152. Jezus mówi…
Te Słowa Zaprowadzą Cię Do Całej Prawdy i Powstrzymają Cię Od Błędu
7 października 2015 - Słowa od Jezusa do siostry Clare
(Clare) Jestem dla siebie takim ciężarem. To ciało jest tyranem! A ja jeszcze tego nie opanowałam.
Jezus zaczął… „Wyjdźmy poza twoje ciało. Mamy do czynienia z duszami, Moja Miłości… niech twoje
ciało służy tobie, rób to, co musisz, ale pozwólmy sobie iść dalej z duszami. Ze względu na Mnie?"
(Clare) Tak. Oczywiście, Panie, tego też chcę.
(Jezus) „Jeśli to dla ciebie jakaś pociecha, nie zawładniesz tyranem tutaj na Ziemi. Więc odpuść. Po
prostu pozwól temu odejść, skoncentruj się na duszach. ”
(Clare) Panie, to właśnie chcę robić. Ale mam tę rzecz o zaprzeczeniu i poście i tym wszystkim…
(Jezus) „Nie musisz słuchać potępienia od ciemnej strony o tym, że jesz to lub nie jesz; to totalna
zasłona dymna, która wrzuca cię z powrotem w poczucie winy. I dodałbym: wielu, wielu, wielu daje się
na to złapać. Nie bądź jedną z nich.
„Moje Panny Młode, za każdym razem, gdy wasze skupienie jest przełączane od innych i troszczszenia
się o nich na własne braki i niedociągnięcia, powinniście podejrzewać, że demon potępienia został
wysłany, aby powstrzymać was przed myśleniem o innych. Jedynym wyjątkiem od tej reguły jest
sytuacja, w której pozwalam wam widzieć wasze błędy, abyście nie odważyli się podnosić za wysoko
głowy aby poniżać innych… nawet w przelotnej myśli. To jest jeden tyran, nad którym powinniście
pracować przez noc i dzień, aby go pokonać. ”
"A Ty Moja Kochana? Kiedy rozluźnisz się w Mojej obecności i przestaniesz wątpić, że to Ja? Każdej
nocy wątpisz, że przyjdę i porozmawiam z tobą. Kiedy mi zaufasz, Clare?
(Clare) Kiedy jestem z tobą w Niebie? W Niebie wyraźnie widzę rzeczy duchowe.
(Jezus) „Ale moje owce znają Mój głos… a ty znasz Mój głos. Czy to może być krytyka innych, która
powoduje, że wciąż wątpisz? ”
(Clare) Panie, dlaczego pytasz? Nic nie jest ukryte przed Tobą… ale tak naprawdę wiem, że demon
nigdy nie śpi, a ponieważ wysłałeś mnie, bym prowadziła innych, nie mogę pozwolić aby ich
wprowadzać w błąd.
(Jezus) „I dlatego wysłałem Ezechiela do twojego życia, Moja Miłości. I Carol, mogę dodać. Wiesz i
rozumiesz, że dopóki trzymasz głowę nisko, chronię cię.
„Kiedy wychodzisz na górę, by osądzać innych, musisz obawiać się oszustwa”.
(Clare) Staram się tego nie robić. Nienawidzę tego i nie chcę żadnego w tym udziału.

(Jezus) „Ale zawsze będziesz kuszona w ten sposób, ponieważ jest to najszybszy sposób upadku dla
Moich sług i demony dobrze o tym wiedzą. Widzisz, kiedy bierzesz na siebie osąd innych, grzeszysz.
Tak jak jest napisane… Ew. Mateusza 7: 1-3… Nie osądzajcie, albo też będziecie sądzeni. W ten sam
sposób, w jaki osądzacie innych, zostaniecie osądzeni, a za pomocą środka, który użyjecie, będzie wam
on mierzony. Dlaczego patrzysz na odrobinę trocin w oku brata a nie zwracasz uwagi na deskę we
własnym oku?
(Clare) Ale Panie, mamy rozeznać duchy i zmierzyć je z Pismem, prawda?
(Jezus) „Rozpoznawanie ducha to zupełnie inna sprawa niż krytykowanie brata lub siostry.
„Tak, zawsze musicie mierzyć z Moim Słowem, ale musicie także przychodzić z miejsca, które jest
otwarte na nowe zrozumienie Mojego Słowa. W Piśmie Świętym są odkrycia, które nie zostały jeszcze
dokonane. A ci, którzy łączą kropki, kierowani przez Mojego Ducha, będą kwestionowani i potępiani za
objawienie Mojego Słowa przez niepewnych ludzi, którzy zawsze próbują pobudzić innych do ich
doktryny przez wzgląd na bezpieczeństwo i aby „mieć rację”przez cały czas.
„Tak bardzo boją się, że zostaną wprowadzeni w błąd, że potępiają uzasadnione posunięcia Mojego
Ducha, ponieważ jest im nieznany i zagraża ich terytorium. W grę wchodzi zazdrość. Wielu potajemnie
myśli, że jeśli nie dam im objawienia, to nie może być prawdą. To staje się ich podstawą do osądzania
innych. Robią wielkie szkody w Królestwie Bożym na Ziemi ”.
„Dlatego rozeznanie jest absolutną koniecznością. Nie chcecie walczyć z Bogiem ”.
„Tak jak jest napisane… „38 Więc i teraz wam mówię: Zostawcie tych ludzi i puśćcie ich! Jeżeli bowiem
od ludzi pochodzi ta myśl czy sprawa, rozpadnie się, 39 a jeżeli rzeczywiście od Boga pochodzi, nie
potraficie ich zniszczyć, i oby się nie okazało, że walczycie z Bogiem”(Dz 5:38)
„Na przykład nie przekazałem solidnego zarysuTrójcy. Jednak jest to w Słowie, jeśli przyjrzycie się
temu uważnie, a Moi Apostołowie byli prowadzeni przez Mojego Ducha, aby móc powiązać połączenia
i ustanowić je jako zdrową doktrynę chrześcijańską. Jeśli jednak w to nie wierzycie, nie pójdziecie do
piekła - więc nie stańcie się legalistyczni! ”
„Niektórzy ludzie są tak niepewni, że ciągle starają się, aby wszystko wokół nich pasowało do kategorii
czarno-białej. I tutaj nie mówię o usprawiedliwianiu niemoralnych zachowań, takich jak
homoseksualizm i uznanie go za szary obszar; nie ma w tym nic szarego. To grzech."
„Mówię więcej o wciskaniu wszystkich i wszystkiego w waszą formę, przyjmując opinię i
przekształcając ją w twardą i szybką doktrynę aby potępiać innych, którzy nie podzielają waszej opinii.
Tak postępowali faryzeusze. Strzeżcie się zakwasu faryzeuszów; ci, którzy go spożywają, również
zostaną wezwani do sądu za szkody, które wyrządzili ”.
(Clare) Cóż, Panie, więc… tak, jeśli pojawi się nowe objawienie z istniejących Pism, jak zmierzyć to z
interpretacjami z przeszłości?

