegi roade veșnice din căile tale.
“Totuși, să revenim la frumusețea obedienței. În această săptămână trecută, multe dintre
Miresele Mele au fost ascultătoare. Da, într-adevăr, ele au închis totul inutil și lumesc
pentru Mine. Din obediență și credință. Și ce roade unele dintre ele au cules! Vindecare în
familii, o profunzime mai mare cu Mine, pacea minții și bucuria inimii. Relațiile au înflorit
într-o ambianţă de iubire altruistă. Nu vezi roadele în propria ta viață? Poate c-ai și
pierdut contactul cu lumea – dar cât de mult ai câștigat în Mine?
“Deci, dacă aţi beneficiat de acest timp, continuaţi să vă permiteți să vă eliberezi din ce în
ce mai mult de mediile lumești și de o bâzâitură constantă a negativității propagată prin
intermediul mass-mediei. Acest lucru este atât de deliberat și intenționat de dușman.
Creează o atmosferă de frică și, el culege atât de multă distrugere din persoanele care
sunt în continuu înfricoşate și nesigure.
“Miresele Mele, dacă vreți să fiți sfânte pentru Mine, trebuie să trăiți Sfânt. Trebuie să
respingeți lumea și să îmbrățișați Sfințenia vieții. N-aveți idee de roada acestor decizii,
nici nu veți avea până la Cer. Așadar, vă încurajez acum.
“Eu împărtășesc harului de o singură-mentalitate pentru Mirsele Mele, că ele vor pruna
fiecare buruiană din lume și vor continua să meargă pe calea sfințeniei, unde vor produce
fructul care este pentru veșnicie.”
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Cer: Iisus Împărtășește Despre Închinare, Mâncare și Recreare
Iisus a început: “Oh porumbița Mea dulce, dulce, cât de mult aștept cu nerăbdare
despărțirea ta de Pământ! Asta înseamnă că pentru totdeauna voi avea mai mult atenția
ta, precum și să fii capabilă s-o păstrezi, la fel!”
Nici măcar nu-mi pot imagina să am o atenție atât de mare, încât am tendința să mă retreg în
Lala Land.
El a răspuns: “Nu te vei mai retrage – o să fii ÎN Lala Land.”
Și am zis: “Și nu va trebui să beau Frappuccino’s pentru a păstra concentrația, așa-i? ”
“Da. Însă oricum le vei avea, făcute din cele mai selective boabe din munții Cerului. Și, oh,
înghețata este din afara acestei lumi.”
“Nu mă îndoiesc,” Am zis.
“Nu, serios, înghețată așa cum niciodată, niciodată nu ai mai avut pe Pământ. Îți promit
că nimic din experiența ta nu-i ca aceasta.”
Îmi place înghețata cu aromata roză pe care am avut-o odată la un restaurant din Orientul
Mijlociu.
“Oh, vei avea porția ta de asta.”
Cum funcționează asta, Domne? Adică, acest lucru este cam incomod – stomacuri și chestii?
“Chiar vrei să știi?”
Doar dacă vrei să-mi spui.
“Sigur. În Cer corpul tău este eteric și real. Nu există niciun fel de deșeu uman...niciun
WC, nici o toaletă în Cer.”
Wow, asta-i o ușurare.
“Bine spus. Ușurarea este o stare constantă... niciodată nu va mai trebui să te ușurezi.”
Îți place să te joci cu cuvintele, nu-i așa?
“Pot să spun, Eu le-am inventat?”
Poţi. OK, serios.
“Pentru că te afli într-o altă dimensiune unde nu există decădere sau creștere peste
maturitate, nu există celule moarte, nici bacterii, nimic de acest gen. Mâncarea, într-un
mod de a vorbi, este mâncată și savurată, dar călătorește prin ‘corp’ ca și cum ar fi
inhalat. Ea are foarte puțin efect asupra compoziției sau a stării corpului. Vești bune: nu
te vei îngrășa de la dulciuri. Vei fi mereu la fel de subțire și perfectă așa cum te-am făcut
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să fii. Nu există anomalii hormonale, nici un stres ambiental asupra corpului, a minții sau
a simțurilor. E o fericire pură armonioasă.”
Oh Iisuse, mie dor să cânt la tastatura și violoncelul meu. Ele mă trimit aproape în al 7-a Cer,
oriunde mai este și asta.
“Vrei să schimbi subiectul, Drgostea Mea?”
Oh, ești un gentleman perfect fermecător.
El a continuat, “Totul în Ceruri se desfășoară pe gânduri și dorințe. Toate dorințele sunt
pure și Evlavioase. Chiar și dorința de a te bucura de mâncare este Evlavioasă. Nu, mai
bine s-o pun în acest fel, pentru voi gurmanzi: Este foarte Evlavios să vă bucurați de
mâncare. De ce? Pentru că Ființa Mea capătă plăcere de a vedea plăcerea voastră,
deoarece Inima Mea este atât de îndrăgostită de cei care Mi-au dat totul, încât Eu vreau să
le dau Totul al Meu, iar când ei întorc mulțumiri, este o laudă și o formă de închinare.
“Permite-mi să explic. Vezi tu, atunci când apreciezi, apreciezi cu adevărat din inimă –
știind că Eu sunt sursa– când apreciezi orice, de fapt te închini Mie. Pe Pământ, îți cer să te
abții de multe ori, fiindcă carnea, natura ta carnală și mediul înconjurător sunt atât de
pline de demoni, ele pot să scape foarte ușor de sub control și să-ți contamineze dorințele
cu carnalitate. Însă nu în Cer!! Acolo Eu mă bucur să te văd mângâind-ți leul tău,
sorbându-ți Frapuccino-ul și bucurându-te de copacii care îți cântă.”
Copacii ne cântă?
“Oh Da, ei iubesc să vă cânte – nu știi că toată Creația cântă? Voi doar n-ați acordat încă în
acea frecvență. Dar în Cer veți avea acces la toate frecvențele. Oh, Slavă! Ceea ce vă
așteaptă este dincolo de abilitatea voastră de a înțelege...dar mă bucur să vă dau licării.”
Înapoi la mâncare, Doamne?
“Ce mai este de spus? Sunt cei angajați în pregătirea hranei, deoarece ei iubesc să lucreze
cu aromele și simțurile sfințite care sunt stimulate de alimente. Dar în Cer mâncarea
niciodată nu devine focalizarea. Slava Tatălui este MEREU focalizarea. MEREU! Și după
cum ai auzit de la Jesse DuPlantis, Noi intrăm și ieșim în mod constant unul din celălalt,
iar dragostea schimbată răsune în Ceruri chiar și cu cele mai mici creaturi. Un fir de iarbă
răspunde în sunete de adorare.
“Și deși mâncând este închinare, sufletul este atras de Tatăl atât de mult, încât dorința de
a fi în prezența Lui adorând, în curând depășește bucuria de mâncare. Vezi, este circular.
Totul se întoarce la Tatăl și la Noi. Noi am creat milieu (mee-lou/atmosferă) astfel încât
dorințele voastre să fie realizate instantaneu în aprecierea și recunoașterea sursei. Apoi
voi întoarceți mulțumiri NOUĂ – și astfel, e o atmosferă constantă de închinare. Însă
nimic nu se compară cu esența de închinare pură, și astfel încât toată lumea vrea să fie în
Sala Tronului.”
Dar cum funcționează asta? Adică cum încape toată lumea în sala Tronului?
El a râs bucuros, “Acest lucru merge dincolo de înțelegerea ta despre dimensiuni. Există
dimensiuni printre dimensiuni, printre dimensiuni și întotdeauna există mai un loc
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pentru alta. Dar amintește-ți că în Cer toată lumea slujește în diferite capacități, așa că
închinarea și calendarul fiecărui individ este foarte ordonat, deși niciodată un suflet nu
trebuie să aștepte pentru mângâie. Mângâierea este MEREU acolo când e necesară.”
Dar m-am gândit că nimeni în Cer nu a suferit vreodată?
“Există bucurie continuă, dar există, de asemenea, conștientizarea faptului că lucrurile nu
sunt finalizate. Este lucru de făcut. Și în drum spre finalizare există empatie, și în empatie
există durere...și durerea are nevoie de mângâiere.”
Doamne, aceasta se întâmplă foarte mult?
“Din păcate, până la sfârșitul Mileniului se va întâmpla mult mai mult decât Ne-am dori,
dar face parte din ceea ce îi ține pe toți să servească. Însă nu-i genul de durere ca pe
Pământ, unde lucrurile sunt întunecate, prefăcute și deprimatoare – opresive. Nu, în Cer
există speranță și remediu pe drum.
“Există nevoi, și toți slujesc în mod constant nevoile celor de pe Pământ. Rugăciuni sunt
oferite, vindecări se întâmplă, muzică este transmisă direct din Ceruri. Nu există nevoi
pentru cetățenii Cerului, toate nevoile sunt satisfăcute abundent. Dar cei de pe Pământ și
în tranziție spre a veni aici, au nevoie pe care îngerii și sfinții au grijă. Acesta este un lucru
la care nu voi intra în detaliu în acest moment. Este suficient de-a spune că toți sunt
foarte vii și concentrați asupra muncii implicate în slujind mântuire sufletelor, mântuirea
pe care Eu am îndeplinit-o pe Cruce.
“Sunt momente când ferestrele Cerului sunt închise și există, într-un mod de a vorbi,
retragere de timp – un timp de odihnă de la conștientizarea nevoilor Pământului. Asta
este ceva ce Tatăl determină. Este de obicei un timp de bucurie extremă și de sărbătoare,
fără conștientizarea lucrurilor din afara Cerului.”
Doamne, am crezut că nimeni nu obosește vreodată în Cer?
“Oh nu, aceasta e o neînțelegere. Există întotdeauna mângâiere și odihnă în Cer, dar
munca pentru suflete poate avea un efect greu – mai ales când războiul spiritual se află în
plină desfășurare. În termenii voștri – totul este foarte ‘electric’– chiar așa cum Ți-am
arătat cum fulgerul este un semn de război în primul cer (Asta e atmosfera noastră).
Există schimburi de energii care sunt dăunătoare, dar în Cer, reparația se întâmplă
întotdeauna. Și da, sunt paturi în Cer, doar pentru relaxare și odihnă. Sunt dinamici
energetice cu care mulți de pe Pământului nu sunt familiarizați. De ce crezi c-am făcut un
hamac în pădure?”
Nu m-am gândit la asta, Doamne.
“Oh da, sunt momente de odihnă și recreare, multe astfel de momente. Clare, n-a fost să
fie imaginat pe acest Pământ deliciile pe care Le-am pregătit special și exclusiv pentru
fiecare suflet. Sincer, vreau să-i văd copleșiți de uimire în Iubirea Mea pentru ei.
“Acum, Mireasa Mea, ți-am dat o bucățică a bucuriei care te asteaptă...să nu devenii
ingrijorată pe măsură ce norii apar în orizont. Încântă-te, mai degrabă, în Promisiunile
Mele pentru tine. Cu cât mai întunecat devine, cu atât mai devreme sosirea Mea. Vă dau
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în acestă seară capacitatea de bucurie neîntreruptă, chiar și în încercare. Căci Mâna Mea
va făcut, Dragilor, iar fiecăruia Eu împărtășesc și grăbesc ce este necesar pentru sufletele
lor. Ochiul n-a văzut... dar acum că v-am spus...încuiați-le în siguranță în inimile voastre
și gândiți-vă des la ele.”

