54. Jeesus sanoo… Rakastakaa toinen toisianne!...
Rakastakaa Vihollisianne, antakaa anteeksi & Päästäkää irti
RAKASTAKAA TOINEN TOISIANNE!... RAKASTAKAA VIHOLLISIANNE, ANTAKAA ANTEEKSI &
PÄÄSTÄKÄÄ IRTI
Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 21. Huhtikuuta, 2015.
Jeesus aloitti… ” Minun Kallisarvoiseni, antakaa anteeksi ja päästäkää irti. Minä pyydän teitä
päästämään irti, koska Minä otan ohjat siitä eteenpäin. Minä tiedän, että te olette loukkaantuneet
useammalla kuin yhdellä tavalla, mutta Minä haluaisin opettaa teille kaikille, rakastakaa
vihollisianne, rukoilkaa heidän puolestaan, jotka teitä vainoavat, ettekö tiedä, että kun he
vainoavat teitä, he vainoavat Minua ja kuinka te voitte olla tuntematta sääliä heitä kohtaan. ”
” Minun tyttäreni, eikö olekin kirjoitettu, että sade lankeaa oikeudenmukaisille ja
epäoikeudenmukaisille yhtälailla? Joten olkaa kuin Isä Taivaassa ja rakastakaa heitä. ”
” Kuten on kirjoitettu… ” Mutta minä sanon teille, rakastakaa vihollisianne ja rukoilkaa niiden
puolesta, jotka teitä vainoavat, että olisitte Isänne lapsia, joka on taivaissa: sillä hän antaa
aurinkonsa koittaa niin pahoille kuin hyvillekin, ja antaa sataa niin väärille kuin vanhurskaillekin. ”
Matteuksen Evankeliumi 5:44-45.
” Te ette tule olemaan täällä paljon kauemmin, se todella on kyynelten verho ja Minä olen tullut
siksi, että jokainen kyynel pyyhittäisiin pois. Enää eivät sielut valehtele Taivaassa toinen toisistaan,
enää eivät sielut kynsi ja pure, ahmien toisiaan, pikemminkin te tulette rakastamaan, kuten teitä
rakastetaan, sillä te tulette olemaan kuten Minä olen. ”
” Te tulette näkemään Minut kuten Minä olen ja Minun rakkauteni tulee muuttamaan teidät
Minun kaltaisekseni. Loppujen lopuksi Morsiamen täytyy muistuttaa sulhasta. ”
” Mutta Minä sanon teille, jotka ovat heikkoja uskossa ja ymmärryksessä, te tekisitte hyvin, kun
puhuisitte vasta kun tiedätte, että se mitä te sanotte, on totta Minun edessäni. ”
( Clare ) Herra, minä olen ollut hupsu aikaisemmin ja sanonut asioita, jotka eivät olleet totta. Minä
olen pahoillani.
( Jeesus ) ” No niin, mieltäsi voit muuttaa, Minun Rakkaani, mutta tietämättömyys on anteeksi
annettavaa, ilkeys on kuitenkin eri asia. Mutta Minun käsivarteni ovat aina auki heille, jotka
katuvat. Minun toisille morsiamilleni Minä sanoisin, teistä on tuleva äitejä koko ihmiskunnalle,
teistä on tuleva esimerkkejä, jotka hoivaavat ja huolehtivat kaikista maapallon sieluista, teillä on
oleva Minun sydämeni, Minun Mieleni ja Minun ymmärrykseni. Ja jos teiltä puuttuu sitä, pyytäkää
ja Minä näytän teille totuuden. Jos joltakin puuttuu viisautta, hänen tarvitsee vain pyytää ja Minä
tulen auttamaan teitä. ”
” Minä tulen lähettämään teille vahvistuksia, että ketkä ovat Minun palvelijoitani, puhuen totta ja
ketkä eivät ole, olkaa varuillanne, sillä on heitä, jotka ovat ottaneet sen roolin itselleen, ja heitä
Minä en ole nimittänyt. ”
” Mutta teidän täytyy aina etsiä vilpittömästi kaikkea totuutta, eikä valita motiiveja tai tuomita,
sillä niin kuin te tuomitsette, niin tullaan teidätkin tuomitsemaan. Minä haluan teidän olevan
Minun Morsiameni, joka kypsyy Minun Vaimokseni, joka tietää kuinka hoitaa talouttaan, kuinka
antaa sana oikeaan aikaan, kuinka tuke tai ylentää, kuinka hoitaa heikkoa ja pahoin kohdeltua ja
kuinka ottaa hengiltä susi, joka hiipii lammasaitaukseen. ”

” Eivät kaikki, jotka sanovat Minulle… ”Herra, Herra…” tule saapumaan Valtakuntaan. Vain ne,
jotka tekevät Minun tahtoni, mutta vihollinen tulee tappamaan, varastamaan ja tuhoamaan, siis
hedelmistään te tulette heidät tuntemaan. ”
” Sillä aikaa, rakastakaa toinen toisianne, suojatkaa ja vartioikaa aarteita keskuudessanne, älkää
surko heitä, joille minä olen antanut vastuun teidän sieluistanne, sillä asianmukaisena aikana Minä
tulen ja löydän heidät jakamassa leipää keskuudessanne ja teillä ja heillä tulee olemaan hyvin
asiat. ”
” Vaalikaa sitä mitä Minä vaalin, vihatkaa sitä mitä Minä vihaan, rakastakaa kaikkia, ketkä ovat
hyviä ja kaikkia, jotka ovat pahoja, sillä Minä kuolin teidän jokaisen puolesta, mutta muistakaa,
että Minä vaadin jokaisen viattoman sielun veren, joka käännytettiin pois valheellisen selvityksen
perusteella. Tämä on vakava asia. ”
” Pyydän, rakastakaa toinen toisianne, sillä rakkaudestanne toinen toisiinne, he tulevat tuntemaan
Minut. ”

