122. Jezus mówi ... Moi Chrześcijanie, bądźcie czujni!
Nienawiść do Siebie i Niezadowolenie Oferuje Tym Stworom Miejsce do Lądowania
2 września 2015 r. - Słowa od Jezusa do Siostry Clare
Niezrównana Miłość i Mądrość Pana jest z nami, Heartdwellers (Przebywajacy w Sercu). Cóż za piękna
nauka, którą mi dał dziś w nocy! Po prostu nie mogę uciec przed tym uczuciem, że On coraz bardziej
przygotowuje Swoich Oblubieńców - wchodząc na nowe poziomy i nowe głębiny, aby przygotować
nas na ten dzień, kiedy spotkamy Go w chmurach.
Zaczęło się dziś wieczorem podczas adoracji. Widziałam te ciemne, ciemne błękitne chmury, jakby w
kształcie wiru, prawie jak patrząc w dół w środek tornada. Ale z tego wyszły hordy ciemnoskrzydlatych
stworzeń. Czarne, czarnoskrzydłe stworzenia, jak chmura. Po prostu ... ich hordy, lecące w naszą
przestrzeń. Nie wiem, czy to reprezentowało CERN, wymiar i demony przechodzące przez ten wymiar,
ale och, były niesamowite. Byli naprawdę, naprawdę obrzydliwi. I to była CHMURA.
Wylądowali na drzewach. Przypominali mi trochę gargulce - po prostu naprawdę brudne, złe
stworzenia. A także prehistoryczne ptaki. Myślę też, że Rick Joyner widział coś takiego. Myślę, że to
wiąże się z tym, co napisał w swoich książkach, w jego snach, które miał. Potem zaczęli wypróżniać się
na ludzi. Karmili się białym, zabitym koniem, który był wzdęty - leżąc martwy na ziemi.
Kiedy więc weszłam w adorację, Pan pokazał mi to, On chciał, abym to zapisała.
Zaczął ... "Te stworzenia, które wam pokazałem, były jak zwierzę podobne do nietoperza- sępa, a
natura tych zwierząt polega na tym, że mieszkają w ciemności i żywią się śmiercią. Zmarły biały koń
reprezentuje chrześcijan, którzy zostali zamordowani przez kłamstwa wypowiadane z ust innych
chrześcijan. Te stworzenia wydzielają śmierć wszędzie tam, gdzie lądują. Aby mogli wylądować, musi
być grzech. Plotki, oszczerstwa, oczernianie, wyrzuty - czy to w stosunku do siebie, czy do kogoś
innego. Właśnie dlatego tak ciężko pracuję, aby wykorzenić oszczerstwa i wyrzuty z ust i serc Moich
Oblubieńców. NIE chcę, żeby na nich przysiadły.
"Moje dzieci, przez wasze nastawienie otwieracie drzwi i zapraszacie te nieczyste stworzenia. Szatan
liczy na wasze osobiste niezadowolenie z siebie, aby stworzyć dla nich miejsce do lądowania. To
kolejny powód, dla którego adoracja jest tak ważna. Kiedy przychodzę z wami adorować, przywracam
wasze braterskie piękno i czystość. To daje wam siłę, by wyrosnąć na kogoś, kim Ja widzę, że jesteście.
