25. Jezus wyjaśnia… Dlaczego Księga Objawienia Musi się Spełnić !?
16 marca 2015 - Słowa od Jezusa do siostry Clare
(Clare) O Panie, o co chodzi? Czasami czuję to tak mocno, że przychodzisz lada chwila, a w inne dni
zanika w dal, i jest biznes jak zwykle?
(Jezus) „To ludzka natura”.
(Clare) Nie podoba mi się to. Och, to bolesne nie wiedzieć, kiedy.
(Jezus) „Dla mnie bolesne jest wiedzieć, co muszę zrobić. Nie chcę, aby księga Objawienia została
wypełniona, ale musi tak być, abym mógł przyjść i rządzić Ziemią. To nie moja wola, ale wola Mojego
Ojca musi zostać wykonana, chociaż w pełni zdaję sobie sprawę z konieczności tego wszystkiego.
Niemniej jednak jest to bardzo bolesne dla Mnie, że te rzeczy muszą się spełnić. Ale nie są
przeznaczone dla twoich oczu, Moja Miłości, nie musisz być przekonywana tak, jak reszta świata. Moje
Narzeczone już zebrały się po mojej stronie, czekając na Moje przyjście po nie. To ci uparci, pełni
pychy, samodzielności i samozadowolenia, zaślepieni różnymi pragnieniami i pożądliwościami - są
tymi, dla których Objawienie musi być spełnione ”.
(Clare) Wow, Panie, to muszą być poważne, ciężkie przypadki, że musisz to wszystko przejść, aby ich
przekonać.
(Jezus) „Każdy, kto użyłby wnętrzności Ziemi, by wyhodować straszne zwierzęta, plagi i zarazy, tak jak
to zrobili aby kontrolwać świat, cóż, tak… ci potrzebują poważnych korekt postawy. Nic poza tym, co
zaplanowałem, nie zadziała na nich. ”
„Nie sądzisz, że Ojciec i Ja zastanawialiśmy się nad różnymi opcjami i wymyśliliśmy najmniej
szkodliwe?”
(Clare) Tak, tak sądzę. Chociaż będąc Bogiem, nie musisz się zastanawiać ...
(Jezus) „Tak, cóż… prowadzimy rozmowy, naprawdę to robimy. Jest tak wiele rzeczy do wzięcia pod
uwagę. Patrząc tylko na jeden ... Dałem im czystą technologię dekady temu - ale raczej wybrali coś, o
co mogliby walczyć ”.
„Samolubna ambicja jest w nich tak silna, że są całkowicie ślepi nawet na własne dobro i dobro swoich
dzieci. Tak wiele problemów świata koncentruje się wokół tej jednej rzeczy a oni nie mogli
zaakceptować darmowego źródła energii. Nie, musieli to stłumić i zabrać to źródło, by stworzyć z
niego broń wojenną i broń zniszczenia - aby pozbawić ludzkość korzyści płynących z energii,
darmowej energii. Czy widzisz, jak są zboczeni?”
Ja to robię, Panie, ale szkoda, że cierpi niewinna ludzkość.
„Ale ludzkość nie jest niewinna, od najwyższej do najniższej. Pornografia, niewolnicza siła robocza,
handel seksualny, kradzież biednym, tą resztę co mają, i biedni okradający się nawzajem. Cała beczka
jest zepsuta od dołu do góry. Ta samolubna natura człowieka musi być regulowana przez Boga.

Człowiek nie może regulować człowieka, ponieważ jest tak podatny na korupcję, tak słaby i łatwo
przekonany do zrobienia tego, co jest złe dla własnego zysku ”.
„Widzicie więc, musi to się sprowadzić do tego. Muszę wrócić i uzupełnić całą Ziemię, niszcząc gnicie i
korupcję, zanieczyszczenie i degradację, które człowiek stworzył dla siebie. Teraz to nie potrwa długo.
Proszę, trzymaj się, Moja mała, to nie potrwa długo. ”
(Clare) O Jezu, to wydaje się trwać bez końca. I każdego dnia staję się coraz bardziej rozczarowana
rosnącą wszędzie korupcją. ”
(Jezus) „Wiem. Ale dałem ci wytrzymałość i będziesz trzymała się przy pomocy tych rzeczy, tak jak
dotychczas. Nie pozwolę ci upaść czy się załamać - podtrzymuję cię, Moja Miłości ”.
(Clare) Więc o czym chciałeś dziś wieczorem rozmawiać?
(Jezus) „Konieczność konsekwencji. Tak wielu przypisuje Mi to, co należy przypisać człowiekowi i
szatanowi ”.
(Clare) To niesprawiedliwe!
(Jezus) „Wiem o tym, ale z jakiegoś powodu po prostu nie potrafią się przekonać, jak odpowiedzialny
jest każdy człowiek na Ziemi za zbliżające się konsekwencje. Jest jak pijak, który nieustannie obwinia
innych za swoje problemy, podczas gdy jego problemy zostały stworzone przez niego i przez niego
samego. Więc zamiast wskazywać winowajców, po prostu łatwiej jest obwiniać mnie za to ”.