(Jezus) „Pismo jest ułożone warstwowo: proroctwo, historia, napomnienie, pouczenie w mądrości,
sprawy ludzkie, wszystkie aspekty życia, zdrowie - nawet namaszczone we właściwych słowach tylko
dla was - lub jak to nazwano Wyrocznią Bożą. Zanim król przystąpił do bitwy, wzywał proroków lub
kapłana, aby skonsultowali się ze Mną w sprawie wyniku. To jest Wyrocznia Boża i została udzielona
wszystkim wierzącym, odkąd rozdarłem zasłonę, która was oddzielała ode Mnie ”.
„Za pomocą Mojego Ducha, mężczyźni dokonują nowych obserwacji, rzeczy, które nigdy nikomu nie
przyszły do głowy. To jest Moje działanie, ponieważ żyjecie w zdradzieckim czasie, kiedy kłamliwe
duchy przekręcają wiarę. Są pewne rzeczy, które nigdy nie będą słuszne, a ja to wyjaśniłem ”.
(Clare) Więc, Panie, jak rozpoznajesz, czy coś jest prowadzone przez Ducha i nowe objawienie
istniejącego Pisma, czy też doktryny demonów paradujące jako duch światła?
W tym momencie właśnie przypomniałam sobie to Pismo - 1 Tymoteusza 4: 1-2… Duch wyraźnie
mówi, że w późniejszych czasach niektórzy porzucą wiarę i podążą za zwodniczymi duchami i rzeczami
nauczanymi przez demony. Takie nauki pochodzą od obłudnych kłamców, których sumienie zostało
oznakowane.
Cóż, nauczyciele mogą wyglądać i brzmieć dobrze dla przeciętnego człowieka… Ale czy są szczerzy i w
Tobie, Panie?
Ponownie przypomniałem sobie o 2 Koryntian 11: 13-15… Bo tacy ludzie są fałszywymi apostołami,
zwodniczymi robotnikami, udającymi apostołów Chrystusa. I nic dziwnego, bo sam Szatan udaje anioła
światłości. Nic więc dziwnego, że jego słudzy podszywają się pod sługi sprawiedliwości. Ich koniec
będzie tym, na co zasługują ich działania.
(Jezus) „A ty właśnie odpowiedziałaś na własne pytanie, Clare. „Ich koniec będzie tym, na co zasługują
ich działania.” Poznacie ich po ich owocach. Zwykłe i proste. Smakuj owoc… Czy jest gorzki,
skorumpowany, pełen urazy, krytyki, oskarżenia i gniewu? Czy to jest słodki? Zgodny, łagodny,
życzliwy, spokojny i prowadzący do głębszej relacji ze Mną, która zawsze przyniesie owoce
zwiększonej sprawiedliwości, odcięcia od grzechu, pokuty i nowej rezolucji, aby żyć życiem, które
wyznaczyłem. Są to jasne dowody na to, że to, czego się uczy, pochodzi ode Mnie ”.
„Dobre drzewo nie może znieść złych owoców. Smakuj owoc. Moja Miłości, byłaś ze Mną i pouczana
przeze Mnie na tyle długo, że powinnaś znać wszystkie te rzeczy, więc dlaczego pytasz? ”
(Clare) Ummmm… Po to aby, po tym jak głosiłam innym, ja sama nie została zdyskwalifikowana…
(Jezus) „Odłóż swoje obawy, Clare. Żyjesz życiem, które ci wyznaczyłem. Masz Moje błogosławieństwo
i aprobatę - czego chcieć więcej? ”
(Clare) Nic Panie, absolutnie nic.

(Jezus) „Moi Wierni, uczyniłem rozeznanie łatwym dla was… spróbujcie owoców. Nie argumentujcie
ani nie kłóćcie się ze swoimi logicznymi umysłami. Zawsze przegapicie ważny punkt, co może
prowadzić do niekończących się zapytań, sprzeczności i fałszywych wniosków. Ale jedna rzecz zawsze
ujawni prawdziwą naturę źródła: to znaczy - owoc. Dobre drzewo nie może znosić złych owoców ”.
„Miłujcie te słowa, bo poprowadzą was do wszelkiej prawdy i uchronią was przed błędem”.