"
"Kiedy się dyskredytujecie, tworzycie miejsce lądowania dla tych podłych istot. Dlatego, w dzień i w
nocy, szatan posyła kłamliwe duchy, aby was poniżały. To jest po to aby przygotować was dla tych
stworzeń, aby miały grzędę. A kiedy zaczną się wypróżniać, zaczniecie osądzać i podważać autorytet
innych. Stajecie się kalekami: zgorzkniali i rozczarowani, szukający okazji do znalezienia błędu w
innych, ponieważ nie możecie znieść tego, kim jesteście. "

"Czy to brzmi dla ciebie oburzająco? Rozejrzyjcie się wokół, Moi Oblubieńcy. Czy nie widzicie
nieszczęśliwych ludzi, którzy znajdują błędy wszędzie gdzie się obracają? Są pełni goryczy i
rozczarowania. A kiedy te stworzenia wypróżniają się na nich, one z kolei wypróżniają się na innych. I
cykl trwa. "
"Przybyłem, aby dać wam ŻYCIE. I życie obfite! Królestwo Boże to sprawiedliwość, pokój i radość. Nie
możesz mieć tych nieskazitelnych cech i defekacji w tym samym czasie. Dlatego oczyszczam was, kiedy
przychodzicie do Mojej obecności. I dla waszego własnego zdrowia jest to konieczne. Wszystko, czego
dotykacie, po tym jak was napełnię, staje się piękne i pełne nowego życia. Wtedy samotni, ranni,
wyrzutkowie przychodzą do waszej obecności, a Moje namaszczenie zaczyna przywracać ich ludzką
wartość. Cena duszy ... to Moja Pasja. Nic mniej niż Moja Pasja. Oto, co ta najbardziej nędzna istota
ludzka w waszych oczach jest dla Mnie warta. "
"Aby być wysłannikami Mojej Miłości, musicie kochać siebie i czuć się dobrze z tym, kim jesteście - i
kim nie jesteście. Gdzie byłeś i dokąd cię zabieram - i gdzie NIE pójdziesz. W waszej duszy nie może
być żadnej niełaski, nienawiści siebie czy poniżania. "
Clare -"Pozwól, że ci to wytłumaczę. Jest różnica między pokorą a nienawiścią do samego siebie. Jak
możesz kochać, kiedy koncentrujesz się na nienawidzeniu siebie? To Moja miłość do ciebie prowadzi
cię do pokuty i odrzucenia grzechu i zła "(Rzymian 2: 4)
I zauważycie, chłopaki, zamierzam ogłosić te Pisma. Wiem, że to przerywa przepływ, ale niektórzy
ludzie oskarżają mnie, że nie używam Pisma Świętego. Nie znają Pisma wystarczająco dobrze, aby
rozpoznać Pismo, gdy On włącza je do zdania. Tak często przytacza Pismo, ale ponieważ nie ma tam
adresu, ludzie ich nie rozpoznają. Muszę więc zatrzymać się i umieścić adres dla tych, którzy nie znają
Pisma Świętego naprawdę dobrze. Więc, miej cierpliwość - dziękuję.
Idąc dalej z Panem ... "Dobrze, że powinniście nienawidzieć te rzeczy. Ale jak możecie nienawidzić
tego, co kocham? Kocham Was. Więc jak możecie siebie nienawidzieć? Nie możecie. Nie powinniście!
NIE jest to, co zamierzałem. Gdybym chciał, abyście siebie znienawidzili, nie przyszedłbym na świat,
aby przynieść wam życie wieczne. Przeciwnie, przyniósłbym wieczne potępienie. "
"Ale czyż nie jest napisane:" Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna Swego jednorodzonego dał. Aby
każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na
świat, aby sądził świat, ale aby świat został przez Niego zbawiony "(Jan 3:16).
"Jak możesz ocalić lub odkupić to, co jest ocenione jako złe i znienawidzone? Kocham Cię! Nienawidzę
grzechu. Zakochaj się we Mnie, ponieważ objawiam Moją miłość do Ciebie. Ty też nienawidzisz
grzechu i żałujesz, odwracając się od życia w grzechu do życia w świętości, miłego Mnie. Jak
wpłynąłem na tę zmianę w twojej naturze? Demonstrując Moją miłość do ciebie. "

"Posłuszeństwo, motywowane strachem, jest niższej rangi od posłuszeństwa motywowanego
miłością. Od samego początku było Moim pragnieniem, abyście z własnego wolnego wyboru kochali
Mnie. Dopóki nie przyszedłem w ludzkiej formie i żyłem życiem bezwarunkowej miłości i przebaczenia,
byliście zmotywowani do skruchy przez strach. I jak daleko sięga strach? Tak długo, jak to możliwe,
dopóki nie ogarnie was większy strach. Innymi słowy, zawsze jest coś straszniejszego, tak jak zawsze
jest ktoś piękniejszy. "
"Więc, jakie jest rozwiązanie? Wygrajcie swoją miłość dla Mnie. I jak Ja to zrobię? Inspirując was
lękiem? Oczywiście nie! Robię to, kochając was. I w naszej wzajemnej miłości do siebie, dochodzicie
do punktu w waszym życiu, kiedy nic nie jest już warte dla was, jeśli nie możecie okazać swojej miłości
do Mnie. I z tego miejsca tracicie swój strach przed tymi, którzy mogą zabić ciało, ale nie mogą zrobić
nic duszy. Wasze serce świeci taką miłością do Mnie, że jesteście skłonni karmić lwy własnym ciałem,
tak jak pierwsi chrześcijanie”.
