72. Jezus mówi… Przez Twoje Oczekiwanie Usuwam Plamy…
Przyjdź Do Mnie Poprzez Adorację
11 maja 2015 - Słowa od Jezusa do siostry Klary
Jezus zaczął… „Mam dla ciebie tyle miłości i współczucia, Moja Oblubienico”.
(Clare) O Jezu, pragnę być z tobą. Ten świat jest tak niedoskonałym miejscem, a moje bycie w nim nie
czyni go lepszym.
(Jezus) „Wiem, jak się czujesz, i ćwiczysz wielką cierpliwość”.
(Clare) Tęsknię za Tobą, Jezu.
(Jezus) „Ja również tęsknię za tobą, nie masz pojęcia, ani nie możesz zrozumieć tortur, przez które
przechodzę każdego dnia, mając Moją Oblubienicę daleko ode Mnie. Oboje cierpimy z powodu tego
rozdzielenia, ale przynajmniej mamy czas odświeżenia między nami ”.
(Clare) To naprawdę pomaga.
(Jezus) „Mnie też pociesza. Żeby wiedzieć, że troszczysz się na tyle, by chcieć być istotnie ze Mną. ”
(Clare) Oh Panie, chcę więcej Ciebie i mniej innych rzeczy, ale nie chcę być nieczuła na tych, którzy Cię
szukają.
(Jezus) „Nie wiesz, że jesteśmy razem, kiedy do nich piszesz? Czy nie wiesz, że wypełniam twoją głowę
Moimi myślami, abyś mogła im doradzić? ”
(Clare) Łzy i szum emocji… „O Panie, nie chcę tu być, chcę być z Tobą.”
(Jezus) „Wkrótce moja umiłowana”.
(Clare) Dlaczego czuję się w ten sposób?
(Jezus) „Ponieważ zbliżamy się do czasu. Pozwalam ci zobaczyć trochę w swoim sercu i jak tęsknisz za
Mną. A jeśli ujawniłbym ci całą prawdę, umarłabyś na miejscu ”.
(Clare) To nie byłoby takie złe, czyż nie?
(Jezus) „Nie dla ciebie ani dla mnie, ale dla innych”.
(Clare) O Jezu, znów czuję się chora w sercu. Pan doprowadza nas do doskonałości, krok po kroku,
kiedy zdajemy sobie sprawę, że pochwycenie jest już prawie koło nas, wszyscy stajemy się coraz
poważniejsi w przezwyciężaniu naszego ciała.
W ciągu ostatnich 12 miesięcy pojawiły się trzy poważne ostrzeżenia i uczucie oczekiwania, że
pochwycenie nas dotknęło. Ale wciąż tu jesteśmy. Czy Pan nas wprowadza w błąd? Nie, nigdy, Bóg nie
kłamie.

Jednak prowadzi nas do jaśniejszego zrozumienia tego, co w nas jeszcze wymaga pokonania. Za
każdym razem, gdy przygotowujemy się do pochwycenia, wchodzimy do naszej szafy modlitewnej i
zajmujemy się naszym ciałem wraz z pomocą Ducha Świętego, nasza suknia ślubna traci więcej plam i
staje się czystsza. To są, prawie jak ćwiczenia w przygotowaniu do ostatniego dnia, który, jak mówi
Pan, przyjdzie, jeden z tych dni nie będzie musztrą, ale prawdziwą rzeczą.
(Jezus) „Masz rację w tym, co mówiłaś ludziom. To jest dokładnie to, co robię, ponieważ każdy poziom
przynosi kolejny zestaw plam dla tych, którzy naprawdę chcą. Inni po prostu przywiązują się do
podróży, ale nie robią nic, by naprawdę się włączyć. To właśnie oddziela Panny Młode od Wierzących.
Kocham ich oboje, ale panny młode ścigają Mnie swoimi sercami a Ja nagradzam je Moją obecnością.
„Kiedy przyjdę? W każdej chwili, jeden z tych czasów nie będzie ćwiczeniem, będzie prawdziwą rzeczą.
Chcę dokładnie zobaczyć, jak posłuszny jest każdy z moich Kochanków, i w ten sposób wymazują
wiele, wiele plam ze swoich szat, może nie całkiem, ale ponieważ wychodzą na powierzchnię, jestem
w stanie im wybaczyć i podnieść ich. W tym procesie nie proszę o doskonałość, tylko o zdecydowany
cel zmiany i wysiłku.
„Ponieważ Moja Oblubienica chce być doskonała, chce być oczyszczona, chce zostać uwolniona od
swoich wad i grzechów, przypisuję jej to jako prawość i chociaż może nie być całkowicie doskonała,
kiedy przyjdę po nią, ale jej zaangażowanie stoi zamiast niej, jej szata staje się nieskazitelną szatą. Czy
rozumiesz, robię to dla niej, robię to, jak ona odpowiada Mi posłuszeństwem, usuwam plamy. To jest
częścią tajemnicy uświęcenia. Oh Clare, tak ją kocham, i chcę żeby była ze Mną.
