149. Jezus mówi o Demonach, Religijnych Duchach, Truciznach i Oszustwach
3 października 2015 - Słowa od Jezusa do siostry Klary
Jezus zaczął… ”Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem Królestwo Boże jest ich. Ci, którzy nie są
zadowoleni z siebie, ale ci, którzy łakną i pragną sprawiedliwości. Błogosławieni jesteście, ponieważ
całkowicie polegacie na Mnie, nie czujecie się komfortowo chodząc własną prawością, mając swoje
własne poglądy nieustannie w pozycji obronnej. Raczej jesteście skromni i pokorni w sercu, zwracając
się do Mnie po wszystkie wasze odpowiedzi, zawsze gotowi poddać się prawdzie. Błogosławieni
jesteście”.
„Nie zostaniecie sprowadzeni na manowce. Wasza niepewność powoduje, że całkowicie polegacie na
Mnie nawet z chwili na chwilę. Wasze serca biją w zgodzie z Moim i nigdy nie są zadowolone z siebie,
ale zawsze szukają Mnie. Będziecie napełnieni dobrami Mojego Królestwa… sprawiedliwości, pokoju i
radości ”.
„Moi Synowie i Córki, na zawsze pozostańcie w pozycji waszych oczu i serc podnoszonych do Mnie,
szukając świeżej manny na ten dzień. Każdy z was ma unikalne potrzeby na co dzień. Chociaż Mój
Duch ma tendencję do poruszania się w różnych tematach, wciąż muszą być spełnione wasze unikalne
potrzeby. ”
(Clare) On nie mówi o świeżej mannie na naszym kanale. Mówi o waszym indywidualnym czasie
modlitwy i sposobie, w jaki karmi was świeżą manną, gdy jesteście z Nim.
(Jezus) „Właśnie dlatego uczę was szukać Mnie ponad wszystkimi innymi ludźmi i rzeczami. Kiedy to
robicie, przygotowuję was do wyzwań, o których wiem, że nadchodzą tego dnia. Zapewniam was, że
jestem z wami, że prowadzę was, prowadzę i niosę, gdy wspinaczka jest zbyt męcząca. ”
„Ponieważ demony uzbrojone w duch religijny nadal rozprzestrzeniają się i infiltrują wszystkie obszary
kościoła, będą próbowały rozmazać linie między dobrem a złem, racją i błędem. Użyją niezachwianych
prawd, by kontrolować tych, którzy nie mieszkają ze Mną w tajemnym miejscu Mojego Serca ”.
„Ponieważ umysł dostrzega tak wiele, aby być poprawnym i zgodnym z prawem, wielu zostanie
oszukanych i doprowadzonych do błędu, tak jak Paweł był przed swoim nawróceniem. Przywódcy
religijni tęsknili za Mną, kiedy do nich przyszedłem, ponieważ nie żyli w samym sercu prawa, ale w
literze. Dlatego wszystko, co mogli ułożyć w ich umysłach z ich tradycjami i prawami, było słuszne;
wszystko, co zagrażało ich statycznemu poglądowi na wiarę, zostało skazane i gwałtownie potępione”.
„Nie spodziewali się, że przyjdę do nich cicho i pokornie. Nie, szukali otoczenia bogactwa, intelektu i
mocy. To nigdy nie było Moje Serce; to nigdy nie było Moim Sposobem. Odnoszę się do ubogich
bardziej niż do jakiejkolwiek innej grupy ludzi na tej ziemi, Moje Serce jest z zagubionymi,
opuszczonymi i bardzo biednymi, którzy walczą z dnia na dzień o najskromniejsze życie, a w
konsekwencji nigdy nie są obłudni ani zadowoleni z siebie , raczej żyją słabo chwytając Moją szatę
dzień po dniu ”.

„To nie jest amerykański sposób, ani też nie pasuje do żadnego sposobu na tej Ziemi. Taka jest droga
Królestwa Bożego, gdzie wszyscy całkowicie polegają na Mnie, bez wątpienia, i nie mają nic z siebie,
czego im nie dałem. Jest to wzniosłe nauczanie, które może przyjąć tylko najbardziej pokorne serce.
