53. Moja Oblubienico… Bez Miłości Nie Staniesz Przede Mną
20 kwietnia 2015 r. - Słowa Jezusa do siostry Clare
(Jezus) „Wielu jest tak pewnych, że są gotowi stanąć przede Mną. Ale nie patrzą dobrze w siebie lub w
Moje lustro. To martwi Mnie Clare, martwi Mnie, że oni są tak gotowi, a mimo to wciąż się kłócą i
gryzą się nawzajem - nadal plotkują i kłamią o sobie nawzajem. Nadal oskarżają bezkarnie, sądząc, że
mają rację, a ten drugi jest w błędzie ”.
„Ale mówię wam, nie są gotowi stanąć przede Mną. Są zaślepieni przez obłudę, prowadzą krucjatę, by
wyprostować świat, ale są niedysponowani do sukni ślubnej. Nie mogę położyć czystej białej szaty na
tych, którzy nadal są zazdrośni i destrukcyjni językiem. Nie mogę założyć tej sukni nikomu, kto nie
kocha swojego brata, tak jak Mnie kochają ”.
(Clare) O Jezu, w tej chwili nie spełniam tego standardu.
(Jezus) „U ciebie, Ja liczę twoją wolę. Z innymi zrobię to samo. Jeśli dobrowolnie odrzucicie swoją
niechęć, nienawiść, urazę, zazdrość, niesmak dla innych - pomogę wam i uzupełnię resztę. To
wszystko jest w woli. Jeśli świadomie angażujesz się w zazdrość, plotki, nienawiść, dumę i obłudę…
jesteś w poważnych kłopotach. ”
„Wszystko, o co was proszę, abyście pasowały do swojej dziewiczej Sukni ślubnej, to jest SZCZERA
samoocena. Jeśli masz wzgardę i pogardę dla kogokolwiek - dobrowolnie, umyślnie - nie staniesz
przed Mną tego dnia ”.
Ewangelia wg św.Łukasza 21:36
Potrzeba czujności
36 Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma
nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym».
(Jezus) „Jeśli Ja was kocham, a wy nie jesteście oddani miłości innych, nie jesteście godni ucieczki od
tego, co ma się wydarzyć na Ziemi. Miłość będzie kwaśnym sprawdzianem, a nie doktryną ... bo to
przeminie. Nie proroctwo, bo to też jest ulotne. Możesz być prorokiem pełnym „słowa Pana”, ale jeśli
nie masz miłości, nie wytrzymasz ”.
(Clare) O Panie, to wydaje się naprawdę trudne?
W tym momencie musiałam przerwać i iść do męża po rozeznanie z powodu surowości tego słowa.
Trudno mi było kontynuować, wydawało mi się, że nie pasuje do innych przekazów, które dał mi Pan.
(Jezus) „Nie powiedziałem, że musicie być doskonali w myślach, słowach i czynach - bo nikt nie jest
doskonały. Ale waszą intencją jest być doskonałym: kochać doskonale, być miłym, miłosiernym i nie
mieć absolutnie żadnej złośliwości wobec innych - jeśli podjęliście tę rezolucję, wytrwacie. ”

„Ale jeśli stoicie w prawości, wskazując palcem, kłócąc się, osądzając, stojąc na Moim miejscu,
wydając wyroki ... to jesteście skazani na pozostanie w Ucisku. Jak myślisz, dlaczego dałem ci
wszystkie te medytacje Clare? ”
(Clare) Aby przygotować nas?
(Jezus) „Dokładnie tak. Nie chcę nikogo zostawiać za sobą, ale niektórzy z was zatwardzili swoje serca
względem siebie nawzajem i deptali niewinnych i niewidomych. Wielu z was w Internecie atakowało
innych. Zraniliście, okaleczyliście i zostawiliście ich, by umarli, odizolowani, pogardzani i bez owoców
swojej pracy. Dopóki nie pokutujecie i nie okażecie się niewinni, równie dobrze możecie zacząć
planować aby tu pozostać. Nie zostaniecie zabrani. ”
„Miłość jest moim standardem. Cierpliwość, cierpienie, dobroć, miłosierdzie, cichość,
Błogosławieństwa - oto opis Mojej Oblubienicy. Jeśli celowo przeciwstawiacie się błogosławieństwom,
nadal nie macie Mojego serca, nadal nie przypominacie Mnie. Moja Oblubienica musi Mnie
przypominać!