În Cer, Iubirea este particula de VALOARE
“Unul dintre lucrurile pe care le valorific cel mai mult într-un vas al Meu, e sinceritatea.
Există o vibrație care merge cu adevărul, este foarte subtilă dar puternică, după cum s-a
spus ‘Adevărul își poartă propria ungere.’ Când vorbești adevărul, aceea vibrațiea
pătrunde adânc în inima unui suflet. Locuiește acolo, nu pleacă niciodată și devine o parte
din acea persoană.
“Îmi doresc ca toate vasele Mele să fie fără pretenție și sincere, dar îi costisitor. De la
vârsta copilăriei ești învățat să îți ascunzi slăbiciunile pentru a da impresia că ești
puternic, perfec, fără defect. Asta are efectul de a construi pereți de înstrăinare și
pretenție, pentru a proteja sufletul care este vulnerabil, tandru și moale. E un mecanism
de supraviețuire socială care n-are nicio relevanță în Înpărăția Mea pe Pământ. Voi nu
sunteți Dumnezei, sunteți umani cu defecte și atunci când le ascunzi îndepărtezi în mod
firesc creșterea spirituală în voi și în ceilalții.
“Când defectele sunt la vedere, ele trebuie să fie lucrate. Nu vor fi tolerate de ceilalți, în
sensul că ele pot continua să facă pagube. Eu le abordez în mod deschis și vă cer să faceți
același lucru. Fără solidaritate între persoane, voi deveniți insule impenetrabile, ascunse,
întunecate, rușinoase, obtuzate și închise. Aceasta este starea societății acum, însă nu în
Cer. În Cer toate gândurile sunt deschise și vizibile pentru toți, fiindcă compasiunea
abundă și caritatea se grăbește pentru a mângâia pe cei care duc lipsă.”
Dar, Doamne, m-am gândit că nu avem vreun defect în Cer?
“Oh nu. În Cer veți continua să aveți zone care au nevoie să crească în profunzime și-n
înțelegere. Ceea ce nu veți avea, este păcatul.”
Doamne, acest lucru este greu de înțeles, pentru că am auzit întotdeauna că în Cer suntem
desăvârșiți, compleți, întregi, lipsiți de nimic. După ce am spus aceasta, mi-am amintit de Râul
Vieții pentru vindecarea neamurilor...deci evident că vor fi defecte și vindecarea va trebui să ia
loc.
“Dragostea Mea, în Cer toată cunoștința va fi disponibilă pentru voi, chiar pe măsură ce vă
întrebați de ea. Însă înțelepciunea este o calitate dobândită. E nevoie de timp și de
experiență pentru ao cultiva, iar înțelepciunea lipsește foarte mult pe acest Pământ.
Fiecare suflet este capabil de mai multă înțelegere și iubire infinită, dar aceste zone
trebuie să fie deschise în straturi, prin anchetă. Ancheta se întâmplă atunci când sufletul
dezvoltă o foame pentru ceva. Și în Cer are întotdeauna legătură cu iubire și vindecare.
Totul în Cer se face din motivul IUBIRII.”
Ce zici de lucruri ca mecanica, arhitectura, energia, etc.
“Da, chiar și acele lucruri încep cu motivul îmbunătățirii, asistarea și îmbogățirea vieții.
Acestea sunt daruri care decurg din iubire.”
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Tocmai când spusese aceasta, mi-am amintit de Scriptura; Prorociile, limbile, toată cunoştinţa
vor înceta, dar Iubirea nu va înceta niciodată.
“Iubirea este particula de VALOARE. Toate celelalte lucruri sunt subordonate Iubirii.
Motivul și susținerea Cerului este Iubirea. Nimic nu se petrece în Cer care n-are ca sursă
dragostea. Este de asemenea particula pe care oamenii de știință încearcă s-o izoleze și so capture. Pentru ei Eu le spun, ‘Iubirea nu poate fi capturată, deoarece iubirea este de la
Dumnezeu și Dumnezeu nu poate fi capturat. Vă pierdeți timpul.’ Am proiectat-o în acest
fel, fiindcă am înțeles încă de la început corupția voinței libere în oameni și am știut că va
ajunge la asta în cele din urmă.
“Înapoi la sinceritate, transparență și vulnerabilitate. Ceea ce vreau ca să manifestezi în
continuu pe acest canal este deschiderea, unde e în siguranță să fii real, aceasta este
iubirea necondiționată în acțiune. Când oamenii își pot mărturisi greșelile lor în mor
deschis... mărturisind greșelile unul către altul...există înțelegere, vindecare și un
sentiment de solidaritate în loc de izolare.
“Vezi tu, e această izolare care conduce oamenii la un pas de nebunie. Viața lor pierde
relevanța în lume în general, atunci când defectele lor nu pot fi scoase la iveală și tratate.
Ei trăiesc o viață dublă...cea pe care o arată celorlalți pentru a fi acceptați, și cea care se
petrece cu adevărat în interiorul lor. Când aceste două sunt reconciliate una cu alta, devii
întreg și vindecat. Dar atât timp cât ele sunt separate, există un element de boală și
obstacol a creșterii. Nu poți să crești și să merge mai departe atunci când târâi și acoperi
constant partea ta întunecată. Trebuie să faci față cu ceea ce se întâmplă cu adevărat și să
apari ca și cum nimic nu-ți lipsește. Această viață dublă e obositoare la nesfârșit. Așa că
este mult mai ușor să fii cine ești și să iei durere pentru ea.
“Scopul Meu pe acest canal este de a aduce sufletele într-un loc unde e în regulă să lupți
cu defectele și să lucrezi asupra lor fără condamnare. Aici este locul unde iubirea reală
apare pentru a hrăni și a întări unul pe altul. Cât iubesc să văd bunătatea sufletelor care
mângâie pe cei călcați în picioare și slabi. Cât iubesc să văd această caritate în acțiune, așa
cum este în Cer, așa este pe Pământ. Oricine a vizitat vreodată Cerul știe că gândurile
sunt total vizibile pentru toți. Și precum ai experimentat, când ele sunt dificile toți se
grăbesc să mângie.”
Da, am avut o experiență în Cer. Am fost invitată la o cină cu o familie de oameni foarte sfânți pe
care i-am recunoscut de la anii 1800, care au condus vieți sfinte dedicate 100% lui Dumnezeu.
Precum stăteam toții la masă, o persoană în particular a întrat, cineva pe care am admirat foarte
mult scrierile sale. Ea stătea în capul mesei opus lui Iisus, iar eu stăteam la stânga Lui. Am
devenit gelosă. Toți din camera au încetat să mai manance. Persoana de care eram gelosă s-a
râdicat în picioare și a venit alergad să mă îmbrățișeze, toți m-au mângâiat spunând că toți au
experimentat gelozie în viața lor pământească, dar în Cer aceste sentimente nu vor exista.
Domnul a continuat, “Da, exact despre asta vorbeam. Gelozia este o emoție teribil de urâtă
și rădăcina multor păcate. Nimeni nu vrea să fie gelos. Dar mai degrabă decât să te
condamne de aceste sentimente negative, toți s-au grabit de partea ta să te mângâie și să
mărturisească propriile lor lupte cu acel păcat.
“Vezi, n-ar exista nicio boală pe acest Pământ dacă toți s-ar mărturisi defectele unul față
de celălalt și să primească rugăciunea vindecării. Așa am proiectat să fie viața pe Pământ.
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Dar din cauza ego-ului, a mândriei și a lăcomiei, oamenii au acoperit-o și au condus o
viață secretă a păcatului.”