To są moi ludzie, pokorni i skruszeni, to ich wybieram do moich najważniejszych zadań, ponieważ
nigdy nie uznają za swoje tego, co się przez nich robi ”.
„Te czasy, w których żyjecie, są pełne oszustwa i możecie być pewni, że księgi reguł są szeroko
otwarte, ponieważ demony gromadzą się, aby wybrać swoje strzały. Są napawani trucizną dumy i
legalizmu, drogami Faryzeuszy i Saduceuszy. A kiedy przenikają, uwalniają chorobę „gnicia ciała”
skierowaną na wasze serca, żeby czułe życie, którym żyję w was, zostało całkowicie zniszczone i
zastąpione przez dumę i zimną wiedzę ”.
„Ci, którzy zostali dotknięci tą trucizną, będą zmagać się ze skrupułami, wątpliwościami, obawami i
odkryją, że nie mają już spokoju. Powinno to być dla nich znakiem, że trucizna płynie w ich duchach;
brak spokoju jest najważniejszym znakiem wpływu demonicznego. Zostaliście nauczeni tego od
miesięcy, więc nie zapomnijcie rozpoznać, kiedy wasz pokój został skradziony, przyjęliście demoniczną
truciznę. ”
„Niektórzy znajdą tę truciznę w swoim guście i wrócą po więcej i więcej. Jest o nich napisane, Izajasza
57: 20-21… Ci, którzy wciąż Mnie odrzucają, są jak niespokojne morze, które nigdy nie jest jeszcze
spokojne, ale ciągle ubija błoto i brud. Nie ma spokoju dla złych ”.
„Jeśli rozpoznajecie w sobie ten zaczątek niegodziwości, wzywam was do pokuty, ponieważ jest
również napisane:„ Usuń skały i kamienie, aby moi ludzie mogli powrócić z niewoli ”. Mówię o niewoli
ich legalizmu i dumy, żeby mogli uciec od nich i wpaść w Moje Delikatne ramiona Miłosierdzia i bliską
wspólnotę ”.
„Niektórzy z was zostali głęboko zranieni przez uczonych w Piśmie i faryzeuszy w waszych kościołach.
Chodzicie z pomarszczonymi sercami, oczekując miłości ode mnie, ale bojaźliwi przez głosy złych, stale
kradnących wasz spokój różnymi lękami ”.
„Napełniliście się gorzkimi wodami i ziemskimi drogami instytucji, które sprawiły, że również
zwątpiliście w Moją dobroć. Mówię wam, wróćcie do Mnie, obejmujcie Mnie i pozostawcie umarłych,
aby pogrzebali umarłych. Nie bierzcie tych dróg, które was zraniły i pozbawiły Mnie. Nie bierzcie broni
wojennej, która była na was użyta aby walczyć z tymi, którzy wydają się wam grozić ”.
„Raczej mówię, przyjdźcie do Mnie z pokorą i żalem, wyznajcie Mi wasze rany i słabości, nawet gorycz
i nie przebaczenie, które pochowaliście w swoich sercach przez to, co wam zrobiono. Nadszedł czas,
aby powstrzymać postęp tego zła. Nadszedł czas, abyście złożyli broń wojenną i wzięli swój krzyż i
poszli za Mną”.
„Teraz jest czas waszego nawiedzenia i wzywam was do pokuty i do Moich otwartych i oczekujących
ramion. Jest to bowiem czas Wielkiej Wiedzy o Bogu, czas objawienia, że jestem pośród was jako
kochający Zbawiciel, który wypełnił Prawo i proroków i doprowadził was do Mojego Serca Miłosierdzia
i Miłości ”.

„Broń, którą wzieliście, nigdy nie przyniesie wam spokoju, ale będzie nieustannie wzburzać błoto i
brud. Wzywam was do czystch wód, uzdrawiających wód, gdzie czekam, aby odnowić was w waszych
Chrzestnych błogosławieństwach i zaprosić was na korytarze Mojej Miłości abyście wreszcie
zamieszkali ze Mną w Moim Sercu, na zawsze ”.
"Teraz jest ten czas."

