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Steve Shultzin työpöydältä:

Tässä on upea sana sisältäen erinomaisen muistutuksen siitä, KUKA Jumala on...elämässäsi.

Lori Suiter sai viimeisimmän näyn "kultaisista kompasseista" ja siitä, mitä Herra paljasti hänelle sen
kautta.

Minä en kerro koko asiaa, mutta sanon tämän - olkaa toiveikkaampia ja valmistautukaa Herran 
vahvimpaan johdatukseen elämässänne!

Nauttikaa!

"Minä näin kultaisia kompasseja"

Lori Suiter, Lancaster, PA

Sen kaiken keskellä, mikä on pahaa, on helpompaa nähdä, mikä on hyvää. Tässä ajassa, kun 
olemme pakotettuja olemaan kotona, sydämet suuntautuvat toistensa suuntaan ja Jumalan suuntaan 
uudella näkemyksellä perustuen totuuteen, rakkauteen eikä tylyyn arviointiin.

Hän on vaihtamassa saastuneita linssejä silmissämme, jotta näemme kirkkaammin. Suhteita 
korjaantuu laajalti perheissä ja kirkossa. Monet, joita on loukattu kirkossa tulevat havaitsemaan, 
ettei Jumala heitä loukannut. Monet, joita menneisyydessä loukattiin, näkevät sen myötätunnon 
silmillä katkeruuden sijaan. 

Perheet parantuvat tämän myrskyn keskellä. On menossa Pyhä siirtymä, joka asettaa sinut 
jumalaiselle polulle, joka Hänellä on sinua varten. Se saattaa vaikuttaa urapolkuusi, missä asut, 
kuinka käytät vapaa-aikasi, jne.

Näin, rukouksessa, että Herra ojentaa sinulle kultaisen kompassin, joka ohjaa sinut Hänen 
sydämensä suuntaan, mutta Hän pyytää sinua vaihtamaan sen siihen, mitä olet käyttänyt ohjaamaan 
kulkuasi elämässäsi (omat suunnitelmasi omin voimin tehtynä). Tämä on kurssinkorjaamista, mutta 
ÄLÄ PELKÄÄ!

Älä pelkää astua sisälle uuteen vaikkakin se saattaa näyttää kaiken logiikan vastaiselta. Sinä olet 
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astumassa ulos tahdonvoimastasi sisälle "Hänen tahtonsa" voimaan.  Mikä epäonnistui 
menneisyydessä omalla voimallasi, Hän tekee sen sinulle Hänen voimallaan. En sano, ettei 
sinun tarvitse tehdä työtä sen eteen, mutta sinä tulet seuraamaan Hänen johdatustaan ja se tulee 
olemaan paljon helpompaa. Hän parantaa menneisyyden, avaa ovia ja luo yhteyksiä niihin 
henkilöihin, jotka ovat "sinun ihmisiä". 

Me emme voi juosta takaisin menneisyyteen pelätessämme tuntematonta. Me emme voi palata 
sellaisiksi, joita olimme ja miten elimme ennen tätä ajanjaksoa. On olemassa syy siihen 
väliaikaiseen rajoituksen kipuun, jossa vaellat parhaillaan. Sen on tarkoitus synnyttää uutta 
elämääsi. Älä heitä sitä hukkaan.

On aika elää ja rakastaa sillä tavalla, kun Hän loi meidät alussa tärkeysjärjestyksineen 
Taivaasta. Hän on toivo, jota maailma tarvitsee juuri nyt.

Mihin keskitymme juuri nyt

Kun olin rukouksessa, tunsin, että nämä ovat asioita, joihin meidän on keskityttävä juuri nyt:

-olet kohtalosi kohdussa

-tämä on aikaa kulkea läpi pelon ja sisälle rauhaan

-älä käänny tai palaa menneisyyteen, asioihin, jotka tunnet ja ovat tuttuja. Jumalalla on jotain 
parempaa varallesi. Hyppää uuteen...uusiin tapoihin, uusiin ajatuksiin, uusiin unelmiin, uusiin 
ihmisiin, ja uusiin seikkailuihin.

-anna kurssinmuutoksen tapahtua

-Jumala on hyvä

-Häneen voi luottaa

-Hän tekee KAIKISSA asioissa töitä hyvän puolesta.

Kerro ahdistukselle, masennukselle ja pelolle, että ne joutavat takapenkille ja luota Yhteen, joka 
rakastaa sinua enemmän kuin osaat kuvitella. Hän on Ainoa, joka voi tuoda todellisen rauhan ja 
ilon. Luota Hänelle elämäsi, perheesi ja ystäviesi elämät, taloutesi ja tulevaisuutesi. Hän ei petä 
sinua.

Hän avaa sinulle tien sinne, missä tietä ei näytä olevan! Mikä on mahdotonta ihmiselle, on 
mahdollista Jumalalle!
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Olen innostunut, vaikka katsoessani maailmaa, sille ei näyttäisi olevan aihetta. Minä katson 
ylemmäs Hänen silmiin, joka pitää maailmaa paikallaan. Tulemme näkemään paljon todistuksia 
Hänen rakkaudestaan ja uskollisuudestaan tällä koettelemuksen ajanjaksolla!

Genesis 50:20 [1.Moos.50:20] "Te tosin hankitsitte minua vastaan pahaa, mutta Jumala on 
kääntänyt sen hyväksi, että hän saisi aikaan sen, mikä nyt on tapahtunut, ja pitäisi hengissä paljon 
kansaa." (Raamattu 1933/38)

”Te kyllä tarkoititte minulle pahaa, mutta Jumala käänsi sen hyväksi. Hän antoi kaiken tämän 
tapahtua, jotta monet ihmiset saisivat jäädä henkiin.” (Raamattu 1992)

Englanniksi: "You intended to harm me, but God intended it for good to accomplish what is now 
being done, the saving of many lives."

Lori Suiter

Lori Suiten Ministries

Lori Suiter pitää itseään profeetallisena välittäjänä ja ylistystanssijana. Hän voi tulla tilanteeseen ja 
löytää hengen sen taustalla, mitä tapahtuu ja myös Jumalan sydämen sille, mitä Hän haluaa tehdä. 
Lori uskoo välitystanssiin (intercessory dancing) ja että kehomme tietävät, kuinka ylistää ja 
rukoilla, kun sanat ovat tehottomia. Kun Lori näkee tilanteen ja henkilön Jumalan silmin, Lori 
seisoo totuudessa ja käy sotaa rukouksessa ja ylistyksessä kyseisen henkilön ja tilanteen puolesta. 
Lori tulee aina taistelemaan totuuden ja rakkauden puolesta. Hän uskoo, ettei ole olemassa 
menetettyjä tapauksia. Hän uskoo, että Jumala on tasapuolisten mahdollisuuksien Rakastaja.
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