532. Taivas on todellinen & Pyhimykset ovat todellisia
TAIVAS ON TODELLINEN & PYHIMYKSET OVAT TODELLISIA
Clairen kokemuksia Taivaassa, 6. Elokuuta, 2017.
( Claire ) Herra, älä uuvu loppuun meidän vikojemme kanssa, vaan varusta meidät armollasi.
Amen.
Oikeamielisen ihmisen rukouksella on suuri voima hallita ja minä kiitän teitä, rakkaat
Sydänasukkaat rukouksistanne. Niillä todella on merkitystä.
Siispä, antakaa minulle anteeksi, kun käyn läpi uudelleen ja uudelleen vastustusta ja
koettelemuksia, mutta minun täytyy uskoa, että en ole yksin tässä ja monilla teistä on ollut
kauheita kamppailuita lihanne kanssa ja ympäristömme kanssa, missä elämme.
Siispä, on jälleen aika tunnustaa epäonnistumiseni.
En voi uskoa, että vaikka yritän miten kovasti, ja on ennakkotieto, että jalkoihini on laitettu
ansalankoja – kun herään… vaikka yritän kuinka kovasti, nämä ansalangat saavat minut ja heittävät
minut ylösalaisin kolmelle raajalle roikkumaan – kun minun pitäisi olla rukoilemassa tai istumassa
kosketinsoittimeni ääressä.
No niin, rukoilen, että asettuisin aikatauluun, joka todella toimii, koska se on osa ongelmaa.
Siispä, tunsin olevani erittäin allapäin ja kukistettu, kun olin rukouksessa. Tiesin loukanneeni
Herraa, joten en todella odottanut näkeväni Häntä.
Paljolti hämmästyksekseni, aloin näkemään pajunoksien hellästi menevän hiusteni läpi ja oivalsin,
että olin kanootissa Herran kanssa ja me olimme lähestymässä Liljamatto Saarta. Tämä on paikka
Taivaassa, minne Jeesus vie minut, kun tarvitsen sisäistä armon ja rohkeuden kunnostusta. Täällä
minä tapaan heitä, jotka ovat juosseet kisan ja päättäneet kurssin ja ovat osoittaneet erityistä
kiinnostusta minun elämääni.
Paavali puhui heistä, Kirje Hebrealaisille 12:1… ”Sentähden, kun meillä on näin suuri pilvi todistajia
ympärillämme, pankaamme mekin pois kaikki, mikä meitä painaa ja synti, joka niin helposti meidät
kietoo ja juoskaamme kestävinä edessämme olevassa kilvoituksessa.”
Laituri törrötti vedestä ja siinä oli pieni ryhmä pyhimyksiä, Todistajien Pilvestä, odottamassa meitä.
Simba, minun valkea tiikerini, tassutteli laiturille ja kietoi valtavat tassunsa ympärilleni, kun
poistuin kanootista. Aina silloin tällöin Jeesus tuo minut tälle saarelle, että tietyt todistajien pilven
jäsenet voimistaisivat minua. Heillä on erityistä kiinnostusta minun elämääni.
Minä vain putosin polvilleni ja itkin, ”Olen epäonnistuja; olen pettänyt Herran jälleen.” He
auttoivat minut jaloilleni ja halasivat minua. Minä oivalsin, että Maria, Martta ja Lasarus olivat
siellä ja he ovat osoittaneet erityistä kiinnostusta minun kamppailuihini.
Sanoin… ”Kiitos teille kallisarvoiset, välittämisestä.”
Lasarus puhui ensimmäisenä… ”Kaikki me Taivaassa välitämme. Me olemme täällä palvelemassa
muita ja auttamassa heitä läpäisemään elämän kokeet, suuremmalla menestyksellä, kuin mitä me
läpäisimme. Me olemme Maapallolla olevien Jumalan palvelijoiden palvelijoita.”
Juuri sen jälkeen, kun hän sanoi sen, näin itseni makaamassa selälläni nojatuolissa, aika
lopenuupuneena itkemisestä ja epäonnistumisteni tunnustamisesta. Herra oli yrittänyt saada

minut menemään syvemmälle katumisessani ja viimein, tänään, sain asiasta otetta ja näin, kuinka
olin epäonnistunut monissa kokeissa – erityisesti keskittymiskykyni pitämisessä pois maailmasta ja
pitämässä sen kaikissa teissä, minun rakkaat Sydänasukkaani.
Mutta tällä hetkellä vallitsi rauha ja anteeksianto. Ja myötätuntoisesti Herra laittoi päähäni
hauraan kultakruunun, jossa oli smaragdeja. Nyt, se tavallisesti tarkoittaa, että koe on tulossa. Ja
hän antaa minulle kruunun ennen aikojaan, että tietäisin, että tulen läpäisemään sen. Siispä se oli
hyvin lohduttavaa.
