60. Przekaz Jezusa do Clare "Przyciągaj Dusze do Mnie Zapachem Mojej Miłości"
30 kwietnia 2015
Clare zaczęła ... To piękny cud łaski, Panie, że przemawiasz do mnie każdej nocy w ten sposób. Tak
dalece jak oko widzi, ludzie napływają do twojego serca. Ramiona Jezusa są wyciągnięte i oni płyną w
Jego ramiona i do Jego serca. Taki cud łaski - wszystko, co mogę zrobić, to płakać. Tak bardzo cię
pragną, tak bardzo cię kochają, nie mogą żyć bez Ciebie, Panie. Och, Miłosierny Zbawicielu, wylewaj
swoją miłość na te dusze, które pragną być z Tobą. Zniszcz wszystkie bariery i pozwól im znaleźć to
miejsce w twoim sercu, od którego nigdy nie odejdą, miejsce, które jest dla nich tak doskonale
ukształtowane, to jest tylko ich miejsce.
O, niech Bóg wysłucha mojej modlitwy i patrzy z miłosierdziem na tych, którzy łakną i pragną Ciebie.
Bądź miłosierny, o mój Boże.
Jezus odpowiedział ... "I miłosierdzie będą mieli, i miłość wieczną będą mieli, Moje współczucie nie
może być wyczerpane ani ograniczone w jakikolwiek sposób Clare, ja łaknę i pragnę ich, tak jak oni
łakną i pragną Mnie. Oni nie mogą żyć beze Mnie i Ja nie mogę żyć w Mojej pełni, dopóki każdy z
Moich wybranych nie znajdzie się wreszcie w siedzibie Mojego serca, aby nigdy, przenigdy nie opuścić
tego miejsca.
"Ukończenie w Niebie nie nastąpi, dopóki wszyscy nie znajdą się tutaj, realizując swój wspaniały cel w
życiu. Od najskromniejszego i najbardziej pokornego, którego uwielbiam, do najwybitniejszych, nie ma
znaczenia ich miejsce w życiu. Wszystko, co ma znaczenie, to to, że oni są Moi , na wieki bezpieczni
tutaj w Moich Ramionach, Och, jakże tęsknię za nimi! Ból tęsknoty za nimi jest taki, jaki był na krzyżu!
Tęskniłem za zakończeniem wszystkich rzeczy. Tak, dobrze było powiedzieć: "Jest skończone ", ale
teraz pragnę ujrzeć zakończenie skompletowane z duszami, za które umarłem".
"Nie możesz nawet wyobrazić sobie ostrego bólu, jaki odczuwam każdego dnia, gdy patrzę na tych
przeznaczonych, kręcących się w kółko na tym pustkowiu świata, szukając czegoś nieuchwytnego dla
nich.
Muszę być tam, kiedy kładą głowy na poduszkach i płacząc zasypiają, ponieważ wiedzą, że w ich życiu
brakuje czegoś naprawdę ważnego. I próbowali religii, ale nigdy nie odnaleźli Mnie, a ja płaczę,
ponieważ wielu moich ludzi w religii nie wie, jak ich przyprowadzić do Mnie. Oni mają doktryny, ale
nie mają Miłości - w rzeczywistości bez tego nie mają nic z tego, o co Mi chodzi. "
"Istotą Mojego życia od początku do końca była długa demonstracja Miłości dla ludzkości ... a jednak
obrazem religii są teraz zasady, przepisy, nakazy i nakazy. A więc Moje maleństwa wędrują puste i
zagubione na wzgórzach, tak łatwo łapanych przez wilki i lwy Clare, czym JA cię dotknąłem od
początku?

