472. Isus declara...voi luptati acum impotriva planului lui Satan de a conduce lumea
(English Title – Jesus says...You are fighting against Satan’s Plan to rule the World)
Cuvinte din partea lui Isus catre sora Clare - 20 februarie 2017
Isus incepe...
-Stiu ca zilele acestea au fost pe buna dreptate f.aproape de limita suportabilului! Imi doresc sa te increzi mai
mult in Mine,Clare,stiind faptul ca niciuna din suferintele voastre nu este in zadar. Dar iti inteleg
nedumerirea,atunci cind esti disciplinata...As putea spune ca este intotdeauna putina disciplina implicata,asa
cum este scris: Caci cine este acela care poate discerne greselile? Declara-l pe nevinovat cunoscindu-i
secretele, lucrurile pe care el le ascunde de public si de asemenea nu ii lua in considerare greselile facute din
nestiinta sau fara voie si nu ingadui ca acestea sa ii fie socotite lui si abia atunci,omul acela va fi gasit perfect
si nevinovat de greseli grave. (Vezi psalmul 19:12-13.)
Este bine ca tu ceri sa-ti descopar greselile de care nu esti constienta si din acest motiv nu le poti
recunoaste...Nu,EU nu ti le consider pe acestea ca vina. Doar atunci cind te indoiesti de bunatatea Mea si uiti
ca aceste suferinti sint doar trecatoare,atunci iti atragi vina asupra ta. Atunci cind tu cedezi fricii de moarte sau
de boli grele,crezind ca Eu voi ingadui ca tu sa pieri laolalta cu cei rai, sau de mina celor vicleni,atunci
pacatuiesti impotriva Mea. Caci este scris ca Eu nu ingadui sa fii incercata mai mult decit stiu ca poti duce si
rar ,f rar ingadui ca aceste incercari sa atinga limita pana la care credinta ta incepe sa se clatine.
Dar in cazul de fata,ai de-a face cu forte uriase,unite impotriva presedintelui vostru care incearca sa il
detroneze si sa opreasca reformele pe care El este gata sa le aduca in guvern. Am nevoie de tot postul si de
toata rugaciunea de care biserica mea este in stare sa le duca acum,de tot potentialul ei ca sa intorc acest val
urias de negativitate care a fost eliberat din ABIS. Da,chiar din adancul pamantului,din iad,a fost emis aceasta
unda-val-frecventa in mai multe moduri: Chiar acum,guvernul din umbra si de umbre,cel care locuieste in
orasele subterane si provine chiar din Iad ,de unde a fost eliberat,se pregatea sa sarbatoreasca victoria
FINALA anul acesta.Insa au fost detronati si planuiesc sa atace cu furia unei razbunari nedrepte...De ce oare
nu recunosc ca nu lupta impotriva unui om sau impotriva unei natiuni? Oare Eu voi ingadui sa le ofer poporul
meu ca prada ,dupa ce poporul meu s-a intors de la caile lui rele, s-a cait si s-a pus pe treaba sa indrepte
lucrurile in tara?-IN NICI UN CAZ! Caci este scris: sceptrul celui rau nu va domni peste tara celor drepti pentru
ca cel drept sa nu fie impins la a face rau de catre propria lui conducere :psalm 125:3.
Pentru ca inimile poporului meu au regretat raul comis in acest teritoriu,iar oamenii au plans si strigat sincer la
Mine pentru dreptate,s-au intors de la caile lor rele si s-au cait cu umilinta cerind ajutor inaintea Mea,Eu voi
continua sa-i lipsesc pe dusmanii lor de orice putere. Dar este un pret f scump de platit dragii Mei. Un pret
foarte mare pentru ca aveti de-a face cu zeci de ani de inginerie socio-economica,care nu a fost alcatuita
peste noapte si nici nu va putea fi usor desfacuta,asa cum popular se spune despre Roma ca nu a fost
construita intr-o zi nici de dezmembrat nu poate fi dezmembrata peste noapte.
Exista imensa opozitie in locurile inalte de putere din conducerea tarii,dar Eu insumi le inlatur incet si putin cite
putin mainile de pe stavilarul care opreste mila iertarea si dreptatea Mea sa inunde pamantul insetat al tarii
pentru ca ea sa renasca. Dar se cere un pret scump de platit caci iata voi luptati acum impotriva planului lui
Satan de a stapini intreaga lume. Voi luptati impotriva unei generatii ignorante de tineri care au fost indoctrinati
sa creada ca ce este bun este rau iar ceea ce e rau este bun. De asemenea,aveti de a face cu inteligenta
artificiala si cu cei fara suflet.In afara de asta,foarte foarte multi au fost promovati in pozitii de conducere fara
sa fie apti mental sau spiritual pentru ele si fara sa le merite. Constiinta lor a fost alterata,modificata si
antrenata in asa fel incit sa raspunda unui singur tip de “agenda”. Unii dintre voi stiu deja aceste lucruri,dar Eu
vi le spun pentru ca doresc ca niciunul dintre voi sa nu fie lasat in ignoranta,sa nu fie in necunostinta de cauza.
CEEA CE dusmanii-(clone ale lui Satan si adoratorilor sai ) au planuit pentru aceasta tara a fost sistematic
executat si aplicat in straturi unul peste altul. Inlaturarea lor este un lucru mult mai complicat decit alegerea
unui presedinte care va face ce trebuie. De aceea timpul in care traiti este atit de dificil pentru voi!
