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TAIVAASEENNOSTO… ME LÄHESTYMME KOHTAA, JOSTA EI VOI ENÄÄ PALATA
Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 2. Joulukuuta, 2015.
” Uskossa. ”
No niin, tämä on hälytys tänään. Jumala siunatkoon teitä ja Herra olkoon teidän kanssanne, kun
pohditte tätä toimintaohjetta Häneltä.
Hän aloitti tämän viestin… ” Aikaa ei ole enää paljon jäljellä. ”
Kuinka minun pitäisi ottaa se, Herra? Sinä tiedät, minkä kanssa minä kamppailen, sen takia minä
jopa sain pukeutumisen.
” Sinä tunnet Minut hyvin, sinä tiedät Minun Armon Sydämeni, mutta Minä kerron sinulle
totuuden, me olemme menossa kohti kohtaa, josta ei voi palata. ”
Ja entä jos me kohoamme rukoilemaan enemmän aikaa – voidaanko se ehkäistä?
” Voi Clare, sinä olet mahdoton! Minulla on viesti ja sinä niuhotat Minun kanssani. ”
Olen pahoillani. Jatka vain.
” Kiitos sinulle!! Minä haluan syvemmän tason valmisteluja Minun odottelevalta Morsiameltani.
Minä haluan, että hänen sydämensä tyhjenee hyödyttömistä maailmallisista asioista. Tämä viesti
ei ole kaikille. Se on vain heille, jotka kaipaavat suurempaa syvyyttä Minussa ja irtautumista
maailmasta. Minä välitän tämän armon heille, jotka ovat kuuntelemassa tai lukemassa tällä
hetkellä. Se tarkoittaa, jos luet tämän viestin kuuden kuukauden kuluttua tästä hetkestä, jolloin se
on kirjoitettu, se silti kantaa sitä armoa heille, jotka hartaasti etsivät sitä ja kaipaavat sitä koko
sydämestään. ”
” Te ihmettelette, kuinka se armo voi viipyillä? Aivan kuten Minun Sanani pääsee käsiksi armoon
Taivaasta nykyhetkessä, niin tekevät myös Minun autenttisesti puhumani sanat, jotka kantavat
Minun lupauksiani. Kun ne vastaanotetaan uskossa, mistä tahansa lähteestä, ne silti antavat
pääsyn siihen välitykseen, kuin silloin kun ne puhuttiin. Minä olen sama eilen, tänään ja ikuisesti.
Minun lupaukseni pätevät ikuisesti heille, jotka niitä todella haluavat, koko sydämestään. ”
” Joka päivä ohitsenne menee jatkuvasti pieniä maallisia aarteita ja etuja ja makupaloja. Se mitä
Minä haluan teidän ymmärtävän, on, että mitä vähemmän merkitystä te kiinnitätte niihin asioihin,
sitä vähemmän aikaa te käytätte niihin aikaa, sitä enemmän Minä voin täyttää teitä Minun
Hengelläni ja niillä asioilla, jotka todella merkitsevät Minulle. Eikö olekin ihmeellistä? ”
Kyllä, todella on, Herra. Minä olen tuntenut tämän vapauden aiemmin. Voi ihmeellistä vapautta
turhuudesta, hienoista ruuista, maailmallisesta viihteestä! Voi, ne päivät niin täynnä Sinun
Henkeäsi ja niin kallisarvoisia minulle, kuin ei mitkään muut.
” Eikö se ole sitä, mitä sinä itkit Minulta tänä aamuna, puhdasta sydäntä: ”Polta kuona pois minun
sydämestäni, Herra. Polta se kaikki pois. ”
No niin, Herra, se voi tapahtua vain Sinun Erityisellä Armollasi.

” Siitä juuri on kyse: Minä annan armon, sinä vastaat. Kun Minä sanon, että Minä haluan Minun
Morsianteni sydänten tyhjenevän, Minä tarkoitan, että vähemmän huomiota jokaiseen pieneen
elämän puoleen, erillään Minusta ja Minun tahdostani. Esimerkiksi, turhia asioita… kuten
kynsihoidot, hiustenlaitto, kosmetiikka, tyylikkäät vaatetukset ja toisiinsa sointuvat vaatekerrat ja
asusteet. Nämä asiat, elleivät ne ole välttämättömiä teidän työnne kannalta, vievät tilaa
sydämissänne ja mielissänne, jotka voisivat olla Minun Henkeni runsasta asumista. ”
” Katsohan, kun te kiinnitätte huomiota näihin asioihin, te ette ehkä aktiivisesti ajattele niitä,
mutta kaikki, mikä liittyy niihin, voi helposti napata teidät. Nämä ovat joitakin ajatusten
harhauttajia, jotka tekevät rukoilemisen vaikeaksi joillekin. Mutta, kun te heitätte teidän
mielihalujenne ikeen ja teette tilaa Minun Mielihaluilleni, sitten teidän ehtoollisenne Minun
kanssani menee syvemmälle, paljon syvemmälle, kun lihan asiat sulavat pois. Niin Minä ymmärrän.
”
” Eivät kaikki ole valmiita päästämään irti maallisista mielihaluista saadakseen enemmän Minua,
mutta kun he etsivät Minua omilla tavoillaan, loppujen lopuksi he suuntaavat siihen suuntaan.