Jeesus aloitti… ”Sinä olet taistellut jättiläistä vastaan ja se tulee kukistumaan.”
Vastasin Herralle… ”Mutta tunnen itseni niin toivottomaksi…”
Sen jälkeen, kun sanoin sen, Jeesuksen äiti Maria, astui eteenpäin. ”Se ei ole toivotonta, se EI
oletoivotonta!”hän toisti. ”Se voidaan kääntää toisinpäin… armoja tullaan jakamaan sinua
auttamaan. Kaikki Taivaassa kannustavat sinua. Sinä ET ole yksin. Jopa tämä hyvä mies on aistinut
ahdinkosi ja haluaa auttaa. Kaikki sinun Sydänasukkaasi haluavat auttaa. He rakastavat sinua,
Clare.”
Ja se, mistä Maria tässä puhui, oli että eräs herrasmies saattaisi auttaa minua pianon kanssa minun
laulussani.
Mutta vastasin hänelle ja sanoin… ”Olen niin tumpelo.”
Hän vastasi… ”Sitä parempi Minun Pojalleni saada kaikki kunnia. Me tulemme auttamaan sinua ja
sinä tulet näkemään eron. Jatka itsesi vartioimista ja kuinka pitkälle menet yli
välttämättömyyksien.”
Joo, siinä minä todella menen sivuraiteille ja munaan sen.
Maria jatkoi… ”Vartioi hyvin huolellisesti ja et joudu napatuksi. Vihollinen aikoo jatkaa yrittämistä
ja ylikuormittaa sinua ja vetää sinut raiteiltasi. Älä salli sitä. Pysy tähtäimessä. Aikaa on.
Toivottomuus on hyödytöntä; se mitä tarvitaan, on rukous ja uskollinen tottelevaisuus.”
Sen jälkeen, kun hän sanoi sen, ajattelin, että on niin paljon opittavaa Todistajien Pilvestä ja mikä
heidän työnsä todella on. Voin vain kuvitella, että kun he näkevät meidän kamppailevan
pitääksemme kiinni, he huutavat Jumalaa apuun meidän puolestamme ja Hänen armonsa tulee
pelastamaan. Ja näen Marian hyvin äidillisellä sydämellä, kuin jonkun, joka välittää syvästi meistä –
koska hänen Poikansa välittää syvästi meistä.
Varmasti todistajien pilven ajatukset tunkeutuvat ilmaamme, joskus nuhdellen ja varoittaen,
toisilla kerroilla rohkaisten… vaikka suurimmalta osalta me emme näe heitä, me tunnemme
jumalallisen avustuksen. Ennen kääntymystäni, kun olin ”New Age”-läinen, siellä oli ihmis- tai
eläinhahmoisia henkiä, jotka manipuloivat Maapallolla olevien elämiä. Ja heidän takanaan oli
Saatana.
Sitten, kun tein kääntymyksen ja minun silmäni aukesivat, siinä ovat pyhät ja enkelit, joille on
annettu lupa katsoa kamppailuitamme. Saatanalla on väärennös jokaiselle kristillisen elämän
taholle ja Jumalan Valtakunnalle.
Mutta minä aina palaan erottelukyvyn käytön periaatteeseen… ”Hedelmistään te tulette heidät
tuntemaan.”

Kysyin Marialta… ”Sinä sanoit, että vihollinen aikoo jatkaa yrittämistä ja ylikuormittaa minut.
Kuinka sinä tiedät, mitä vihollisella on mielessä?”
Hän vastasi… ”Pyhä Henki välittää tiedon - Hän, joka läpäisee kaiken Taivaassa ja Maapallolla. Hän
kuljettaa tätä tietoa, niin että ne suuren pilven jäsenet, joilla on huoli, tulevat välittömästi
tietoisiksi, niin että he voivat seisoa takananne ja olla rohkaisuna. Me myös näemme vihollisen
liikkeet, mutta vain Jumala Kolmessa Henkilöhahmossaan omaa tiedon siitä, mitä tulee
tapahtumaan. Ja Pyhä Henki välittää tämän tiedon niille, jotka ovat huolestuneita. Me olemme
sinun kanssasi, Clare. Me seisomme takanasi; sinä et todella ole yksin. Ota tämä sydämeesi, Tytär.
Nouse ylös, jatka matkaa, voitto on Jumalan. Luota ja tottele ja se on myös sinun.”
Tulin pois tästä suloisesta paikasta niin rohkaistuneena ja voimistuneena. Taivas on todellinen,
rakkaat, ja niin ovat Hänen enkelinsä ja pyhimyksensä. He rakastavat meitä ja ovat kannustamassa
meitä. Uskon, että voimakkaalla huolellaan ja rakkaudellaan meitä kohtaan he rohkaisevat armoja
virtaamaan Isältä kärsivälle ihmiskunnalle.