Cerul este un Loc de Bucurie Perpetuă
“Vreau să te gândești din ce în ce mai mult la răsplata ta. Pe măsură ce vremurile devin
mai întunecate, chiar și acum când întunericul este în creștere, este bine să-ți concentrezi
mintea ta asupra lucrurilor Cerești și la ceea ce Ți-am promis. Energie care nu se tremina
niciodată, inspirație fără frustrare, împlinirea obiectivelor cu ușurință, chipuri vesele în
jurul tău tot timpul, trăind o viață plină de bucurie va fi la fel de ușoar ca și respirația.
Niciodată nu va fi un moment în care slava și lauda Mei nu sunt exprimate într-un fel..
Închinare continuă non-stop.”
Iisus, oamenii spun că nu există timp în Cer.
El a râs, “De unde au obținut această noțiunea? Oare n-am spus, Eu sunt Alfa şi Omega,
începutul şi sfârşitul, Cel ce este, Cel ce era şi Cel ce vine, Cel Atotputernic. Numai în acest
verset timpul este exprimat de două ori. Cum poate exista un început și un sfârșit fără
ceva între ele? Cum poate să fie un trecut, un prezent și un viitor? Timpul există în Cer,
dar dimensiunile se rotesc.”
M-am gândeam în sinea mea, ‘Oh băiete, asta va fi prea greu să urmez.’
El m-a corectat și a zis, “Doar ascultă... și poate că nu va fi. Dă-i o șansă.”
OK
“Doar pentru că nu ți-am dezvăluit întregul concept în formă de gândire, nu înseamnă că
nu e real și că nu-l poți înțelege. Iată, ascultă cu atenție și voi explica în așa fel încât să
poți înțelege.
În acel moment, aveam multă încredere în El. Nu prea multă în mine, dar mult în El, așa că am
ascultat foarte atent.
“Când spun că dimensiunile se rotesc, mă refer la momente diferite care apar și dispar
din semnificație (fade in and fade out). Există atât de multe dimensiuni diferite în Cer, încât
măcar nici nu le poți începe a număra. Fiecare formă de viață pe care am creat are
propria sa dimensiune, locul care este semnificativ pentru existența sa. Iar fiecare
dimensiune se interconectează cu alte dimensiuni, astfel încât modelul formează o
existență unificată. La fel ca o cuvertură colorată, unde fiecare bucată are propria sa
formă și design unic, dar este unită cu întregul. Fiecare spune o poveste despre existența
sa individuală, precum și o poveste despre existența sa corporativă. La fel cum se
concentreze un aparat de fotografiat, diferite eoni vin în centrul atenției prin alegerea
Mea, viața și activitatea există în mod constant – dar ceea ce vezi depinde de ceea ce Eu
concentrezi pentru tine de a vedea.”
Vrei să spui că viitorul există acum, dar este în afara domeniului meu de concentrare?
“Exact așa e.”
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Însă...asta ar însemna că știi data Răpirii!
“Oh, de unde știam că o să spui asta?”
Ai ghicit...?
“Foarte amuzant. Dar, am fost de acord cu limitarea pe care Tatăl a pus-o, așa că nu o pot
vedea. Întelegi?”
Umhum.
“Vrei mai mult?”
Iisuse, mi-ar plăcea să aud tot ce vrei să împărtășești.
“Când spun că Raiul este o bucurie perpetuă, vorbesc despre mantia veșniciei care este
întrețesută în Cer; care e unică pentru dimensiunea sa. Veșnicia durează pentru
totdeauna. Dreapt?”
Da, prin definiția mea, da.
“Și asta este corect față de percepția ta, fiindcă în Ceruri privirea ta este concentrată pe
Etern. Pe Pământ, privirea ta este concentrată pe momentul trecător. Un motiv pentru
care ești atât de bucuros și fericit în Cer este plinătatea, întinderea sa constantă, bucuria
până unde poate vede ochiul, floarea veșnic înflorită. Întrucât, aici pe Pământ floarea se
veștejește și un anumit ciclu de viață și moarte a fost pus în mișcare de către păcat. Când
păcatul este scos, viața e veșnică.”
Dar demonii trăiesc pentru totdeauna și sunt etern condamnabil și păcătoși? Cum functioneaza
asta?
“Ființa pe care Eu am creat-o este fără moarte, trupul florii de pe acest Pământ trece prin
acel ciclu, deoarece este supus deșertăciunii pe Pământ. Însă, în Cer? Nu.”
Vrei să spui că fiecare floare pe care ai creat-o vreodată trăiește în Cer, o viață veșnică.
“Exact!”
Wow! Asta e o mulțime de flori!
“Cerul este un loc extraordinar cu dimensiuni interioare nespuse, toate ținute împreună
de Iubirea și Bucuria Mea.”

Guvernarea în Mileniu
“Mulți dintre voi vă uitați la apropierea marelui Necaz cu frică și tremur. Și bine ar
trebui, va fi un timp de neegalat în durere.”
Marcu 13:19 ...pentru că în zilele acelea va fi un necaz aşa de mare, cum n-a fost de la începutul
lumii pe care a făcut-o Dumnezeu până azi şi cum nici nu va mai fi vreodată.