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Unii dintre voi v-ati oferit Mie neconditionat.V-am cerut sa cumpaniti decizia f bine caci am stiut ca va fi foarte
greu sa va respectati angajamentul.De aceea, Eu intervin cind circumstantele vietii lupta impotriva voastra cu
toata forta...Altii dintre voi nu striga la Mine sa intervin ci cu umilinta si in tacere duc povara zdrobitoare
asteptind momentul pina la care Eu sa decid ca este destul. Cind este destul destul? Atunci cind simti cum te
cuprinde depresia si incepi sa aluneci incet intr-o disperare muta si te trezesti invaluit si inconjurat de ginduri
intunecate care iti influenteaza gindirea diminuindu-ti credinta. De aceea multi dintre voi va simtiti in acest
moment departe de Mine.Aceasta este o suferinta aleasa de voi in mod deliberat,pentru a Mi-o oferi Mie ca
jertfa, din dorinta voastra suprema ca adevarul sa triumfe. Aceasta este o jertfa pe cit de dureroasa pe atat de
puternica fiindca Eu privesc la voi cu cea mai profunda compasiune in momentele voastre cele mai grele. Eu
sunt acolo si sufar impreuna cu voi dupa cum v-am promis ca niciodata nu va voi parasi,nici lasa sa suferiti in
izolare,fara ca Eu sa particip la durerea voastra.Eu ma unesc cu voi in aceasta suferinta si impreuna purtam
aceasta durere.
Multi dintre voi nu Ma vedeti suferind alaturi de voi,pentru ca Eu,desi sint acolo, nu Ma arat voua,iar aceasta
este inca o durere in plus. Astfel,pe fiecare nivel existential,precum apostolul Pavel cind a fost asaltat cu pietre
de catre o multime de indivizi,voi faceti sacrificii multiple. Unii dintre voi veti obiecta ca o boala nu este o
suferinta- sacrificiu ci ceva care trebuie tratat si vindecat. Ei bine, boala este ambele lucruri. Si pentru
aceasta,va sfatuiesc sa urmariti invataturile incepatoare ale acestui site. Boala este o povara greu de purtat.In
acelasi fel in care omul a pus crucea pe umerii Mei,la fel Satan va desemneaza o suferinta-boala,iar
vindecarea nu vine imediat ci in timpul determinat de Mine. Vindecarea vine dar daca ati facut un angajament
de a fi o jertfa inchinata Mie,nu va asteptati ca vindecarea sa vina prea curind.
Exista multa confuzie in biserica,in trupul Meu,si disperare chiar,amandoua alimentate de Satan asupra
subiectului BOALA.Multi cad in depresie pentru ca ei nu stiu ca Eu privesc suferinta lor cauzata de boala ca pe
o jertfa adusa Mie de buna voie,ca pe un post.Eu folosesc acest “post” pentru a-i feri de mandrie uneori,asa
cum Petru,care era sfant,purta o suferinta fizica (un “ghimpe”)in trupul sau...El nu era perfect in concordanta
cu idealul de frumusete si sanatate fizica al romanilor care adorau perfectiunea fizica,dar era SFANT in
concordanta cu standardele Mele si purta acea cruce pe care Eu am ingaduit-o si acceptat-o pentru el.
Da,prin ranile Mele sunteti vindecati,(Isaia53:5)dar in timpul si la momentul dictate de Mine.Daca te vindec
imediat,este decizia Mea...Daca intirziu cu vindecarea ta,este pentru ca Ma folosesc de suferinta ta ca jertfa
suport cu care sustin rugagiunile tale pentru altii...timpul in care tu suferi,faci de fapt un act de mila fata de
ceilalti si castigi modestie,invatand ce inseamna compasiunea si altruismul. Aceasta este semnificatia purtarii
crucii: a cuceri rezistenta fizica,morala(lupta impotriva depresiei care ataca credinta)si intelectuala(lipsa
mandriei).Ceea ce eu ingadui este menit si potrivit doar tie si numai tie,este intr-adevar crucea ta. Caci te-am
chemat sa te lepezi de tine insuti si sa-Mi urmezi Mie,calcind pe urmele Mele: uneori crucea cuiva poate fi o
boala de lunga durata,o suferinta dureroasa ca o moarte lenta pe cruce.
Daca nu stii de ce am ingaduit o anumita suferinta,cerceteaza-ti constiinta si crede in Mine pt motivul respectiv
pentru care am ingaduit acea suferinta.Apoi ofera-Mi-o Mie ca jertfa pentru rugaciunile tale,stiind ca astfel faci
un lucru bun.Astfel vei gasi multa pace si eliberare de tendinta de a judeca,caci nu este intotdeauna dorinta
Mea de a vindeca o persoana atunci cind este ceruta vindecarea.Sunt multe consideratii: ce invata membrii
familiei din asta? Cum cistiga din asta devenind mai buni si mai altruisti? Cum cresc rabdarea si rezistenta ta
in dragoste fata de Mine ? Cum este slefuit caracterul tau in vederea unei mai mari asemanari si apropieri de
Mine,care Mi-am jertfit viata si daruit sangele pe cruce pentru altii?
Gaseste pacea si confortul spiritual in munca aeasta,poporul Meu!Efortul tau este foarte valoros! Caci ti-ai
ridicat miinile spre crucea vietii eterne si nu exista mod de a arata o dragoste mai mare in acest moment decit
de A FACE VOIA MEA.
ALELUIA!
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