"W końcu, Moi Oblubieńcy, pokochacie siebie tak, jak Ja was kocham. Zobaczycie Mnie żyjącego w
was. Znajdziecie radość i pokój z mojej obecności w waszym wnętrzu. I odrzucicie wszystko, co może
spowodować plamę na tej miłości. Czy nie jest napisane: "Każdy, kto Mnie miłuje, będzie posłuszny
Mojemu nauczaniu. Mój Ojciec pokocha go, a My przyjdziemy do niego i zamieszkamy razem z nim.
(Jana 14:23)
Będziecie nienawidzili grzech, ale pokochacie miejsce, które wybrałem na wieczność - to znaczy wasze
serce. Sprawiam, że wszystkie rzeczy są nowe i piękne. Przywracam czystość, z którą przyszliście od
Ojca. Jak moglibyście nie kochać samej istoty Ojca? Jeśli kochasz Boga, pokochasz wszystko, co On
stworzył. Włączając siebie. Będziecie nienawidzili i gardzili grzechem i odmawiali tego w swoim życiu.
Ale nie będziecie nienawidzili i pogardzali sobą!"
"Czy widzicie, Moi Oblubieńcy? Jesteście dla mnie piękni! Tak jesteście piękni! Przywróciłem wszystkie
rzeczy do Siebie. Czyż nie jest napisane, że to było upodobanie Ojca, aby we mnie rezydowała cała
pełnia. I przeze Mnie, aby pojednać wszystko ze Sobą, zawarłem pokój przez krew Mojego Krzyża, bez
względu na to, czy są to rzeczy na Ziemi, czy rzeczy w Niebie. I chociaż byliście uprzednio wyobcowani
i wrogo nastawieni, zaangażowani w złe uczynki, a jednak pojednałem was teraz w Moim cielesnym
ciele, przez śmierć, aby was Jemu przedstawić, świętych, nienagannych i bez zarzutu. "Kolosan 1:19 22
"Dlaczego doszedłem do takich szczegółów? Aby przekonać was do miłości tych, jakimi jesteście we
Mnie, ponieważ nie możecie kochać swoich braci, dopóki nie pokochacie siebie.
Oto Moje słowa: Kochajcie Pana, Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim
umysłem. To jest pierwsze i największe przykazanie. A drugi jest taki; miłuj bliźniego swego jak siebie
samego. Całe prawo i Prorocy utrzymują się na tych dwóch przykazaniach. " – (Mateusz 22)
"Musicie zacząć teraz, Moi Oblubieńcy. Rozpocznijcie przyjmowanie Mojego uśmiechu i Mojej miłości
rano, czujnie niszcząc myśli i wszelkie wyniosłe rzeczy, które wznoszą się przeciw poznaniu Boga.
Biorąc każdą myśl w niewolę do posłuszeństwa Moim słowom " (2 Koryntian 10: 5)

"Tak. Chcę odcisnąć Mój uśmiech na waszym sercu. Pragnę aby Moja miłość i aprobata, wydzielała się
z każdego poru waszego ciała. To właśnie ludzie zauważą w was - jest źródło życia. Jeśli zostanę
wzniesiony w twoim sercu, przyciągnę wszystkich do Siebie. Tak, jesteście Moimi ambasadorami i
wysłannikami Mojej miłości. Ale nie może być śladu potępienia, mącącego Moje światło. Niech wasze
światło świeci przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego w niebie.
"(Mateusza 5:16)
"Błogosławię was teraz, z pamięcią o moim uśmiechu wiecznie lśniącym na was. Przyjdźcie do Mnie
codziennie i weźcie Moją radość w wasze dusze".

