O que você irá experimentar no arrebatamento.
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Eu estou aqui, Senhor.
Nós tínhamos dançado juntos a
música "Draw Me Close To You." Oh, eu
precisava ouvir essa canção. Passei o dia
procurando esse dente bobo que eu perdi,
e eu finalmente decidi que não valia a
pena. E pelo tempo que temos na Terra ...
Eu não acho que vá precisar de qualquer
maneira.

Mas eu vou te dizer isso, nós nos rasgamos naquela sala e no quarto seguinte à parte
e o Espírito Santo simplesmente não nos permite encontrá-lo. E eu me senti mal sobre isso.
Então, essa música era apenas o que eu precisava, e foi o que Ele escolheu 'perder tempo. "
Então eu coloquei em repetir, só fiquei naquele lugar doce com ele. Bem, por sua graça, eu
estava debaixo do seu santo queixo dançando com ele.

O olhar de contentamento e alegria profunda que Ele tinha em seu rosto ... oh, vale a pena ver
aquele muito profundo contentamento, vindo do meu Jesus. Eu deixei a música tocar uma e
outra vez até que ele finalmente me pediu para vir para o lado e falar com ele.
Assim, estou aqui, Senhor. Suas palavras significam tudo para mim.
Ele começou, "Eu queria responder a sua meditação sobre o Arrebatamento. Sim, está escrito
que alguns serão salvos como que passando por um incêndio ... mas eu não pretendo isso,
para minha noiva. Tenho vindo a queima de impurezas de seus corações, aqui nesta Terra. Eu
não devo recompensar a sua fidelidade ... devo acrescentar mais correções e queimar tudo o
que você sofreu por mim?
"Não, eu vos digo, não vou fazer isso. Você vai experimentar felicidade pura, não adulterada,
no momento em que eu levá-los para cima. Você vai esquecer a Terra e será encapsulado na
alegria do meu coração. Enquanto eu ainda tiver que lidar com o terra, você estará livre de lidar
com a terra e estarão sentados à mesa no melhor banquete que já existiu. Nós seremos
arrebatados juntamente com alegria indizível. Esta é uma celebração, Clare, um momento de
alegria em êxtase para minha noiva que foi trazida para casa para mim. "
Sim, em um piscar de olhos, você será transformada ... essa corrupção deve revestir de
incorruptibilidade, 53 Por isto o que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isto que é
mortal se revista da imortalidade. I Coríntios 15:53
"Sim, você vai realmente ser alterada a partir de trabalho para a liberdade, a liberdade dos
Filhos e Filhas de Deus, elevada ao status de minha noiva para seu Esposo celestial. Não
haverá mais teus pecados para te preocuparem, não mais haverá a comida do inimigo, não
mais você irá compreender e ser mal interpretado. Não haverá mais trabalho para você sob a
escravidão de sua natureza pecaminosa em constante batalha com a sua carne. Ah, como

estou ansioso para o momento onde eu poderei dançar a dança da alegria com minha noiva
antes que os cidadãos do Céu a veja e trazê-la para o lugar que eu criei apenas para ela.
"Naquele dia, você vai finalmente descobrir a sua beleza indescritível, escondida de você
durante a sua jornada terrena. Naquele dia, você vai colocar sobre a cabeça a incorruptível
coroa, de vida eterna e caminhará até o trono que eu criei para você desde antes da fundação
do mundo. Não, este não será certamente um momento de correção e purificação, deve ser um
momento de transformação e libertação do passado.
"Minha noiva, é por isso que eu estou sendo muito cuidadoso com você agora, para dar-lhe
tempo de sobra para se arrepender por esses pecados que você nunca reconheceu. Isso é o
que eu quero dizer com preparação. Desta forma, tudo está sob meu sangue. Para nunca mais
ser visto novamente, dissolvido em meu mar de Misericórdia. Nenhum espírito nunca será
capaz de trazer o seu passado com você de novo. Sim você vai ficar na minha justiça, na
minha glória! Minha glória por eras e eras .
"Você vai ser ensinado e treinado em preparação para seu retorno à Terra para governar
Comigo. O governo será de justiça, integridade, justiça e paz. Você vai aprender e
compreender em maior profundidade do que nunca, a natureza dos homens e a natureza dos
demônios. Você será instruído na cura, libertação, infusões de conhecimentos, condução e
ordenação, estará totalmente equipado para levar todos os homens ao conhecimento de Deus
e inspirá-los a liberar suas vidas a mim. Sim, você vai colher muitos frutos e lançar as bases
para uma paz justa na Terra, onde os pobres serão vistos, onde a corrupção não será tolerada,
onde a ganância e o ganho será severamente reprimido ...
"Haverá muito durante esse tempo que ninguém nunca realmente perguntou-se. Por causa da
instituição de leis e ordem, muito treinamento e execução serão necessários. Anjos serão
atribuídos a vós, homens e mulheres também irão atendê-los e aqueles que não aceitarem a
Minha regra será confinados e darei chances de cura, crescimento e vida nova.
"Você vai descobrir que muitos que apareceram reprovados foram amarrados em terrível
escravidão e torcidos desde o nascimento pelos pecados de seus pais. Como os seus
membros estarão sem torção e eles aprenderão a levantar e andar, eles vão renunciar aos
caminhos das trevas e abraçar a abundante vida eu irei lhes oferecer.
"Você vai entender profundamente com compaixão sincera a própria natureza de quem escolhe
o pecado e por quê. De modo que você poderá ser médico de almas, trazendo liberdade e
restauração para a gloriosa visão que eu tenho em meu coração para cada um deles.
"Sim, Oh Sim! Há tanta coisa para olhar para frente, e nada a temer. Então preparem-se,
Minhas noivas, se preparem para a experiência mais maravilhosa e libertadora que sempre
almejaram. Se arrependam todos os dias e que nenhum pecado seja tomado. Não permaneça
na posição em que você está, em vez disso, venha a mim imediatamente para o perdão e
força. Entenda: ninguém fique sem esperança. Eu sou misericordioso e compassivo,
conhecendo a fragilidade de toda a carne o seu desejo de ser perfeito para mim será contado
como tendo sido realizado! O que seus esforços não conseguir realizar, Minha Graça vai
terminar.
"Vá agora, em alegre expectativa desse dia. Mantenha sempre na vanguarda de sua mente.
Não deixe o inimigo roubar isso de você. Conserve o que eu vos ensinei.
"Eu estou vindo para vocês ... muito cedo para ser mencionado."

