„Én
vagyok
a
kulcs
a
családodhoz” – (Lana Vawser)
Egy látomásban házak mellett sétáltam és ezek a házak Isten
dicsősége által voltak
kivilágítva. De ahogy sok ház mellett elmentem, zokogást
hallottam. A házakból
mélyről feltörő zokogás hallatszott. Azonnal tudtam, hogy ezek
a házak igazából az
Isten Királyságában levő családok.
stratégiáért, gyógyulásért,

Sokan

kiáltanak

áttörésért, szabadságért vagy helyreállásért a családjukban.
Ebben a látomásban Jézus mellettem állt és könnyekkel a
szemében ezt mondta:
„Sok család érzi magát romokban, összetörve az ellenség
támadásai miatt. De én
hallottam minden imát és összegyűjtöttem minden könnyet, és
most eljövök, hogy
megjavítsak, újjáépítsek, helyreállítsak jobbá, mint előtte
volt. Egy Isteni fordulatot
hozzak a családba!”
Éreztem, hogy szomorú a szíve a fájdalom, a veszteség és a
becsapások miatt, amin
ezek a családok átmentek, de éreztem benne a Reményt is
amiatt, ami következni
fog. Láttam, hogy bement a házakba, ahonnan kiáltottak hozzá
gyógyulásért,

helyreállásért, szabadulásért, szabadságért. Ahogy szobáról
szobára, személyről
személyre járt, láttam, hogy elővesz egy tekercset, amin rajta
volt minden egyes
elmondott ima a családért és családtagokért. Egyenként és a
család egésze felé is
szolgált a házakban. Imában sokakat megbocsátásra vezetett
egymás felé, elvette a
traumát, látást helyezett beléjük
vonatkozólag, azáltal, hogy

és

reményt

a

jövőre

megosztotta velük, mi az ő szívének álma róluk. Néhány szobába
ahová bement,
becsukta az ajtót, nem láttam, mit csinál ott, de tudtam, hogy
mély személyes
csodálatos pillanatokat tölt el sokakkal, ahogy bemegy a
szívek olyan helyeire, ahova
más családtagokat nem engedtek be.
Ahogy kisétált a házakból, a sírást hangos nevetés váltotta
fel. Megfordult és rám
nézett, mosolyogva, könnyekkel a szemében és megosztva a
szívét így szólt: „Az
öröm visszatér sokak otthonába újra. A nevetés és a tisztelet
helyre lesz állítva. A
családok számára a hallatlan csodák ideje elérkezett.”
„A következő 2016-os évben sok tékozló fiú hazatér.” Azután
megosztotta velem,
hogy mélyen dolgozik a családokban most, és nemsokára elér a

felgyorsulási
ponthoz. A következő év a családok nagyobb helyreállításának
az éve lesz.
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