„Niektórzy z was powiedzą:„ To jest zbyt surowe! ”Ale mówię wam, że nie żałowaliście tych grzechów,
zatem przechowujecie nienawiść. Czy mam poślubić Oblubienicę przesiąkniętą urazą, zazdrością i
nienawiścią? Jeśli naprawdę pokutujecie z tych grzechów, zostaniecie zabrani ”.
(Clare) Zaczęłam się wahać.
(Jesus) „Clare, proszę, to ja… nie zawiedź mnie. Czy mam czekać aż po pochwyceniu, aby dowiedzieli
się, że nie byli godni stanąć przede Mną? Jak myślisz, dlaczego tak surowo cię oceniam, gdy widzę w
tobie jedną z tych postaw? Czy zdajesz sobie sprawę z powagi tego zachowania? Czy mam
wynagrodzić duszę niezniszczalnym ciałem i miejscem w Niebie, która nienawidzi swego brata /
siostry – tego, za którego cierpiałem i za którego/którą umarłem? ”
„Nie obchodzi mnie, co inni wam zrobili. Jeśli jesteście Moimi Oblubiennicami, dałem wam łaskę
przebaczenia i uczynienia aktu woli kochania tej osoby dla Mnie. Dałem tę łaskę każdemu. Jeśli tego
nie wykonujecie, co mam myśleć? „Ona jest moją żoną, ale nienawidzi tej duszy, za którą umarłem”?
Czy to równe jarzmo? Widzicie, mogę przeoczyć wasze słabości, ale nie mogę przeoczyć waszej
samowoli.”
„Są wśród was tacy, którzy być może są bardzo słabi lub brakuje im dojrzałego zrozumienia, by robić
to, co mówię. Dla nich jest miłosierdzie. Ale wy, którzy nazywacie się moimi uczniami, nauczycielami i
prorokami, musicie kroczyć Moimi drogami ”.
„Czy nie jest napisane w Ew. Mateusza 7: 21-23
Łudzenie samego siebie
21 Nie każdy, który Mi mówi: "Panie, Panie!", wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia
wolę mojego Ojca, który jest w niebie. 22 Wielu powie Mi w owym dniu: "Panie, Panie, czy nie
prorokowaliśmy mocą Twego imienia, i nie wyrzucaliśmy złych duchów mocą Twego imienia, i nie

czyniliśmy wielu cudów mocą Twego imienia?" 23 Wtedy oświadczę im: "Nigdy was nie znałem.
Odejdźcie ode Mnie wy, którzy dopuszczacie się nieprawości!"
1 List do Koryntian 13: 2
2 Gdybym też miał dar prorokowania
i znał wszystkie tajemnice,
i posiadał wszelką wiedzę,
i wszelką [możliwą] wiarę, tak iżbym góry przenosił.
a miłości bym nie miał,
byłbym niczym.
(Jezus) „Przyjdźcie teraz, choć wasze grzechy są czerwone jak szkarłat, uczynię je białymi jak śnieg.
Stoję tu przed wami, czekając, aż pokutujecie, aż odwrócicie się od swoich złych dróg i przyjmiecie to,
co słuszne. Nie przyszedłem przed wami, aby karać i zostawić was krwawiących. Przyszedłem, aby
zawiązać wasze rany i udzielić wam większych i większych łask dla budowania Mojego królestwa ”.
„Szukajcie Mnie w spokojnych i cichych godzinach porannych, kiedy mogę poruszać się po waszych
sercach i odkrywać te rzeczy, które Mi się nie podobają. Mam dla was współczucie i litość, obejmę was
i odnowię, a na pewno zabiorę was do siebie w ten szybko zbliżający się dzień ”.
„Kocham was i tych, których kocham, upominam. Nic nie byłoby dla mnie smutniejsze niż usunięcie
ślepców po Pochwyceniu. Dlatego przyniosłem to przed was. Proszę, potraktujcie Mnie poważnie,
wróćcie i przyjrzyjcie się bliżej tym ukrytym i mrocznym miejscom w waszych sercach. Pozwólcie Mi
przelać Mój uzdrawiający balsam na te infekcje, które możecie Mi przedstawić całe i w całości, nie
omijając niczego. Moi Oblubieńcy, kocham was czule, nie odsuwajcie się. ”

