Você vai experimentar uma liberdade eufórica.
(You Will Experience Ecstatic Freedom)

26 de janeiro de 2016
Que a paz do precioso de Jesus mantenha nossas almas, moradores do coração.

Bem, hoje eu tenho um pouco de uma confissão a fazer. Como você pode
ver, o vídeo veio um pouco tarde. Aconteceu de eu assistir a um dos vídeos arqueológicos, de
Ron Wyatt. Até 2006 com uma nova escavação, que seu associado fez. Eu não sei quanto a
vocês, mas eu AMO uma caça ao tesouro! Eu amo estar ao ar livre e descobrir a beleza, é por
isso que eu amei tanto a fotografia da natureza. Mas uma caça ao tesouro por evidências de
Deus é apenas esmagadoramente maravilhosa!
Mas eu tenho que dizer, o "velho homem " ... ou devo dizer, "a velha mulher" não está morta
ainda. Assistir a esses vídeos tanto me animou quanto me intimidou com a magnificência de
Deus.

Quando acordei na manhã de ontem, tudo o que eu poderia fazer na oração era sentar-me
diante dele e chorar, tão surpreendente foram às coisas que Ele fez e as evidências que deixou
para trás. O topo da montanha enegrecida e os altares e pilares e todas as coisas que ele
deixou para trás a partir do lugar onde os israelitas estavam vivendo há 40 anos. Se havia
alguma dúvida em meu coração sobre Noé ou o êxodo, já não resta mais.
Mas eu pensei que esse fosse o momento adequado para confessar a vocês: eu ainda sou
uma garotinha no coração. Talvez até 5, ou 6 ou 7 anos... Eu ainda amo caças ao tesouro. E a
minha imaturidade sai no seguinte diálogo.
Então, se algum de vocês são como eu facilmente levados pela atração da aventura, você não
está sozinho. E se Ele pode se concentrar em mim ... certamente, Ele pode se concentrar em
você.
E apenas uma nota adicional: alguns de vocês podem rir e alguns de vocês podem dizer: "Oh,
o Senhor não faria isso !" Bem, Ele tem uma maneira de trabalhar comigo ... Eu preciso de
suas orações para encontrar o meu dente. Sim ! Um dente da frente. Ele me permitiu larga-lo,
de novo no chão. E eu vasculhei o quarto e ainda não consegui encontrar esse dente, que fica
à direita bem em frente. Eu sabia que era uma correção quando isso aconteceu, mas agora eu
tenho um sorriso muito engraçado ... Ele realmente sabe como me levar de volta para a Terra
quando eu saio pela tangente.
- É quase como se Ele dissesse: "Você gosta de uma caça ao tesouro. Bem, eu vou satisfazer
esse desejo ... Vá procurar seu dente?!"
Você pode pensar que isso é cruel ou duro, mas eu tenho que rir. Ele é muito sério sobre eu
ser fiel, como você vai ver no nosso diálogo. E se eu soar um pouco engraçada? É porque
esse dente da frente está faltando ...
Então, comecei:
Oh senhor ! A maravilha de todas as coisas que você tem feito é tão avassaladora! Quanto
mais eu vejo, mais fico espantada com que você quis falar comigo.
Ele me respondeu, "Amada, Por que procurais o vivente entre os mortos?"

Mas, Senhor, a glória do que você tem dito e feito, os sinais que você deixou para trás, sua
fidelidade é impressionante!
"Eu entendo o seu fascínio. Apenas tente não se deixar levar quando você tem trabalho a
fazer." Sim, eu Clare, me deixei levar, eu realmente fiz isso.
Ele continuou: "Meu amor, o objetivo de todas essas evidências é salvar almas. Mesmo uma só
alma. E este é o trabalho que você foi escolhida para fazer. Então, não abandone o seu posto
para resolver mistérios curiosos. Seja forte! E pastoreie a rebanho antes de você. "
Bem, Senhor, eu acho que é inútil eu argumentar que minha fé cresceu aos trancos e
barrancos?
"Bem, isso é apenas o que eu pretendia com todos esses sinais. Mas não deixe que eles te
levem para longe."
Senhor, me leve embora? Eu quero voltar no tempo e ver todas essas coisas. Foi um tremendo
tempo que Israel passou no deserto. Eu quero ir com você, Jesus, e ver todas essas coisas. Eu
posso? Posso, Jesus?
"Meu amor, sua curiosidade será mais do que satisfeita no Céu. Nada será retido de vocês."
Mas eu quero ver Moisés e Josué e o monte ardendo. E o que aconteceu com as outras
tábuas. E por que ele as quebrou. Quero dizer, eu entendo que ele estava com raiva, mas por
que ele as puniu por isso? E ainda assim eu o encontrei no Céu, e ele é tão manso!
O Senhor respondeu: "Todo mundo comete erros e existia disparidade entre a experiência de
Moises com o Pai e com o comportamento dos israelitas . Depois de todos os milagres .
Apenas quebrou seu coração . E ele amava o suficiente para ficar na brecha para que não
fossem destruídos. E eu provei Minha misericórdia através deles, até mesmo como isso é
escrito em Oséias. "
Bem, Senhor. O que você tem para nos dizer hoje?
"Eu te amo. Eu sei de suas fraquezas, mas você não deve perder tempo, meu amor. Por favor,
tente permanecer na tarefa. Você começou tão bem. Por favor, continue a preencher o site
Triagem. Quando eu vier para você, ele vai estar no meio da fumaça e terror, assim como era
no Monte Sinai. Sim, a montanha tremeu, a fumaça subiu. O poder foi desencadeado a partir
de cima da montanha. Não um vulcão. E, no entanto, era terrível de se ver .... Tudo o que foi
escrito virá a acontecer, tal como está escrito. Mesmo olhando para trás, sobre o Sinai, você
pode ver que cada detalhe foi cumprido à risca cada prova corresponde ao que está escrito e
esse é o problema: a maioria das pessoas não me levam textualmente e sério. Moisés sim. E
através dele, eu deixei para trás uma evidência monumental de minha presença e direção para
o meu povo.
"Oh, Clare. Assim, muitos mistérios ainda a serão descobertos! Tantos!”
Quero ir, Senhor. Quero te glorificar através das provas que você deixou para nós! Oh, como
eu adoraria fazer isso.
Tradução: Daiana Pinheiro.