91

“Dar trebuie să se întâmple pentru a clarifica calea pentru Împărăția Mea să se manifeste
pe acest Pământ. Răul trebuie să fie înhămat și ținut în suspendare ca să creșteți în
creaturile nepătate pe care v-am făcut să fiți. Pământul trebuie să fie curățat de
spurcăciunea lăcomiei, de substanțele chimice distructive, de bolile aduse de oamenii răi,
de dezolarea terenurilor pe care Le-am făcut frumoase, de gunoiul și spălarea industriei
care a spurcat atât de tare Creația impecabilă pe care am făcut pentru plăcerea voastră.
Calea trebuie să fie curățată, Copii Mei, și nu va fi drăguț.
“Instituția Guvernului Meu va face ca toți să vină, să crească, să se extindă, să creeze, cu
bucurie aducând plinătatea darurilor pe care Le-am revărsat asupra omului. Ce mirare va
fi de a vedea agricultura, industria și educația procedând fără a distruge Pământul, sau
frumusețea implecabilă pe care o voi restabili.
“Toți vor primi sarcini pentru a finaliza, artizani, politicieni, fermieri, educatori. Tot ce
aveți acum va veni fără corupție, iar cea mai mare atenție dintre toate va fi spre închinare
Mie. Nu va fi cunoștința, bogăția, frumusețea sau talentul; va fi dragostea pentru fratele
tău și pentru Mine. Oh, cum aceasta va schimba fiecare lucru. Va transforma lucrurile
amare, amare, în dulci și hrănitoare. Nu vei fi suprimat sau interpretat greșit, mai
degrabă toți se vor înclina spre nevoile și dorințele tale, așa cum și tu vei avea inima unui
slujitor și te vei înclina lor. Mare satisfacție va fi găsită în servind, iar notorietatea va fi
disprețuită în favoarea egalității. Cu toate acestea, fiecare va străluci întrun mod unic și
strălucitor. Nu pentru a atrage atenția, ci pentru a pune în lumina viața MEA în interiorul
lor și roadelor sale.
“Cei care profită, cei care fură, mint și înselă pe alții vor fi verificați și tratați ca să învețe
să meargă în caritate și-n integritate. Nici o persoană nu va fi permisă să suprime, sau să
rănească pe altul. Justiția și Mila vor triumfa ca și cum nu v-ați imaginat vreodată.
“Îngerii Mei vor ajuta cu administrarea care va fi făcută de cei luați în Răpire.”
Scriptura este: Apocalipsa 20:6 Fericiţi şi sfinţi sunt cei ce au parte de întâia înviere! Asupra lor a
doua moarte n-are nicio putere; ci vor fi preoţi ai lui Dumnezeu şi ai lui Hristos şi vor împărăţi cu
El o mie de ani.
“Fiecare suflet va primi rolul său în Noul Pământ, nimeni nu va fi inactiv sau nedorit. Toți
vor fi mulțumiți de sarcinile date. Oh, sunt atât de multe pentru a aștepta cu nerabdare.
“Dar înainte ca toate acestea să poată fi instituite, mai întâi trebuie să dezlănțui dreptatea
și mânia Mea pentru a anihila răul și pentru a restabili echilibrul planetei. Oamenii
trebuie să vadă consecințele lăcomiei lor, ei trebuie să învețe pentru totdeauna că păcatul
este moartea, și cei care participă la păcat sunt cu moartea.
"Fiindcă plata păcatului este moartea, dar darul fără plată al lui Dumnezeu este viaţa veşnică în
Iisus Hristos, Domnul nostru." Romani 6:23
“Orice rău care va fi dat naștere, va fi din voința liberă, deoarece Satan și slujitorii lui vor
fi legați și despărțiți de această societate glorioasă. Cu toate acestea, vor exista cei care își
urmăresc cu încăpățânare propriul beneficiu în detrimentul altora. Aceștia vor fi luați în
școli, în care lecțiile profunde ale vieții trebuie să fie învățate înainte de a fi apți să
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participe la acestă Împărăţie. Veți vedea dreptate în mijlocul vostru --- dar întotdeauna
Mila Mea, în primul rând.
“Vă spun asta pentru că vremurile viitoare par întunecate și tulbure. Da, într-adevăr sunt,
dar la sfârșitul furtunii este curcubeul și împlinirea bunătății Mele față de toată omenirea
de pe Pământ. Cât tânjesc după acest timp și cât jelesc pentru ceea ce trebuie să-l
preceadă.
“Să știți, Copiii Mei, că Mila Mea este la lucru chiar și în furtună. Eu sunt tandru, iubitor și
milostiv pentru cei ce Mă iubesc și trăiesc prin poruncile Mele. Sunt accesibil de către
inocenții și copilăreștii drintre voi. Pentru cei care au ales să fie copii: inocenți, simpli și
puri, Eu sunt tatăl lor. Pentru cei care au ales să fie adulți inteligenți, Eu sunt Creatorul și
Dumnezeu lor inteligent. Pentru cei care sunt dinamici și merg în putere, Eu sunt
Dumnezeul lor Puternic, îmbrăcat în slavă de neapropiat.
“Mi-am îndoit genunchiul spre Creația Mea, pentru ca toți să Mă cunoască după cum
sunteți și voi cunoscuți Mie.
Acum, vedem ca într-o oglindă, în chip întunecos, dar atunci, vom vedea faţă în faţă. Acum,
cunosc în parte, dar atunci, voi cunoaşte deplin, aşa cum am fost şi eu cunoscut pe deplin.
I Cor. 13:12
“Prin urmare, imitaț-mă pe Mine în toate lucrurile și extindeți Milă fără eșec celora din
jurul vostru. Sufletul care practică Mila va primi mare Milă la Judecată. De aceea, tratați-i
pe ceilalți așa cum doriți să fiți tratați, și va merge bine cu voi.”
Iar Scriptura care mi-a venit în minte pe parcursul acestui mesaj întreg este: Psalmul 85: 9-13
Da, mântuirea Lui este aproape de cei ce se tem de El, pentru ca în ţara noastră să locuiască
slava. Bunătatea şi credincioşia se întâlnesc, dreptatea şi pacea se sărută. Credincioşia răsare din
pământ, şi dreptatea priveşte de la înălţimea cerurilor. Domnul ne va da şi fericirea, şi pământul
nostru îşi va da roadele. Dreptatea va merge şi înaintea Lui şi-L va şi urma, călcând pe urmele
paşilor Lui!