„I są różne poziomy. Oznacza to, że niektórzy otrzymali 20 talentów, niektórzy tylko 1, więc oceniam,
co zrobiono z tym, co zostało podane. Dlatego niektórzy wydają się nieprawdopodobnymi
kandydatami, ale ponieważ pracowali tak ciężko z jednym talentem, są postrzegani jako równie
skuteczni, jak inni, którzy otrzymali o wiele więcej talentów i korzystali z nich. Och, jak ja kocham Moją
Oblubienicę i pragnę ją mieć ze Mną.
„Twoja piosenka była bardzo wzruszająca, bardzo wzruszająca i wiele serc przyszło do mnie przez tę
piosenkę. Dziękuję ci, umiłowana, dziękuję za piękną pieśń, która przynosi Mi chwałę i cześć i przybliża
Moją Oblubienicę do doskonałości.
„Gdy zanurza się w uwielbieniu, ogień jej miłości oczyszcza jej serce, a potem wypływa żużel.
Im więcej czci, tym więcej żużlu wypływa na powierzchnię, tym bardziej rozpoznaje swoją
niedostateczność i oddaje się Mnie. Dlatego wolę, aby dusze przychodziły do Mnie przez uwielbienie…
Wejdę do waszych bram z dziękczynieniem w moim sercu, wejdę do waszych sądów z uwielbieniem,
to będzie wyjaśniające uwielbienie, esencja jej duszy sięga do Mnie i stajemy się jednym w Boskim
momencie zjednoczenia.
„Cały cel życia to poznanie Mnie, służenie Mi, kochanie Mnie, i w żadnym innym miejscu ten mandat
nie jest realizowany jak w kulcie uwielbienia. Tutaj ona oddała się Mnie a Ja wyciągam rękę i obejmuję
ją Moją Miłością. Jest to najważniejsza droga do zażyłości ze Mną.

„Chcę więc, abyś nadal uczyła ją, że to jest droga do Mojego Serca. Tak wielu nie docenia tego, co dla
nich robię. I nie mówię o tych, którzy Mnie nie znają, mówię o Moich wierzących, uczniach i
narzeczonych. Brakuje we wszystkim dziękczynienia i dlatego wstrzymuję wielkie błogosławieństwa,
ponieważ te drobne nie zostały uznane i docenione. To kolejna tajna droga do Mojego Serca.
„Cieszę się, kiedy słyszę radość Mojej Oblubienicy z darów, które jej dałem. Narzekanie jest zupełną
odwrotnością. Jeśli pozwoliłem na chorobę, która nie poddała się namaszczonej modlitwie, wtedy
proszę Mojego najbliższego przyjaciela, aby on czy ona nosili trochę Mojego Krzyża dla tych, którzy są
jeszcze niezbawieni, to jest rzeczywiście cenne jako szybka ofiara, dlatego Ja rzadko proszę was,
żebyście pościli, bo codziennie nosicie dużo bólu.
„Kiedy byłeś młodszy, pościłeś przez większą część tygodnia, ale teraz nosisz swój krzyż i odrobinę
Mojego w inny sposób. Zasmuca mnie to, że tak niewielu rozumie tę dynamikę. Och, ile pociechy by
otrzymali, gdyby tylko wiedzieli, jak cenne są dla Mnie ich cierpienia. Wielu będzie wstrząśniętych, gdy
dotrą do Nieba na wielkie przyjęcie, jakie otrzymają od tych, którzy skorzystali z ich cierpień w tym
życiu.
(Clare) Noszenie krzyża… Tutaj chciałabym wspomnieć, że nasza książka „Chronicles of the
Bride”(Kroniki Panny Młodej) zawiera rozdział o duszach, które zostały uratowane, co było nam
nieznane, ponieważ inni odrzucili łaski, które Bóg przeznaczył dla nich. Imię Przekazu to… „Łaski
Rozdane w Twoim Imieniu”, a łącze do tej wiadomości znajduje się poniżej tego filmu na Youtube.
(Jezus) „Moim ostatnim słowem do was dziś wieczorem jest abyście stali silni, trzymajcie się pozycji,
którą zdobyliście, patrząc w Moje Lustro i konfrontując się z waszymi błędami i waszym ciałem.
Trzymajcie się tego stanowiska, ono jest cenne, nie cofajcie się, „pijąc i bawiąc się”, ponieważ wasz
pan młody jest opóźniony, raczej chrońcie tego co pozostaje, i kontynuujcie walkę z twoim ciałem.
Dam wam zwycięstwo ”.
„Błogosławię was teraz wytrwałością, by w każdej chwili stać wyczekująco, czekając na Moje
wezwanie i nie męczyć się w czynieniu dobra. Kiedy dotrzecie do Nieba, będziecie życzyły sobie,
żebyście zrobiły o wiele więcej aby pomóc innym i proszę, Moje Narzeczone gdy w tym tygodniu
spędzacie ze Mną czas, rozpoznajcie coraz więcej tego, jak świat wszedł w wasze myślenie i wasze
życie ”.

