12. Jezus mówi… Będą Pozostawieni w Tyle, Ponieważ Odrzucili Mnie i Moje Porady
4 listopada 2014 - Słowa od Jezusa do siostry Clare
Jezus zaczął… „Zostanie wielu.”
(Clare) Panie, czuję taki smutek dla tych, którzy zostali w tyle. Za wszystkimi którym próbowaliśmy
powiedzieć, tym z mojej rodziny, tym którzy mieli pogardę dla tego przesłania.
(Jezus) „Wszystko rozstrzygnie się ku Mojej chwale”.
(Clare) Płaczę nad niewinnymi i nieświadomymi, tępymi, niegodziwymi. Wszyscy, którzy Cię
zignorowali lub odrzucili, Panie. I biedne dzieci, które są ofiarami prostytucji. Nie możesz ich też
wziąć? Wiem, że kochasz ich bardziej niż sobie wyobrażam. A co z dobrymi chrześcijanami?
Zadałam te pytania, ponieważ powstały one w pierwotnym śnie o Pochwyceniu, które mój mąż Ezekiel
miał na temat grupy, która była zabierana, ponieważ była ona tak mała, że to było niepokojące.
(Jezus) „Zostanie wielu.”
(Clare) Kiedy Jezus wypowiedział te słowa do mnie, oparłam się Mu i nie chciałam słyszeć tego, co On
mówił. Mówił uroczyście…
(Jezus) „Czy chcesz słuchać?”
(Clare) Odpowiedziałem… „Wybacz mi, Panie.” Zaczął płakać…
(Jezus) „Nie chcę nikogo zostawić. Ale ci, którzy nieustannie Mnie odrzucali i odrzucali Moje rady, nie
mogą być wzięci. Są tacy, którzy są doświadczeni w służbie i mają wieloletnie doświadczenie w służbie
Mnie. Słyszą Mój głos, organizują swoje orędzia dla innych - ale nie słuchają Mojej rady ”.
„Nie mogę wlać nowego wina do starego bukłaka. Nie mogę budować Mojego nowego Kościoła na
korupcji. Musi nastąpić całkowite uwolnienie się od wszelkiej goryczy, urazy i uprzedzonych
pomysłów, a także fałszywych systemów wartości i ducha religijnego. Mój Kościół jest skorumpowany
- musi zostać oczyszczony. A to, co wkrótce jemu się stanie, to Moje postanowienie o jego
oczyszczeniu. Ustawiłem przed wami wiele przykładów. ”
(Clare) W tym momencie zaczął je wymieniać po imieniu. I z każdą osobą moje serce zatonęło,
ponieważ pamiętam żal Ducha Świętego we mnie, ponieważ jeden po drugim szli własną drogą.
(Jezus) „Są wierni szafarze, których życie było pełne tych samych przykładów. Kochali każdego,
nauczali ich, cierpieli za nich, ale oni w końcu poszli w złym kierunku. W kółko ponosili miażdżący cios
w ich serca bez goryczy i złości. Czy nie mam ich za to wynagrodzić?
„Czy nie mam ich za to wynagrodzić? Czyż nie będę miał głosu na pustyni, wołającego i
przygotowującego drogę? Mówię wam prawdę - ci, którzy odrzucili mądre rady Moich wiernych
szafarzy, w końcu otworzą uszy i usłyszą ich głos. Ale będzie już za późno, aby uniknąć prób, które
napływają na Ziemię, aby wypróbować wszystkie dusze ”.

„Znak Bestii będzie początkiem ich przesiewania na poważnie. Zacznie się od samozaparcia w małych
rzeczach i przejdzie do niezbędnych podstaw. Będzie przesiewanie, jakiego nigdy wcześniej nie
doświadczono u wierzących.
‘Świat wciągnął ich do stylu życia i teologii, która nie istniała w Moim wczesnym kościele”.
„Ich poczucie bycia będzie krytycznie zagrożone i poddane w wątpliwość, dopóki nie zdadzą sobie
sprawy, kim JESTEM i kim są we Mnie, i co to naprawdę znaczy nosić Moje Imię, Mój Krzyż”.
„Żyć we Mnie, a Ja w nich. Wtedy odkryją swoją wartość i całkowicie odrzucą całlowicie co świat miał
do zaofiarowania i trzymał dla nich. Musi to być zrobione przez proces, nie przychodzi z dnia na dzień.
Dlatego pozostawiam ich w tyle ”.