(Clare) Kiedy spadł na mnie gołąb utworzony z błyskawicy, czułam miłość, bezwarunkową,
przytłaczającą miłość i świadomość tego, co zrobiłam w swoim życiu: moje grzechy. Ta wiedza
rozdarła mnie na połowę i przyszła Twoja Miłość i zaszyła mnie z powrotem, wypełniła wibrującym
życiem, takim że nic w całym moim życiu nie miało nawet przybliżonej mocy, głębi i zasięgu.
Wiedziałam, że wiedziałam, że wiedziałam, że spotkałam Boga i że On mnie umiłował. Zostałam
przetransportowana w zupełnie nową krainę i życie, miejsce odkrywania i uczenia się i wiedziałam, że
to cel mojego życia. Tak, wiedziałam, że w końcu wróciłam do domu.
(Jezus) "Taki właśnie JA zamierzałem aby " kościół " był: powrót do domu, do bezpieczeństwa Moich
ramion. Tak, są lekcje do nauczenia się, ale kiedy dusza jest zanurzona w Mojej Miłości, to rzeczy, z
których muszą zrezygnować wydają się tak mało istotne, tak puste. Niestety, tak rzadko jest takie
miejsce znalezione. Kiedy formalność przyjęcia mnie zadomowi się, pojawiają się reguły i Ja zostaję
zagubiony w tłumaczeniu. Naprawdę nie ma ani jednej denominacji, która jest lepsza od innej,
wszystkie utraciły znaczenie rodziny Bożej, miłość, która wyraża wszystko na temat Mojej natury. I
dlatego, te dusze w końcu żyją według reguł, kiedy ja wolalbym je mieć tutaj w Moim Sercu, żyjących
miłością ".
"Tego właśnie brakuje, brakowało ale nie będzie już go brakować, ponieważ sprowadzam moich ludzi
z powrotem do Mnie. Miłość będzie porządkiem dnia, porządkiem każdego dnia, każdej nocy, każdej
chwili życia. Muszę zlikwidować wszystkie sprzeczne zasady i przepisy, ustawy, książki, joty i tytuły
stworzone przez człowieka.
Muszę oczyścić podłogę z wszelkiego zamieszania, wszelkich sporów i zacząć od zera. Budowanie z
fundamentu miłości, z cegiełek prawdy, dobroczynność jako zaprawa, pokora jako dach - bo bez
pokory nic nie może wytrzymać, absolutnie nic. "
"Tak więc, chcę, aby Mój lud zrozumiał: jeśli koncentrują się na regułach i formułach, robią Mi
niesprawiedliwość, karmią samotnych i niezbawionych kawałkami skały. Osąd, krytyka, lekceważenie i
pogarda z powodu ich stylu życia są ostatnimi jakie oni powinni usłyszeć. Zamiast tego, weź jednego
za rękę i pokochaj go. Bądźcie wyrozumiali, słuchajcie, pocieszaszcie, prowadzcie łagodnie ze spokojną
pewnością, że wasz Bóg ma to, czego potrzebują. Współczucie, niech widzą to w was. Proszę, nie
przedstawiajcie nigdy legalności i wyuczonych na pamięć wesetów z Pisma! Zamiast tego, delikatnie
ich prowadźcie do bezpiecznej przestrzeni, zaprzyjaźnijcie się z nimi, poprowadźcie ich przykładem.
Czas jest taki krótki Moja Oblubienico, ludzie są samotni i załamani, grzechem-chorzy na tym świecie obchodzcie się z nimi z najwyższą ostrożnością. "
Ezechiel miał kiedyś wizję ... Łowiłam w łódce z Jezusem. W łodzi były jeszcze dwie osoby, a ryby
unosiły się na ich bokach w zanieczyszczonej wodzie. Inni ludzie chwytali je, podpinali i wrzucali do
łodzi. Jezus wyciągnął rękę, aby się zatrzymali, i delikatnie pochylił się nad krawędzią łodzi, czule
położył rękę w wodzie pod rybą i ostrożnie i powoli wyjął je. Umieścił je w żywej studni ze świeżą
wodą, aby ryby były bezpieczne.

Jezus zwrócił się do nas i zaczął wyjaśniać: "Jest wiele, wiele złamanych i zranionych dusz i nie
możecie już dłużej pozwolić sobie na sprowadzenie ich do kościoła i stawianie ich w grupie, aby
trenować i włączać ich w główny nurt." Te dusze są tak dotkliwe zranione, tak jak ryba, że wciągają
ostatni oddech. Te dusze są w tak krytycznym stanie, że muszą być traktowane z niezwykłą
delikatnością i opieką indywidualnie. Ktoś musi poświęcić im dużo wartościowego czasu, i pomóc aby
najpierw odzyskały siły. "
"Wyciągnijcie delikatną, kochającą rękę do niezbawionych, a swoim postępowaniem objawicie im
Moją Naturę.
Nadejdzie czas, kiedy zostaniecie zapamiętani, krytyczny czas, kiedy Mój zapach powróci do nich, a oni
zostaną zbawieni. Siej, póki możesz. Żniwo jest na wyciągnięcie ręki. Pozostaw Mój zapach za sobą, a
w krytycznym momencie będzie to decydujący czynnik w ich życiu.

***
Fragment Przesłania Pańskiego dla Clare
"Jezus mówi o ostatnich plamach na naszych sukniach ślubnych"
1 maja 2015 r.
Jezus zaczął ... "Porozmawiajmy o miłości. Czy myślisz, że możemy wyczerpać temat miłości?"
(Clare) Z pewnością nie, Panie.
(Jezus) "Miłość działa na wiele różnych sposobów, z których wielu nie zdaje sobie sprawy. Jest aktem
miłości i aktem miłosierdzia, aby przebaczyć komuś, kiedy powiedzieli coś, co was skrzywdziło, ale
wypominanie im zniewagi nie jest miłością - przeoczyć ich winę, to jest miłość.
"Naprawianie kogoś, gdy naprawdę nie jest to konieczne, także nie jest miłością. Szukanie winy u
innych nie jest miłością. Poniżanie czy upokażanie innych nie jest miłością".
"Miłość pomija niedociągnięcia innych, ponieważ wie, że ma jeszcze gorsze wady, które inni
przeoczyli w niej." Miłość sympatyzuje ze zdeptanymi, nie dodając wobec nich więcej oskarżeń. Widzi,
że jej los może się zmienić jutro, a ona może być w tym samym miejscu. Miłość nie wskazuje palcem,
gdy ktoś upada, ale widzi siebie w tej samej sytuacji, bo jutro może być jej kolej.”