Viața în Timpul Domniei a Lui Iisus în Timpul Mileniului
“Clare, când voi veni să domnesc (după încheierea Necazului și perioada Mileniului începe), va
exista egalitate și dreptate în întreaga lume. Niciodată nu voi permite guvernelor să
reprime și să denigreze o ființă umană de orice rasă, culoare sau crez. Deși cunoştinţa de
Mine va umple Pământul și va fi slava ei, totuși egoismul omului se va ridica pentru a lua
libertățile celorlalți de dragul lăcomiei.
“Nu voi permite acest lucru și el va fi punctul de cotitură...lăcomia va fi balama din care
binele se va întoarce spre rău. Dar până atunci, (El vorbește despre sfârșitul Mileniului aici.)
ai multă frumusețe și pace pentru a aștept cu nerăbdare. Generațiile vor înflori într-o
atmosferă de bunăvoință. Credința adevărată pe care am intenționat-o pentru omenire va
aduce pe toți în lumina Slavei Mele, iar trăind pentru Mine va fi la fel de ușor ca respirația.
Bucuria va abunda în familii, sate și chiar în orașe, fiindcă cunoașterea de Mine și a Iubirii
Mele pentru omenire vor fi disponibile imediat și în mod deschis profesate.
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“Vestul Statelor Unite va rămâne în cea mai mare parte intact. Iar din acest loc va apărea
noul guvern. Acesta este un motiv pentru care voi scuti pe Yellowstone ca să nu distrugă
complet Occidentul și Sud-vestul. Atât agricultura cât și tehnologia vor apărea pe baza
principiilor Evlavioase, și vor fi aplicate de Îngerii Mei și de cei cărora le-a fost
încredințată guvernarea – cei care s-au dovedit a fi vrednici și apți să aibă grijă de toți
fără ambiții egoiste și motive pe ascuns.
“Acest lucru așa contrastează cu ceea ce aveți astăzi izvorite din motivele oculte insuflate
în Roma de la început. Când vorbesc despre Roma, vorbesc despre guvern, nu despre
Biserică.
“Restructurarea Bisericii Mele va apărea foarte organic din partea celor aleși să conducă
în fiecare sat și localitate. Acestea vor fi păstrate mici, cu excepția adunărilor
excepționale la care Eu Însumi voi participa, pentru a da noi înțelegeri, revelații și moduri
de a trăi în pace și-n dragoste unul cu altul. Și totuși, de la început vor fi cei care vor sta
departe și vor căuta alternative la ceea ce Eu am stabilit. Acestea vor fi sămânța
nemulțumirii care nu poate îndoi genunchiul. Ei vor fi strămoșii celor care vor incita
rebeliunea. (la sfârșitul Mileniului) Lăcomia și Mândria vor exista întotdeauna, Clare, până
când voi elimina răul din interior.
“Vreau să vă împărtășesc Speranța pentru Viitorul pe care îl am. Va fi un drum lung,
întunecat și sângeros până când Împărăția Mea va veni pe acest Pământ, și vreau să știți
toți că va veni. Va veni.
“Există o mare speranță pentru generațiile care urmează să vină. Pacea va fi stabilită în
dragoste reciprocă frațească, și deși națiunile vor păstra propriile lor identități, propriile
culturi, nu va exista nici o certăreală sau dispută pentru resurse, sau putere. Pur și simplu
nu va fi permis. O mare parte din natura omului continuă să tindă în această direcție, însă
Eu voi pune în aplicare adevărata libertate și dreptate pentru toți. Nimeni nu va fi trecut
cu vederea. Nici unul, nici măcar cel mai mic, căci Duhul Meu va căuta pe Pământ și va
vedea ca greșelile sunt îndreptate și că dreptatea este făcută celor săraci, celor mici și
marginalizați.
“Vei fi parte din acesta, Soția Mea. Voi avea atât de mult de lucru plin de bucurie pentru
tine să faci. Fericirea ta se va întinde de la o mare la alta.”
Și aici m-am gândit, ‘Dar țara va fi împărțită...?’
“Da, țara va fi împărțită. Da, va fi o distanță destul de mare, de la o parte la alta, nu ceva ce
poți lua un feribot pentru a traversa. Vor fi climate distinct diferite, o cultură și o
industrie. Vor exista schimburi comerciale între cele două jumătăți ale țării. Niciodată
oamenii nu se vor lupta peste petrol, deoarece noul sistem energetic va fi instalat
aproape imediat după purificare.”
Wow! Chair aștept cu nerăbdare aceasta – nicio factură electrică, băieți! Nicio factură la benzină!
“Comunicarea va fi mai simplă decât oricând. Poluarea va fi un lucru din trecut. Nimănui
nu i se va permite să continue operațiuni distrugătoare pentru Creația Mea, sau pentru
umanitate. Totuși, în nebunia lor, oamenii se vor juca cu răsturnarea vieții frumoase pe
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care le trăiesc, și Le voi permite să se acumuleze și să se unească împreună, ca să nu mai
fie pe fața Pământului.”
Din nou, El se referă la ultimul Armaghedon, sfârșitul Mileniului.
“Doamne, chiar vreau să înțeleg întreaga agendă cu Extratereștrii, și cum ai de gând s-o rezolvi.”
“Tehnologia pe care ei o dețin și au dezvoltat-o, este deviantă și crudă în cele mai grotești
moduri. Totul este motivat de lăcomie, ură, pofta de putere și ignorarea totală a tot ceea
ce este bun. Voi distruge în totalitate și voi nimici pe fiecare dintre ei. Nu va mai fi nici o
influență de la acești demoni trădători și tehnologiile lor pervertite care se întrec cu
Mine, declarând că sunt capabili de a crea viață. Ei sunt doar capabili să distrugă viața.
Punct.
“Ceea ce guvernul vostru a cumpărat le va costa ireparabil: viețile, sufletele lor, urmașii
lor. Și niciodată nu se vor ridica la putere. Întreaga lume va fi întoarsă cu capul în jos și
golită de tot răul. Voi avea grijă de acest lucru când voi veni. Cele trei zile ale întunericului
vor veni chiar înaintea Mea. Atunci toți oamenii vor fi în pragul disperării că nu mai există
nici o speranță. Atunci voi trimite pe îngerii Mei să lege și să distrugă fiecare agent rău,
agenda terorii și a distrugerii.
“Viața va fi atât de nouă la sfârșitul acelei perioade, încât se va părea că Edenul a fost
restaurat pe întregul Pământ, iar strălucirea acelor zile va declara Mila și Slava Mea. Și
regenerare spontană va apărea în multe locuri de pe Pământ. Va fi cu adevărat un nou
început, unde răul nu mai domnește. Oamenii vor căuta violență și răutate, dar totul va fi
pus în odihnă – nu le vor găsi.”
“Dar ce zici despre adulteri, mincinoși, hoți... etc, care nu poate intra în orașul sfânt?”
“Vor fi încercări masive de reabilitarea a celor cu vieți răsucite. Iubirea Mea, bunătatea și
Mila Mea va curăți pe cei care sunt dispuși și vor fi vindecați. Nu voi scuti nici o resursă
pentru ai ajuta să intre într-o nouă viață. Dar din păcate, mulți încă se vor ține de vechile
lor căi de a face lucrurile, și în cele din urmă, să fie pedepsiți. Nu pot permite oamenilor
răi să reproducă rău în Împărăția Mea. Ei vor fi opriți înainte de a putea corupe pe cei
care urmează ceea ce este drept și bun.”
Asta e, cu excepția a ceea ce permite El la sfârșitul Mileniului și purificarea finală a sufletelor
Pământului.
“Transportul nu va mai fi numai pentru cei bogați. Toți vor avea dreptul egal la lucrurile
necesare pentru a-și îndeplini destinele. Cei care au reușit în trecut și țin la legile Mele,
vor fi puși în poziția de a ridica pe alții, care se vor ridica să îndeplinească exact ceea ce
au fost născuți să facă.
“Nu vor fi obstacole, nici politică, nici favoritism, nici luare de mită – nimic de acest fel nu
va fi permis să existe în Împărăția Mea. Toți vor avea partea lor și ceea ce este necesar
pentru o viață fericită. Vezi tu, comunismul a avut aceste idei la fel de bine, însă din cauza
naturii corupte a omului, era obligată să eșueze. Nimic de felul acesta nu poate să
prospere, să crească și să țină, fără Legea și Ordinea Mea. Omul întotdeauna va avea
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tendința spre egoism, iar cei care reușesc vor fi călcați în picioare de alții care sunt mai
puternici și vor să fure ceea ce au construit.”
“Dar ce este vorba despre un nou Cer și un nou Pământ?”
“Le voi face noi, și ceea cea fost odată, nu va mai exista, sau nu va fi amintit.
“Se va schimba instantaneu în funcție cu viziunea din Inima Mea. Și toți oamenii vor
vedea Slava Domnului. Ce a fost, nu va mai fi, toate lucrurile vor fi făcute noi."
“Cum rămâne cu creaturile marine?”
“Vor fi lacuri peste tot. Nu mai este nevoiea de violență, nimic de violență în atmosferă,
fiindcă nu mai există rebeliunea a omului. Totul va fi o Grădină a Edenului impecabilă.
“Oamenii vor mina Pământul, însă nu într-un mod distructiv. Pe Pamant orice metal și
substanța necesară va fi disponibilă omului. Toate inimile și toate proiectele vor fi
direcționate spre a Mă glorifica.”
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Rugăciuni Importante
Cum să fii Botezat în Duhul Sfânt
Publicat original în Revista Charisma 3/23/2010 J. LEE GRADY
Când întâlnim pe Hristos și punem încrederea noastră în El, noi suntem “născuți din nou” (Ioan
3:3) și primim Duhul Sfânt în inimile noastre. Asta este cea mai importantă decizie pe care o vom
face vreodată. Acest lucru s-a întâmplat cu ucenicii lui Iisus în Ioan 20:22, în care spune: “[Iisus] a
suflat peste ei şi le-a zis, ‘Luaţi Duhul Sfânt!’ ”
Dar înainte ca Iisus să se înalțe la cer, El le-a spus ucenicilor Săi să aștepte în Ierusalim până când
a venit “făgăduința Tatălui” (Luca 24:49). Le-a spus că dacă ar aștepta acolo, vor fi “îmbrăcați cu
putere de sus.” În Faptele Apostolilor 1:8, Iisus le-a spus urmașilor Săi că vor primi “putere”
pentru a fi martorii Lui.
Deci, ucenicii au așteptat multe zile în Ierusalim, rugându-se lângă templu. În ziua Rusaliilor, care
a fost la 50 de zile după ce Iisus murise pe cruce, s-a întâmplat ceva uimitor. Duhul Sfânt a fost
revărsat pe biserica timpurie. Aceasta este descris în Faptele Apostolilor 2:1-4. Biblia spune că
atunci când Duhul a venit, ucenicii au fost umpluți (un alt cuvânt este “botezați”) cu Duhul.
Acest lucru ne arată că există două experiențe separate care putem avea cu Dumnezeu. Una dintre
ele este mântuirea, în care primim iertarea uimitoare a lui Dumnezeu, o nouă natură. Duhul Sfânt
vine să locuiască în noi și El devine Învățător nostru, Mângâietorul nostru și Ajutorul nostru.
A doua experiență este botezul Duhului Sfânt, în care Duhul Sfânt care este deja în noi, se revarsă.
“Botezat în Duh” înseamnă “complet cufundat în Duhul.” Iisus n-a vrut niciodată să ne bazăm pe
abilitatea noastră de a face lucrarea de slujire. El vrea să o facă prin noi. Deci, El ne umple cu
Duhul Sfânt pentru a ne împuternici cu abilitățile Lui.
Când avem această experiență, puterea Duhului Sfânt ne umple atât de plin, încât El se revarsă. Și
când suntem botezați în Duhul, “darurile Duhului Sfânt” neobișnuite – care sunt enumerate în 1
Corinteni 12:8-10 – încep să se manifeste în viața noastră. Începem să experimentăm puterea Lui
supranaturală. Aceste daruri includ profeție, discernământ, miracole, vindecare și vorbire în limbi
necunoscute.
Când oamenii au fost botezați în Duhul Sfânt în biserica Noului Testament, Biblia spune că toți
vorbeau în limbi (vezi Fapte 2:1-4, Fapte 4:31, Fapte 10:44-48 și Fapte 19:1-7). O mulțime de
persoane lasă în suspensie vorbirea în limbi, pentru că pare un lucru ciudat. De fapt, nu e ciudat
deloc. Este o formă foarte specială de rugăciune pe care orice Creștin o poate experimenta.
Când ne rugăm în limba noastră de rugăciune cerească, noi lăudăm pe Dumnezeu și ne întărim
spiritual, de asemenea. Vorbind în limbi ne ajută să devenim puternici în Duh. Apostolul Pavel,
într-adevăr un gigant în biserica Noului Testament, a spus credincioșilor corinteni: “Îi mulțumesc
lui Dumnezeu că vorbesc în limbi mai mult decât voi toți.”
A fii botezat în Duhul Sfânt nu este ceva la care trebuie să te califici. Orice Creștin poate cere, iar
Iisus este gata să o facă. Te poți ruga singur, sau poți cere altcuiva să se roage pentru tine.
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Aici sunt pașii simpli pe care poți lua pentru a fi umplut cu Duhul Sfânt:
1. Pregătește-ți inima. Duhul Sfânt e sfânt. El este comparat cu un foc (vezi Matei 3:11), ceea ce
înseamnă că El purifică păcatul și arde ceea ce nu este asemănător cu Hristos în viețile noastre.
Asigură-te c-ai mărturisit toate păcatele cunoscute și că ți-a pregătit inima pentru umplerea Sa.
2. Cere lui Iisus să te boteze în Duhul. Nu trebuie să sari prin cercuri ca să atragi atenția lui
Dumnezeu. El e dornic să răspundă la cererea ta. Iisus e cel care ne botează în Duhul, așa că, cere-I
— și așteptăte-te să răspundă.
3. Primește umplerea. Începe să-I mulțumești pentru acest miracol. Puterea Duhului Sfânt
umple viața ta. Dacă simțiți că mintea ta este întunecată cu îndoieli, laudă doar pe Domnul.
Concentrează-te pe El și nu pe tine.
4. Eliberează limba ta de rugăciune. În momentul în care ești plin de Duhul, vei primi
capacitatea de a vorbi în limba rugăciunii tale cerești. S-ar putea să simțiți cuvintele bolborosind
în interiorul tău. Ai putea începe să auzi cuvintele în mintea ta. Deschide-ți gura și început să
vorbești, având încredere în Domnul să-ți dea această nouă limbă supranaturală.
Unele persoane mă întreabă, “Trebuie să vorbesc în limbi?” Cu siguranță Dumnezeu nu te va forța
să o faci, și ea nu are nimic de a face cu mântuirea. Însă, eu cred că El oferă acest dar pentru
oricine care-l dorește. Ar putea fi considerat cel mai mic dintre daruri—dar servește ca o întrare
spre tărâmul supranatural, precum și te ajută să însotești înspre lucrurile mai profunde ale lui
Dumnezeu.
5. Ieşi cu îndrăzneală. După ce ai fost botezat în Duhul Sfânt, una dintre primele lucruri pe care
le vei observa este o îndrăzneală nouă. Duhului Sfânt nu-i place să se ascundă. El vrea ca tu să
vorbești despre Iisus celor din jurul tău — iar El îți va da curaj surprinzător.

