
151. Jezus mówi ... Nieprzebaczenie to Impas do Łaski ... Wybacz Swoim Wrogom 

6 października 2015 r. - Słowa od Jezusa do siostry Clare 

(Clare) Pan jest z nami w mądrości i prawdzie, Heartdwellers (Mieszkańcy serca). I ma piękną naukę 

dzisiaj o Przebaczeniu. 

Cóż, potrzebuję poświęcić chwilę tutaj i dać wam trochę informacji na temat tej wiadomości. Mamy 

grupę ludzi, jak sądzę, kilka kanałów, którzy nie lubią tego, co Pan naucza przez ten kanał, i postnowili 

głosić przeciwko nam. Jestem po prostu zdziwiona tym. 

Uważam, to zarówno za- zabawne i pochlebne - żeby przeszli przez tyle kłopotów - wysiłku i czasu - po 

prostu, aby zamknąć źródło, które otworzyłeś. Czy oni nie mają co robić w życiu? 

Jezus zaczął ... "Och, tak, oni mają życie ... broniąc Mnie." 

(Clare) Musisz ich kochać, Panie. 

(Jezus) "Och, tak. Z wszystkim, co posiadam aby dać. " 

(Clare) Wiem. Pomóż mi też ichpokochać? Proszę? 

(Jezus) "Cóż, jeśli widzicie to z Mojej perspektywy, nie możecie nic zrobić aby ich nie kochać, chociaż 

ich gorliwość jest niewłaściwie umieszczona. Czy nie powiedziałem, że chcę, aby ludzkość była zimna 

lub gorąca? Nie są letni, to trzeba świętować. Przejdźmy dalej. " 

(Clare) O czym chcesz rozmawiać, Panie? 

(Jezus) "Przebaczanie waszym wrogom". 

(Clare) Nie chciałam o tym rozmawiać ... Poprosiłam więc Ezechiela ... "Kochanie, czy mógłbyś się 

upewnić, że to jest Pan?" I modliłam się przez chwilę, a obaj otrzymaliśmy potwierdzenia. "Och, Panie, 

nie chcę tego teraz słuchać". 

(Jezus) "Właśnie dlatego musisz. Musisz otrzymać przypomnienie. Jest to dynamika, o której niewielu 

ludzi ma pełne zrozumienie, ponieważ nie mogą zajrzeć w sferę duchową i widzą przeszkody w łasce, 

która towarzyszy nieprzebaczeniu. To bardzo przypomina autostradę w godzinach szczytu ... każdy 

idzie własną drogą do domu, wypełniając swoje przeznaczenie, utrzymując ruch naprzód. " 

"Nagle jest spiętrzenie dwóch lub trzech samochodów i wszystko się zatrzymuje; wszyscy są 

przetrzymywani, nie tylko ci, którzy biorą udział w wypadku. Tego właśnie ludzie nie widzą ani nie 

rozumieją. Jednak gdy jesteś w duchu, możesz zobaczyć, jak daleko sięgają kajdany nieprzebaczenia. 

Wierzcie lub nie, trwa to dalej od pokoleń. " 

 

 



"Następuje kolejny impas - ten we własnej duszy. Obszar, który był wolny, przejrzysty i płynny, teraz 

uderza w przeszkodę za każdym razem, gdy okoliczności w najmniejszym stopniu przypominają ci o 

tym wydarzeniu z przeszłości. Wywołuje alarmy, budzi lęki, poczucie winy - prawdziwe lub 

wyimaginowane. Szatan dostaje wiele przyjemności od tych wydarzeń. Jest tak wiele do 

wykorzystania w ludzkiej naturze: potrzeba racji, potrzeba rozwiązania, potrzeba udowodnienia 

swojej racji. " 

"Podczas gdy osoba, która przebaczyła, nie napotyka takich obciążeń. Mogą pamiętać incydenty, które 

sprawiały im ból, ale puścili to i ruszyli dalej. Bardzo pomaga, Clare, aby osoba zobaczyła siebie mniej 

niż inni, bez względu na to, jakie mają talenty. W rzeczywistości, im więcej mają darów, tym większa 

konieczność zobaczenia ich małości. "  

"Mała dusza nie obraża się na lekceważenie, są oni zbyt gotowi, aby wytłumaczyć dobre motywy 

swoich wrogów, usprawiedliwiając ich prześladowania, przebaczając i idąc dalej. Rozumieją także, że 

pozwalam i wykorzystuję wszystko, co się dzieje jako narzędzie aby was doskonalić. Rozumieją 

głęboko, że stoję za każdym zdarzeniem w ich życiu, tak że nawet radują się stratami i 

niepowodzeniami. " 

(Clare) Staram się Panie.  