(Clare) Oni zawsze trzymają się sposobu, w jaki Izraelici zabili każdego mężczyznę, kobietę i dziecko,
gdy przejęli Ziemię Obiecaną.
(Jezus) „Tak, ponieważ nie byli obecni, gdy demony kojarzyły się z kobietami, kiedy dzieci były
ofiarowane w gorących, mosiężnych kotłach za ich Boga, Molocha - lub szatana. Nie byli obecni, gdy te
małe niemowlęta krzyczały w okropnościach bólu. Nie byli obecni, gdy wszystko, co posiadali, było
poświęcone szatanowi. Nie widzieli, że każdemu mężczyźnie, kobiecie i dziecku wszczepiono chorobę
nowotworową, duchową. Przynajmniej niewinne dzieci są ze mną w Niebie. Gdyby dorośli, z
pewnością byliby w piekle z resztą rodziny za torturowanie i brutalne mordowanie niewinnych dzieci.
Świat tak wiele nie widzi ani nie wie ”.
„Nie, znacznie łatwiej jest obwiniać„ Boga ”i kontynuować grzeszny styl życia, usprawiedliwiając swoje
wybory, ponieważ„ Bóg ”nie jest po prostu warty wysłuchania lub posłuszeństwa. Nie wszyscy mają
takie nastawienie umysłu. Niektórzy żyją sprawiedliwym życiem, ale wciąż potępiają mnie za wojny
religijne i tym podobne. Nie widzą prawdziwego zestawu palców ciągnących za sznurki. ”
„Ale ci, którzy Mnie kochają, tak wiedzą. Rozpoznają różnicę między dobrem a złem. Znają Mnie na
tyle dobrze, aby ufać, że jeśli położę miecz na grupę ludzi, to dlatego, że ci ludzie są piekielnie
nastawieni na życie dla szatana i na propagowanie jego sposobu życia. I nawet wtedy Izraelici nadal
przyjmowali pogańskie drogi, a nawet włączali je do Mojej Świątyni, a tym samym do ich upadku.

Nie można mieszać dobra ze złem - wzajemnie się anulują. To musiało się zdarzyć, że faryzeusze byliby
oszukańczy, ponieważ dla pieniędzy i wpływów Salomon i inni pozwolili im budować tajne komnaty,
które honorowały ich „boga”. Zostało to skazane na zniszczenie kiedy pierwszą pogańską kobietę
Salomon wziął jako żonę. Niech to będzie dla was lekcją, jak jedno złe jabłko może zniszczyć całą
beczkę. Nie ma nic co się może równać do piękna i wygody kobiety – to ukształtowało bieg historii i
było powodem upadku wielu cywilizacji ”.
„Tak więc, gdy jestem oskarżany o zło na tym świecie, to jest ono wynikiem ignorancji i dumy.
Człowiek nie wie ani nie rozumie tego, co sam sobie zrobił. I oczywiście nie chce być sfrustrowany ani
poprawiany, więc kopie oścień (kolczasty kij używany do prowadzenia bydła). Obwinia mnie, aby
usprawiedliwić swoje ciągłe grzeszne życie. Dlatego, Moja Miłości, dlatego muszę wypełnić proroctwa
z Księgi Objawienia. Człowiek musi zobaczyć, co zrobił ze sobą i gdzie to ostatecznie go poprowadziło
”.
„Nic, co robię, co jest spowodowane gniewem, w tym sensie, w jaki człowiek doświadcza gniewu. Dla
niego to jest odwet. Dla mnie jest to edukacja, bolesna edukacja – ale w łóżku, które sobie pościelili,
teraz muszą się przespać. Nawet przy tym jest tak wiele rzeczy, które powstrzymałem, które byłyby
przerażające, ale przez Moją łaskę zostały zanegowane. Tak wiele stanie się dla was jasne w Niebie,
tak wiele zrozumiecie ”.
„Więc bądźcie świadomi tego, że to co nadchodzi nie było Moim wyborem, to było ich. To nie był mój
odwet, to były ich konsekwencje. Nie zrodziło się to z nienawiści do człowieka, ale z miłości - aby
doprowadźić ich do rozsądku. Wszystko, co robię, ma MIŁOŚĆ za swój motyw; ani jednej rzeczy nie
robię z żadnego innego powodu. ”
„Nawet pobór dusz do piekła; to jest czego chcieli, to był ich wybór. Kim jestem, aby zastąpić wolną
wolę? Dałem go człowiekowi, aby mógł wybrać dobro albo zło. Co jeszcze mogę zrobić? Nic.
Absolutnie nic."
(Clare) Szkoda, że ludzie są tak ślepi, że nie widzą, że nie jesteś autorem ich problemów. Oni są razem z pomocą szatana.
(Jezus) „Więc teraz doszliśmy do tego decydującego punktu w historii, w którym wszystkie rzeczy
muszą zostać ponownie naprawione. Duma i arogancja muszą zostać ujawnione, korupcja musi zostać
oczyszczona, ludzkość musi otrzymać nową szansę na wybranie dobra a nie zła ”.
„Przychodzę, nadszedł czas”.