Instrucțiuni despre Împărtășanie
Domnul a spus, “Vreau să vorbesc cu voi despre Împărtășania.”
“Dacă crezi în inima ta și mărturisești cu buzele tale cu toată sinceritatea, Eu voi fi prezent
pentru voi întrun mod miraculos în împărtășanie. Acesta ESTE modul Meu asigurat pentru
timpurile în care trăiți.”
Și când a spus asta, am simțit că ceea ce spunea era, “Asta nu-i calea Mea ideală, însă acesta
este modul pe care vi-l asigur, fiindcă vremurile sunt atât de rele.”
““Am oferit deja Scripturile pentru a convinge orice sceptic că Sunt cu adevărat prezent în
Pâinea și Vin. Poate că arată ca pâine și vin, însă cu toate acestea, am ales să fiu acolo cu voi
ca să puteți fi hrăniți pentru călătorie.”
Cine mănâncă trupul Meu şi bea sângele Meu rămâne în Mine, şi Eu rămân în el. Ioan 6:56
Voi cita din Ioan capitolul 56 destul de un pic, fiindcă El a făcut-o. Dar am vrut să vă dau adresa
Scripturilor ca să vă puteți uita la ele singuri.
“N-are absolut nici un sens de a discuta modul în care diferitele credințe se apropie la masa
de împărtăşanie. Canalul acesta nu este pentru scopul ăsta. Oricum, toate credințele
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Creștine sunt de acord că Eu am declarat, ‘Acesta este Trupul și Sângele Meu.’ Modul lor
particular de abordare la mesa de împărtăşanie poate fi diferit, totuși.
“Dar tu, Mireasa Mea, trebuie să fii hrănită cu Trupul și Sângele Meu, de asemenea. Acesta-i
punctul nostru de unire fizic: pâinea devine o parte din tine fizic, și din cauza aceasta, tu și
Eu devinem Unul. Ești roditoare și porți copii spirituali, precum și ești, de asemena, întărită
pentru călătorie.
“Dacă ești dintr-o biserică liturgică și primști împărtăşanie de la un preot, asigură-te să
fortifici cuvintele – ‘cu adevărat, Iisus – acesta este Trupul Tău, și cu adevărat – acesta este
SângeleTău.’ În acest fel, orice lipsă de intenție din cauza distrugerii bisericii și a credinței
din interior spre exterior, va fi luat în considerare și făcut în mărturisirea ta. Da, voi veți
repara pentru orice lipsă de credință prin reverența voastră profundă și prin proclamarea
credinței inimii voastre. Eu voi onora rugăciunea sinceră a credinței.
Cred că la ceea ce Domnul face aluzie aici este că în ziua de azi, și la acestă epocă, există atât de
multe feluri de slujitori și preoți, care spun apoi "Acesta este Trupul și Sângele Tău"– ei nu le spun
chiar cu significație, ei nu cred cu adevărat. Iar ceea ce Domnul spune este că mărturisirea de
credință a VOASTRĂ, că ele SUNT cu adevărat Trupul și Sângele Lui... va face diferența pentru
lipsa lor de credință.
“Pot să spun că Eu ÎNTOTDEAUNA onorez rugăciunea sinceră a credinței, deși s-ar putea
să nu răspund întotdeauna așa cum dorițI. Însă în chestiuni de împărtăşanie, voi răspunde.
“Nu toți dintre voi vor fi de acord cu Mine. Aveți dreptul să dezacordați, dar vă rog să vă
gândiți că în aceste timpuri în care trăiți, ceea ce pare a fi adevărat în exterior,uneori îi
lipsește o formă internă, iar acest lucru trebuie luat în considerare în orice biserică unde
primiți împărtășania.
“E o Taină a răscumpărării și a mântuirii, sfințindu-vă pentru toată eternitatea.”
Și apoi El a citat: Ioan 6:53 Adevărat, adevărat vă spun că, dacă nu mâncaţi trupul Fiului omului şi
dacă nu beţi sângele Lui, n-aveţi viaţa în voi înşivă.
“Vreau ca fiecare dintre voi să-și proiecteze propriul său serviciu de împărtăşanie, folosind
Cina Cea de Taină ca ghid. La gradul în care crezi, în acel grad voi fi prezent pentru tine.
Și aș putea spune, de asemenea, ca pe de o parte, gândesc că dacă crezi cu adevărat că acesta este
Trupul și Sângele lui Iisus, trebuie să dispui de orice ce a rămas cu FOARTE mult respect.
Clătește și pune într-o plantă, dizolvează-le în apă și apoi toarnă-le într-o plantă, sau undeva unde
nu va fi calcat. Sigur, să nu le hrăniți (pâinea rămasă) la păsări! Dispune foarte, foarte respectuos,
nepunând-le jos să scurgă, ci turnându-le pe o plantă, sau într-un loc special.
“Pe măsură ce lucrurile devin mai întunecoase și mai întunecoase, vreau să vă întăresc
complet în orice mod posibil. Recepția Trupului și Sângelui Meu este una dintre multele
moduri, dar profund de importantă pentru Mine.”
Ioan 6:47 Adevărat, adevărat vă spun că cine crede în Mine are viaţa veşnică. 48 Eu sunt Pâinea
vieţii. 49 Părinţii voştri au mâncat mană în pustie şi au murit. 50 Pâinea care se pogoară din cer este
de aşa fel ca cineva să mănânce din ea şi să nu moară. 51 Eu sunt Pâinea vie care s-a pogorât din
cer. Dacă mănâncă cineva din pâinea aceasta, va trăi în veac, şi pâinea pe care o voi da Eu este
trupul Meu, pe care îl voi da pentru viaţa lumii.
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“Pentru cei dintre voi care previn dintr-o tradiție, continuați să primiți împărtășania așa
cum o faceți. Dar dacă aceasta ar trebui vreodată să fie adus la capăt prin persecuție, să
aveți propriul voastru serviciu privat în respect și credință, iar Eu voi fi prezent pentru voi
într-un mod special.
“Doresc mult să fiu primit în inima Miresei Mele. Îmi doresc mult să împărtăşesc această
Împărtășanie cu voi. Tânjesc ca să fim Unul în orice mod posibil. Nu-mi refuzați accesul la
corpurile voastre prin împărtășanie. Nu vă abțineți să Mă primiți, pentru c-ați căzut. Sunt
bolnavii care au nevoie cel mai mult de împărtășanie. Mai întâi, mărturisiți-mi ceea ce ați
făcut, sincer pocăindu-vă din inima, și apoi o puteți primi.
“Vreau să vă urmați convicțiunea inimilor voastre. Dacă primiți de la un preot, continuați
să o primiți, amintindu-vă să recunoaște-ți în credință prezența Mea. Dacă primiți de la o
biserică non-liturgică, continuați să faci acesta, atâta timp cât conștiința voastră poartă
mărturie – însă, asigurați-vă să mărturisiți în credință prezența Mea.
“Există atât de multă eroare în învăţăturile pe care multele denominaţiuni învață, și din
cauza ego-urile omamenilor, Adevărul – deocamdată – va fi cunoscut numai în Cer. Nu
lăsați un duh religios să domine gândirea voastră în asta. Nu vă ciondăniți peste tradiții.
Pot să spun că, Eu urăsc ciondăneală voastră. E vomă murdară în ochii Mei. Știți că este mai
bine să tăceți și să păstrați legătura de frăţie și-a iubirii, decât să vă prefaciți și să luptați
unul cu altul? Ce-a fost vreodată realizat prin asta, din afară de vrăjmăşie.
“Pentru informația voastră, Eu vă voi arăta adevărul în conștiința voastră, dar nu trebuie
să-l forțați asupra altcuiva și să spueți ,‘Sunt al lui Pavel, calea lui este mai bună. Eu sunt a
lui Petru, nu! Calea lui e mai bună!’ Vedeți cât de prostesc vă aflați înaintea îngerilor???
Rugați-vă mai degrabă unul pentru celălalt ca adevărul să predomine, și restul Eu voi face
în Propriul Meu Timp.
“Între timp, iubiți-vă unii pe alții așa cum v-am iubit Eu.”