Minulla on hämmästyttävä kärsivällisyys heidän kanssaan, jotka tavoittelevat Minua. ”
” Minä tiedän millainen kamppailu sinulla Clare on, kun sinulla on suuri mieltymys järjestykseen ja
kauneuteen. He, jotka eivät välitä niistä asioista ovat vapaampia pohtimaan Minua. Me aina
menemme edestakaisin näiden asioiden kanssa, emmekö menekin, Rakkain? ”
Voi, Herra, se on vaikeaa – ellei jopa mahdotonta minulle. Jos minä olisin sokea… no niin, sillä olisi
omat vakavat ongelmansa. Ainakaan minun ajatukseni eivät harhautuisi asioiden järjestelemiseen
mieleni mukaan.
” Usko Minua, sinä löytäisit muita asioita, jotka eivät olisi mielesi mukaisia – se on osa pakkooireisen häiriön luonnettasi. Mutta muista: kun tarjoat itsesi Minulle, etkä pidätä itselläsi mitään,
ja tarkkailet toimiasi ja ajatuksiasi tarkoituksellisesti poissulkeaksesi ne asiat… sinä olet niin paljon
vapaampi. ”
Herra, minä tiedän, että se mitä Sinä sanot, on ehdottomasti totta. Minä muistan, kun minä heitin
sen kauneuden ikeen täysin, ja vaihdoin sen toimivuuteen, ilman vaatimusta estetiikkaan ja tein
saman ruuan kanssa ja tunsin itseni niin paljon elävämmäksi Sinussa. Kuinka minä pääsen takaisin
siihen tilaan?
” Sitä Minä yritän tässä antaa sinulle, Minun Suloinen Morsiameni. Siihen Minä kutsun sinua
suuntaamaan huomiosi. Se ei tule tapahtumaan yhtäkkiä, elleivät olosuhteet syrjäytä elämääsi.
Mutta jokainen päivä sinä voit edistyä siihen suuntaan. Valitsemalla kulhollisen kaurahiutaleita
kakkupalan sijaan, jättämällä viimeisen kanapalasen jollekin toiselle. Itse asiassa, itsesi kieltäminen
pöydässä on yksi suuri keino laittaa lihasi alamaiseen asemaan. Yksinkertainen pukeutuminen,
kuluneine reunoineen, uusien vaatteiden sijaan, tyytyväisyyden löytäminen vähemmällä ja
vähemmällä ja jopa ala-arvoisista asioista. ”
” Sinun äitisi oli täysin ulkoisten asioiden kuluttama, siksi hänellä ei koskaan ollut minkäänlaista
rauhaa. Aina oli jotakin tarpeellisempaa tehtävänä, jotakin, mikä oli poissa paikoiltaan, ennen kuin
hän pystyi rentoutumaan. Niin monet asiat huolehdittavana, niin monia jokapäiväisiä huolia, jotka
pitivät hänet jatkuvasti varattuna. Sinä tiedät tämän, Clare, sinä murtauduit siitä vapaaksi
nuorempina päivinäsi. ”

Kyllä, minä muistan huoneen, jonka minä vuokrasin Berkeleystä, Kaliforniasta. Se oli vain pelkkä
huone ja patja lattialla, ei mitään kodikasta siinä ja muistan, kun minulla oli tarve
yksinkertaisuuteen. Minä olin juuri muuttanut pois San Fransicosta, suuresta huoneistosta, joka oli
tuhlailevasti sisustettu ja minä olin niin virkistynyt tämän huoneen silkasta yksinkertaisuudesta.
” Ja tässä huoneessa, Minä olin puhumassa sinun sydämellesi, tuomassa sinut uudelle vapauden
tasolle. ”
” Katsohan, huomio yhdelle yksityiskohdalle johtaa huomion vielä toiselle yksityiskohdalle ja
toiselle ja pian jahtaat häntääsi, koskaan sitä kiinni saamatta. Se kaikki riippuu siitä, kuinka
kunnianhimoinen olet saamaan asiat ympäristössäsi omien halujesi mukaisiksi. Sinä olet taistellut
paljon, pitkään ja kovasti ja saavuttanut todellisen parantumisen mittarin – mutta aina on tilaa
enemmälle. ”
” Se, mitä Minä yritän sanoa Minun Morsiamilleni, on, että hyvin yksinkertaisesti, yhä useampi
ulkoinen asia merkitsee teille – ja se on teidän hallittavissanne oleva valinta – sitä enemmän te
tulette olemaan ärsyyntynyt hengessä, haluten täydellisyyttä ympäristössänne. Ja sen
seurauksena, sitä vähemmän teillä tulee olemaan Minua. ”
” Kieltäkää itseltänne nämä pienet mielihalut enemmän ja enemmän joka päivä ja pian te tulette
havaitsemaan, että Minä olen vallannut ajatuksenne ja tulen asumaan teissä suuremmassa
määrin. Lykätkää järjestyksen ja kauneuden tarvettanne, Minun Rakkaani. Taivaassa, kaikki tulee
olemaan teidän mielenne mukaan. Mutta toistaiseksi, lykätkää tätä pakottavaa tarvetta ja eläkää
enemmän ja enemmän yksinkertaisemmin päivästä päivään. ”
” Ymmärtäkää, Minun Morsiameni. Teidän arvonne ei ole kauniissa vaatteissa, taloissa eikä
autoissa. Ei. Kaikki nuo asiat tullaan riisumaan teiltä ja ainoat asiat, jotka jäävät, ovat teidän
hyveenne ja se, mitä te teitte toisille puhtaasta rakkaudesta, eikä muista syistä. Minä olen
opettanut teille tämän monta, monta kertaa aikaisemmin. ”
” Mutta nyt, todella, me olemme lähestymässä kohtaa, josta ei voi palata ja Minun neuvoni teille
on: Minä ostakaa Minulta tulessa puhdistettua kultaa ja jättäkää tuhkat jälkeen. ”