(Jezus) "Tak, jest. To jest godne pochwały. Teraz chciałbym, aby ci, którzy podążają za twoim kanałem, 

robili to samo. Moje Panny, nie dajcie się uwikłać ani zagmatwać w niesprawiedliwości, którą 

cierpicie.  Zrozum, że i wam w przeszłości brakowało dalekowzroczności i mądrości. Wy też zrzuciliście 

winę na niewinnych ludzi; Wy też byliście ślepi na to, co kontrolowałem i na co pozwalałem. Wy także 

nie rozpoznaliście nowych i niezwykłych ruchów Mojego Ducha pośród innych. " 

"To jest znak niezwykłej i Boskiej dojrzałości, aby się cofnąć i po prostu obserwować, nie stając się 

uwikłanym. Módlcie się za swoich prześladowców, módlcie się głęboko i z serca. Wkrótce odpowiem 

na twoje modlitwy, kiedy skończę je wykorzystywać, aby cię doskonalić. " 

(Clare) To przypomina mi historię Grahama Cooke'a, Panie. Czy mogę to udostępnić? 

(Jezus) "Krótko, Moja Miłość. Śmiało." 

(Clare) Było dwóch mężczyzn, którzy brali udział w każdej konferencji Graham Cooke i siedzieli na 

samym początku, robiąc obfite notatki. Później oczernili go w Internecie, znajdując wady w sposobie, 

w jaki cytował Pismo, w sposobie w jaki głosił, związek jaki miał z Bogiem. Nazwali go złym, fałszywym 

prorokiem i przez lata pozostawali cierniem w boku Grahama, dokładnie w pierwszym rzędzie. Nagle 

zniknęli. 

Graham miał albo sen, albo wizję. Pan wprowadził go do pracowni rzeźbiarskiej i pokazał mu 

wspaniałą figurę mężczyzny. Jezus powiedział do niego: "Czy chciałbyś spotkać rzeźbiarzy?" Graham 

odpowiedział, że będzie zaszczycony. Dwaj mężczyźni, którzy go dręczyli przez te wszystkie lata, wyszli 

zza zasłony. Jezus powiedział do Grahama ... "Oni są rzeźbiarzami i to jest twoja rzeźba". 



(Jezus) "Widzicie, dobrze wykorzystuję wszystko i wszystkich, bez względu na to, jak mroczne i 

brzydkie mogą się wydawać. Obserwuj z szerszej perspektywy, co tacy osiągają w Moim Królestwie. 

Zamierzam ich użyć do wykolejenia wszystkich uczonych w Piśmie i faryzeuszy, którzy atakują twój 

kanał, i żadna broń stworzona przeciwko tobie nie będzie prosperować; raczej  ty będziesz z tego 

prosperować . " 

"Jest to dziedzictwo tych, którzy są gotowi porzucić mauzolea religii i pielęgnować relację ze Mną, 

bazując na prawdziwym doświadczeniu Pisma, ożywającego w sposób, jakiego nie widziano wcześniej. 

To jest przebudzenie, które przewraca urny i popiół i ożywia pozostawione suche kości, jako 

świadectwo zwycięstwa szatana w Moim kościele. " 

"Robię coś nowego. Wyłania się i wszyscy, którzy pilnie Mnie szukają, gotowi odłożyć na bok swoje 

ulubione doktryny, które trzymały ich w niewoli, ożywają i doświadczają chwały Nieba tu i teraz. " 

"Moje Królestwo nadchodzi. Moja wola jest wypełniana. " 

"Radujcie się, mieszkańcy Ziemi. Przywracam życie we Mnie i nic, żadna broń, żadne kłamstwo i nikt 

nie może tego powstrzymać. Idź naprzód teraz, Moja cenna rodzino i przebacz. Uwolnij się od 

wszelkiej urazy; módlcie się szczerze i z serca za tych, którzy są w niewoli ". 

"Mówię ci Prawdę ... pewnego dnia, oni ci podziękują." 