Cum să te prepari pentru eliberarea duhurilor demonice
Da, Iisus poate să apară la tine și să te izbăvească în duh. El a făcut asta pentru mine.
Ai Botezul Duhului Sfânt? Este foarte important să primești darul limbilor și să te rogi, sau să cânți
în limbi, pentru că Dumnezeu se roagă prin tine. FOARTE IMPORTANT!!! Ar trebui să adori și
să te rogi în acest fel, timp de cel puțin 30 de minute, până la două sau trei ore înainte de eliberare.
Fă o listă completă a persoanelor care te-au rănit. Dacă este cineva care n-ai iertat, ai nevoie de cel
puțin, să faci un act de voința să-i ierți, cere lui Iisus să te ajute să-i ierți și să-i iubești, precum și să
se roage pentru ei prin tine. Fă o listă cu cei care tu ai rănit, cere lui Dumnezeu să te ierte și să-i
binecuvânteze.
De asemenea, dacă te afli într-un orice fel de păcat: trăind cu un bărbat, sau orice fel de sex în
afara căsătoriei, aceasta trebuie oprit sau ai nevoie să te căsătorești. Dacă ești într-un fel necinstit,
fără respect pentru părinți, pe scurt încalcând cele zece porunci și fericirile din Matei 5. Verifică și
vezi dacă urmărești toate aceste lucruri și că nu este NICIUN PĂCAT în viața ta, nici un fel de
reviste murdare, filme violente sau sexuale, sau filme despre supranatural în afara a lui
Dumnezeu, ca Harry Potter.
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Asigură-te că nu există obiecte blestemate în casa ta, mai ales lucruri făcute de nativii sau de
oameni care au imagini blestemate, și niciun fel de Dumnezei falși, ca Buddha, Tikis. Obiecte
Celtice de new age, nici un fel de dragoni sau jocuri cu dragoane, nimic de la ocult. Nici un fel de
carduri Tarot, cărți de astrologie, bijuterii sau simboluri, diagrame... orice lucru ocult trebuie scos
din casa ta. Nicio bijuterie ocultică. Dacă ești curat, poți fi eliberat. Dar dacă încă ești atașat de
orice formă de vrăjitorie, Santa Ria, etc. nu poți fi eliberat. Demonii pot pleca, dar apoi se vor
întoarce cu mai mult.
Deci, trebuie să fii pregătit pentru eliberare mai întâi. Când te hotărăști să scapi de toate aceste
lucruri (adică, dacă le ai) trebuie să renunți la toate implicările tale cu ele. Dacă ai o listă lungă de
practici oculte, ar trebui să le pui pe hârtie și să te pocăiști și să renunți la fiecare dintre ele, așa
cum ți-am dat exemplul de mai jos:
“În Numele lui Iisus, mă pocăiesc de folosirea Cărților Tarot și renunț la Tarot. Pleacă și nu te
întoarce niciodată în Numele lui Iisus. Iisuse, ai milă de mine și izbăvește-mă de rău.”
“În Numele lui Iisus, mă pocăiesc de folosirea tablei lui Ouija și renunț la tabla Ouija. Pleacă și nu
te întoarce niciodată în Numele lui Iisus. Iisuse, ai milă de mine și izbăvește-mă de rău.”
“În Numele lui Iisus, mă pocăiesc de rugăciune către Buddha, renunț la Buddha și meditație.
Pleacă și nu te întoarce niciodată în Numele lui Iisus. Iisuse, ai milă de mine și izbăvește-mă de
rău.”
“În Numele lui Iisus și prin puterea Sângelui Său, mă pocăiesc și renunț la implicarea mea în
ceremonii de vrăjitorie, mergând la cititorii de medii și a cărților Tarot, și la toți practicanții
tuturor formelor de vrăjitorie. Doamne izbăvește-mă de rău.”
Cu relațiile sexuale, de asemenea, fă o listă pe hârtie cu cei care ai avut relații, și pocăiește-te
înaintea Domnului de fiecare.
Apoi “În Numele lui Iisus, eu renunț ______ ______. Și mă pocăiesc pentru săvârşirea acestui păcat,
în Numele lui Iisus. Rupt legătura sufletească cu _____ ________ în Numele lui Iisus. Doamne
izbăvește-mă de rău.”
“În numele lui Iisus, eu rup orice fel de blestem generațional pus pe mine de la strămoșii mei. Sunt
acoperit de sângele lui Iisus care șterge toate blestemele. Doamne izbăvește-mă de rău.”
Când ai terminat de renunțat, arde această listă și cere-i lui Dumnezeu să scoată tot răul din viața
ta, chiar dacă ai uitat de ceva. Cere-i să te facă puternic în discernământ și în auto-control, astfel
încât să nu mai atingi niciodată ceva de genul ăsta.
Iată câteva obiecte care pot invita demonii: Ziare sau reviste în casă, pentru că vrăjitoarele își
blestemă anunțurile în aceste lucruri pentru a atrage oamenii și să deschidă ușa demonilor pentru
a intra în casă.
Nici un fel de filme demonice, oculte, de vrăjitorie, înfricoșătoare sau brutale, videoclipuri sau
jocuri video, SAU CĂRȚI în casă. Nici un fel de artefacte sau simbole Egiptene – acestea sunt
extrem de rele. Buddha, Medicină Nativă americană, Swammis, liderii Spirituali din alte religii,
imagini Tiki, ORICE SPIRITUAL ÎN CARACTER care nu este Creștin.
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Poți să ai cruci Creștine, sau alte obiecte folosite pentru devoțiuni. O imagine a lui Iisus este bine,
tu nu adori imaginea, tu adori persoana în iamgine. E foarte util să-ți concentrezi atenția înapoi pe
Iisus.
Standardul pe care Domnul mi-a dat despre filme, era să nu privesc orice filmele care reprezentă
păcatul, cum ar fi mafia, afacerile de piața neagră, filmele de război, filmele cu adulter sau sex.

RUGĂCIUNEA LEGĂRII A DEMONILOR

Pocăinţă

Doamne, te rog să mă ierți pentru ceea ce am făcut care nu a fost plăcut Ție,
și ceea ce n-am reușit să fac care a fost plăcut Ție.
În Numele lui Iisus, eu anulez toate permisiunile pentru oprimare împotriva noastră.
Îi chem pe îngerii Sfinți să se roage această rugăciune cu mine.

Blesteme, Vrăji, Farmece și Fortărețe
x3 “Eu rup și incapabilitez pentru totdeauna orice blestem, vrajă, dorință rea, farmec, sigiliu,

legătură, reținerea, misiunea, viclenie diabolică și fortăreață împotriva noastră și a îngerilor
noștri, în Numele lui Iisus, căci este scris că nici o armă formată împotriva noastră nu va
prospera.” x3 Iisuse, mă rog ca ceea ce permiți, noi vom învinge cu harul Tău. Unii au
încredere în carele și alții au încredere în cai, însă noi vom avea încredere în Numele
Domnului Dumnezeul nostru, turnul nostru puternic și fortăreața măreţă.

Iartă și Binecuvântează Dușmanii Noștri din Inimă
Tată, iart și binecuvântez din inima mea oameni aceia care au ales să fie dușmanii noștri, și mă rog
ca iubirea Ta să-i vindece și să-i transforme. “Tată, iartă-i, căci nu ştiu ce fac.”

Protecția Domnului
Doamne, ai promis că nici o armă formată împotriva noastră nu ar prospera. Te implor cu umilință
să fortifici acest glob de protecție angelică care ne înconjoară, și să-i trimiți pe îngerii Tăi să facă o
măturare completă, înlăturând orice demon și practicant rău și blocând fiecare proiecție,
dizabilitând fiecare obiect blestemat și dispozitiv de rău. Și fortificând acest glob dincolo de
capacitatea dușmanului de-a penetra, închizând fiecare portal: aer, pământ, foc, apă și
interdimensional cu Sângele lui Iisus, precum și oferind această protecție oriunde mergem noi sau
animalele noastre. Te rog Doamne, trimite pe Sfânții Tăi Îngeri să stea de pază și să oprească
pe dușmanii noștri sau obiectele blestemate și forțele răului de a întra.
Eu invoc Sângele lui Iisus peste noi și îngerii noștri și duhurile, mințile, inimile și trupurile
noastre. Și cer ca fiecare armă de materie-întunecată care ne vizează pe noi sau pe oricine care ne
aparține nouă, sau slujirile, familii și animalele noastre, ca să fie interceptate imediat sau distruse
de îngerii Tăi Sfinți. Doamne, izbăvește-ne de rău, amuțește toate vocile chinuitoare, tirania
memoriilor și taie corzile și proiecțiile celor răi.
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Duhurile de Înșelăciune
În Numele lui Iisus, eu liberez pe noi și pe îngerii noștri de la orice demon și dispozitiv rău.
Incapabilitez și leg liderii lor, sprijinii și forțele de represalii, fiecare forță de duhuri i cauzând
Probleme de Comunicare, Condamnare, Scrupulozitate, Frică, Panică, Anxietate, Depresie,
Necredință, Apatie, Bârfe, Calomnie, Minciuni împotriva caracterului lui Dumnezeu. Inclusiv toate
duhurile lui Izabela, Minciuna, Religia, Fariseu, Bigotism, Înşelătore, Împiedicătore, Amăgitătore
și Duhurile Seducătoare trimise împotriva noastră sau a slijirilor nostru pentru a ne provoca spre
păcat.
În Numele Puternic al lui Iisus și conform voinței Sale, eu ne liberez pe noi și pe îngerii noștri de
la orice demon și dispozitiv rău. Incapabilitez și leg liderii lor, sprijinii și forțele de represalii, în
special cele asociate cu: Uitarea, Distragri, Sabotaj, Rebeliune, Neascultare, Voință-Proprie,
Minciună, Torment, Frică, Mândria, Avariția-Lăcomiei, Lăcomia, Pofta Trupească, Boala, Durere și
simptome Mincinoase; de a ne provoca sau de a acționa împotriva noastră, a voluntarilor, a
prietenilor, a animalelor și a familiilor noștri.
În Numele lui Iisus, noi legăm pe fiecare demon și pe demonii asociați care provoacă comunicări
răsucite, confuzie de vorbire, audiere, scriere și citire pe toate părțile unei comunicări cu fiecare
persoană implicată. Noi ne rugăm Duh Sfânt, că Tu vei împărtăși înțelegerea corectă pe toate
părțile comunicațiilor cu toți cei implicați. (Aici poți adăuga preferințele tale personale din
listă de la sfârșit.)
În Numele lui Iisus, eu leg toate forțele de opoziție: Interdimensional, Mental, Emoțional,
Spiritual, Fizic și Materie Întunecată de a ne afecta pe noi sau pe îngerii noștri. Și-i leg de la
obținerea întăriri sau revanşei împotriva noastră, a îngerilor noștri, prietenilor noștri,
voluntariilor, familii, animale de companie și resurse. Și că fiecare forță demonică cu toate
asociațiile lor, liderii lor, sprijinii, forțele de represalii și dispozitive de rău acționând
împotriva noastră sau a celor numiți în această întreagă rugăciune a legării, să fi expediați
la Groapă de către îngerii Sfinți, niciodată să nu fie eliberați.

