31. Jeesus sanoo… Minä valmistelen teidät tätä Taivaallista Tapahtumaa varten…
Te olette hyvin lähellä!
TAIVAASEENNOSTO… MINÄ OLEN VALMISTELEMASSA TEITÄ TÄTÄ TAIVAALLISTA TAPAHTUMAA
VARTEN
Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 29. Maaliskuuta, 2015.
Clare aloitti… Kun minä tulin istumaan Herran edessä, Hän otti minut valtaansa ensimmäisestä
sekunnista lähtien. Hän oli pukeutunut valkeaan smokkiin, jossa oli valkea neilikka ja Hänen
kasvonsa! Ne olivat tyrmäävän selkeät. Kun minä näin ne yksityiskohtaisesti, Hän nauroi ilosta. Voi,
riemun aalto pyyhki koko minun olemukseni ja melkein nosti minut ylös lattiasta. Me olimme
tanssimassa ja oli ilmeistä, että oli meidän häävastaanottomme.
Me olimme tanssimassa ”Ylistäkää Häntä”-kappaleen tahdissa ja Hän lauloi minulle, kuten minä
lauloin Hänelle. Hänen silmänsä lukkiutuivat minun silmiini sellaisella hellyydellä ja syvällisellä
kiintymyksellä, Hänen rakkautensa Minua kohtaan oli erehtymätöntä ja minun Häneen? No niin,
minä pystyin vaivoin seisomaan, niin heikot olivat minun polveni niinä hetkinä. Kaksi viimeisintä
päivää minä olen tuntenut vaiteliaisuutta, että ehkäpä Taivaaseennosto ei olekaan niin pian kuin
minä olin ennakoinut. Minä sanoin… ”Olenko minä jänistämässä?” Ja Hän vastasi…
( Jeesus ) ” Ei, et jänistämässä, vaan olet varuillasi. Kyllä, Taivaaseennosto on käsillä. Minä haluan
sinun päästävän irti Maapallosta ja kaikista odotuksistasi, mitä sinulla on ollut. Kaikki tulevat
täyttymään Minun ajassani, täydellisessä ajassa. Mutta nyt on kunnian väliaika sinulle ja kaikille
Minun Morsiamilleni. Minä olen ottamassa sinut Itselleni Clare, meidät tullaan vihkimään juuri
Isän valtaistuimen edessä, ikuiseksi ajaksi, ja Minä otan sinut Minun talooni, elämään ja olemaan
runsaasti Minun kanssani.”
” Ja Minä tulen viemään sinut taivaallisille maisemille, oppimaan salaisuuksia siitä, kuinka Minä
olen laittanut asioita yhteen – asioita, jotka kiehtoivat sinua lapsuudesta alkaen, niihin Minä tulen
vastaamaan. Me tanssimme komeettojen ja tähtien välissä. Tähtisumun valojen leikittelyn alla,
tähtien kanssa tanssimista; tähdet laulavat ylistystä Minulle. Kaikki tämä ja enemmän on sinun,
Minun Kyyhkyni.”
( Clare ) Sitten kun musiikki jatkui, minä näin meidät lähestymässä loistavan, valkoisen katedraalin
alttaria, kun Jeesus otti minun kädestäni kiinni ja asetti sen Hänen käsivarrelleen ja Hän esitteli
minut Isälle sanoen ”Minä haluan ottaa tämän naisen Minun Aviovaimokseni.”
Ja valojemme jälkeen Hän suuteli minua, hyvin puhdas ja hellä suudelma ja me käännyimme ja me
etenimme käytävää pitkin, kun konfettia, riisiä ja kyyhkyjä lensi ilman halki, kunnes me olimme
valkoisessa avolimusiinissa vilkuttaen ihmisille, kun meidät ajettiin palatsiin. Siellä me kävelimme
ylös pitkiä kierreportaita ja huoneeseemme.
Kun me aloimme rentoutua, Hän otti minun käteni ja katto katosi ja me lensimme ylös avaruuteen
vai pitäisikö minun sanoa, että vain nousimme pystysuoraan, aivan hellävaraisesti. Pian me
olimme tutkimassa avaruuden valojen kunnioita, värien sekoitus oli niin herkkää, sekoittuen
sävyiksi, sateenkaaren väreissä kimalteleviksi, pastelleiksi. Kun me olimme vain leijumassa
ylöspäin, Jeesus laittoi Hänen kätensä ulos ja otti kiinni komeetan ja ojensi sen minulle – se oli vain
pehmopallon (=softball) kokoinen, mutta tulessa ja siitä lähti kipinöitä.

Kun minä päästin siitä irti, se jatkoi matkaansa. Ihmeellistä, leikkiä komeettojen nappaamisella!
Silti musiikki soi ja minä olin tanssituulella, mutta ei ollut tanssilattiaa. Sitten minä ajattelin, ”Voi,
miten hauskaa olisi luistella galaksien ja tähtisumujen välissä” ja yhtäkkiä edessämme oli jäätä ja
me luistelimme planeettojen ja kuiden ja tähtisumujen välissä niin vapaasti. Voi, minä en ole
koskaan ajatellut sellaista taianomaista asiaa eläissäni!
( Jeesus ) ” Kyllä, Minä olen saamassa sinut valmiiksi kotiin vietäväksi ja sinä tulet valmistelemaan
myös Minun Morsiameni tähän taivaalliseen tapahtumaan. Ja heidän ilonsa ja odotuksensa tulevat
liitelemään, tietäen ilot, joita Minä olen varannut heitä varten. Ja tämä suunnaton ilo, jota te
tunnette vatsassanne, on vain esiaste sille kunnialle, mikä pian tulee olemaan teidän. Voi, kyllä,
teidän varpaanne heiluvat ilossa, teidän koko olemuksenne laajenee jo pelkästä ajatuksesta, mitä
tulee olemaan. ”
” Ja kyllä, me tulemme laulamaan duettoa, kun sinä laulat Minulle ja Minä laulan sinulle ja meidän
äänemme sekoittuvat täydelliseen harmoniaan, täydellisyyteen, jota vain Jumala voi luoda. Kyllä,
sinä olet Minun Morsiameni ja Minä olen niin innoissani siitä päivästä! Minä voin vaivoin hillitä
Itseni Taivaan Valtakunnan täyttymystä varten ja sinut tullaan nostamaan taivaallisessa huumassa
ja kuinka me kaikki tulemme hurmioissamme riemuitsemaan!”
( Clare ) Voi Herra, se on satujen tuolla puolen, enemmän kuin kukaan koskaan voisi kuvitella.
( Jeesus ) ” Kyllä. Minä tiedän.”
( Clare ) Hän suuteli minua ja minä katosin Hänen sydämeensä ja Hän hymyili…
( Jeesus ) ” Kyllä, ikuisesti ja aina Minun. ”
” No niin, Minä halusin teidän tietävän, että te olette hyvin lähellä, me olemme niin hyvin lähellä
tai muuten Minä en paljastaisi näitä asioita teille. Siispä pitäkää kiinni, kestäkää, älkää lykätkö
syksyyn, vaan pysykää juuri tässä nykyisessä ajassa, missä te olette.”