Vindecarea de la Păcatele Noastre și de la Atacuri
Mă rog Duh Sfânt ca să treci peste toate ființele noastre: trup, suflet și duh cu Slava Ta și mărește
și restaurează pasiunea pentru Dumnezeu, iubirea noastră pentru alții, mințile și amintirile,
sănătatea, vigoarea, rezistența, concentrarea, credință, pace și bucurie în locurile pe care
dușmanul, lumea și propriul noastru trup le-au spurcat. Doamne, ceea ce n-ai restaurat, noi îți
oferim Ție pentru lucrarea de convertire a celor pierduți.

Numele și Sângele
Mulțumesc Iisus pentru puterea Numelui Tău. Te rog acoperă-ne și sfințește-ne cu Sângele Tău
pentru a fi conform Ție în umilință, ascultare, caritate, puritate și curaj. Mă rog că Tu vei fortifica,
susține și binecuvânta puteric pe îngerii noștri în bătăliile lor împotriva răului.

Slava
Doamne, cu umilință cer de la Tine să eliberezi Slava și protecția pe care le-ai trimis cu Poporul
Tău Israel, foc în mijlocul lor oriunde s-au dus. Și să restaureazi de șapte ori tot ce dușmanul a
furat de la noi.
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Favoarea
Eu vorbesc favoarea Divină și Supranaturală, Dublă favoare, favoare Suplimentară, favoare
Abundentă și favoare Extinsă asupra noastră și a lucrărilor noastre pentru Domnul.
Iisuse, am încredere în Tine. Iisuse, am încredere în Tine. Iisuse, am încredere în Tine.
(Spune asta o dată în viața ta, pentru a te asigura că orice lucru făcut în secret împotriva
voinței tale este rupt.) În Numele lui Iisus, eu renunț și rup toate dedicațiile către Satan
înăuntrul pântecelui sau după naștere. x3

Forțele de Opoziție
Alege-ți propriile tale personale și inserează-le în paragraful care începe cu “În Numele lui
Iisus, eu leg toate forțele de opoziție,”
Lista: Frică de Om, tulburare de stres post-traumatic (TSPT), comportament co-dependent,
copleșire, agresiune, panică, confuzie, luptă sau răspuns chimic și emoțional de zbor și toate
dinamicile Opresiunii & Apatiei; dezechilibrul creierului, răspunsul durerii; anxietate, teamă, furie,
depresie, disperare și sinucidere; pofte puternice nesănătoase, lăcomie, câștig în greutate, îndoiala
și necredința, vină falsă, ură de sine, amărăciune;
Simptome mincinoase, paraziți spirituali și fizici, inflamație, infirmitate, moarte, duhurile
greutății, oboseală, încropeala, slăbiciune și somn; avariție, mândrie, rebeliune, opoziție,
autocompatimire; distragere, neliniște, curiozitate, comportament compulsiv de dependență;
excitare sexuală, abuz în casatorie & copil, incest, pornografie și toate dependențele sexuale;
respingere și abandonare.
Surditate-mutism-orbire și ceață spirituală; apatia, lenea, gelozia, judecată, condamnarea și
bârfeala de sine și de alții; voci mincinoase și înselătoare, divinație, seducție, comunicări răsucite;
ceartări, diviziune, înstrăinare: Eu vă declar pe toți venind împotriva noastră, liderii și înlocuitorii
voștri și cei atașați sau folosiți de voi, legați și în permanență cu dizabilități în Numele Sfânt al lui
Iisus, niciodată să nu vă întoarceți.

Psalmul 90
(în alte versiuni e psalmul 91)

1 Cel ce stă sub ocrotirea Celui Preaînalt
Şi se odihneşte la umbra Celui Atotputernic
2

zice despre Domnul: “El este locul meu de scăpare şi cetăţuia mea,
Dumnezeul meu în care mă încred!”

3

Da, El te scapă de laţul vânătorului,
De ciumă şi de pustiirile ei.

4

El te va acoperi cu penele Lui
Şi te vei ascunde sub aripile Lui.
Căci scut şi pavăză este credincioşia Lui!

5

Nu trebuie să te temi nici de groaza din timpul nopţii,
nici de săgeata care zboară ziua,
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6

nici de ciuma care umblă în întuneric,
nici de molima care bântuie ziua namiaza mare.

7

O mie să cadă alături de tine
şi zece mii la dreapta ta,
dar de tine nu se va apropia.

8

Doar vei privi cu ochii
şi vei vedea răsplătirea celor răi.

9

Pentru că zici: “Domnul este locul meu de adăpost!”
şi faci din Cel Preaînalt turnul tău de scăpare,

10

de aceea nicio nenorocire nu te va ajunge,
nicio urgie nu se va apropia de cortul tău.

11

Căci El va porunci îngerilor Săi
să te păzească în toate căile tale,

12

şi ei te vor duce pe mâini,
ca nu cumva să-ţi loveşti piciorul de vreo piatră.

13

Vei păşi peste lei şi peste năpârci
şi vei călca peste pui de lei şi peste şerpi.

14

“Fiindcă Mă iubeşte,” zice Domnul, “de aceea îl voi izbăvi;
îl voi ocroti, căci cunoaşte Numele Meu.

15

Când Mă va chema, îi voi răspunde;
voi fi cu el în strâmtorare,
îl voi izbăvi şi-l voi proslăvi.

16

Îl voi sătura cu viaţă lungă
şi-i voi arăta mântuirea Mea.”

Rugăciunea 33ª a Cruciadei
Oh, Dumnezeul meu, Tată Iubitor, primesc cu bucurie și recunoștință Pecetea Divină a Protecției
Tale. Dumnezeirea Ta cuprinde trupul și sufletul meu pentru veșnicie. Cu recunoștință smerită mă
plec, și-ți ofer Ție, iubitul meu Tată, iubirea mea profundă și fidelitatea mea. Te implor ca prin
această Pecete specială să mă aperi pe mine și pe cei dragi mie, și eu Îți promit că-mi voi trăi viața
în slujire pentru Tine, acum și-n vecii vecilor. Te iubesc, Tată drag. În aceste timpuri, Te consolez,
Tată scump. Îți ofer Trupul și Sângele, Sufletul și Dumnezeirea Preaiubitului Tău Fiu, pentru
ispășirea păcatelor lumii și mântuirea fiecărui copil al Tău. Amin.

Vreau să împărtășesc cu tine o mică bucată de istorie aici pentru aceste două rugăciuni. Asta a venit de la
Jim O'Connor – suntem binecuvântați să-l avem pe canalul nostru. În timpul Primului Război Mondial,
LTC Whittensley era Comandant Regimental în Armata Britanică. Regimentul lui recitita Psalmul 91
în fiecare dimineață. Regimentul său a trecut peste zid de mai multe ori, mii au fost uciși pe partea
stângă și dreapta, niciunul însă dintre soldații lui n-au fost răniți. S-a raportat că Gloanțele Germane
păreau să sară de pe oamenii lui LTC Whittensley.
Așadar, atunci când te găsești într-un loc foarte strâns, iar șansele sunt împotriva ta – aminteșteți: aceste
rugăciuni sunt foarte puternice pentru a ne izbăvi. Domnul să te binecuvânteze.
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