54. Jezus mówi… Kochajcie się Nawzajem!…
Kochajcie Swoich Wrogów, Przebaczcie i Odpuśćcie
21 kwietnia 2015 - Słowa od Jezusa do siostry Clare
Jezus zaczął… „Moi Drogocenni, przebaczcie i odpuśćcie. Proszę was, żebyście puścili, bo Ja się tym
zajmę od tego miejsca. Wiem, że cierpicie na wiele sposobów, ale chciałbym was wszystkich nauczyć,
kochajcie swoich wrogów, módlcie się za tych, którzy was prześladują, czyż nie wiecie, że kiedy was
prześladują, prześladują Mnie i jak możecie nie mieć litości nad nimi. ”
„Moje córki, czy nie jest napisane, że deszcz pada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych? Bądźcie
więc jak wasz Ojciec w Niebie i kochajcie ich ”.
Jak napisano… Ale powiadam wam: miłujcie nieprzyjaciół waszych, błogosławcie tych, którzy was
przeklinają, czyńcie dobro tym, którzy was nienawidzą i módlcie się za tych, którzy was prześladują,
abyście stali się dziećmi Ojca waszego, który jest w niebie; On sprawia, że Jego słońce wznosi się nad
niegodziwymi i dobrymi, i zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. (Mt 5: 44-45)
„Nie będziecie tu dużo dłużej, naprawdę jest to zasłona łez, a ja przyszedłem aby każda łza została
wytarta. Już w niebie dusze nie będą kłamać o sobie nawzajem, dusze już nie będą drapać i gryźć,
pożerając się nawzajem, ale raczej pokochacie tak, jak jesteście kochani, bo będziecie tacy, jaki Ja
jestem”.
„Zobaczycie Mnie takim, jakim jestem, a Moja miłość przemieni was na Moje podobieństwo. Przecież
Oblubienica musi przypominać pana młodego ”.
„Ale powiadam wam, którzy jesteście słabi w wierze i zrozumieniu, dobrze zrobicie kiedy będziecie
mówili tylko po tym, gdy wiecie, że to, co mówicie, jest prawdą przede mną”.
(Clare) Panie, byłam wcześniej głupia i mówiłam rzeczy, które nie były prawdą. Tak mi przykro.
(Jezus) „Cóż, tak się dzieje Moja Miłości, ale ignorancja jest wybaczalna, złośliwość to inna historia. Ale
Moje ramiona są zawsze otwarte dla tych, którzy pokutują. Moim innym pannom powiedziałbym, że
macie być Matkami dla całej ludzkości, macie dawać przykład pielęgnowania i troszczenia się o każdą
duszę na ziemi, macie Moje Serce, Mój Umysł i Moje zrozumienie. A jeśli jej brakuje, proście, a pokażę
wam prawdę. Jeśli jakiemukolwiek człowiekowi brakuje mądrości, musi tylko zapytać, a ja to mu
zapewnię”.
„Poślę wam potwierdzenia, kim są Moi słudzy mówiący prawdę, a którzy nie, bądźcie czujni, ponieważ
są tacy, którzy wzięli tę rolę na siebie, a ja ich nie wyznaczyłem”.
„Ale zawsze musicie szczerze przeszukiwać całej prawdy i nie przypisywać motywów ani nie potępiać,
bo, jak sądzicie, tak będziecie osądzeni. Chcę, żebyście byli Moją Oblubienicą, która dojrzewa do Mojej
Żony, która wie, jak zarządzać swoim domem, jak dawać słowo w odpowiednim czasie, jak wspierać i
budować, jak dbać o słabych i uciskanych oraz jak zabić wilka, który wkrada się do owczarni. ”

„Nie każdy, kto do mnie mówi…„ Panie, Panie… ”wejdzie do królestwa. Tylko ci, którzy wykonują Moją
Wolę, ale nieprzyjaciel przychodzi zabijać, kraść i niszczyć,czyli po owocach ich poznacie”.
„W międzyczasie miłujcie się nawzajem, chrońcie i strzeżcie skarbów pośród was, nie zasmucajcie
tych, którym powierzyłem wasze dusze, gdyż w odpowiednim czasie przyjdę i znajdę ich,
rozprowadzających chleb między was, i to będzie dobrze z wami i z nimi”.
„Ceńcie to, co cenię, nienawidźcie to, co Ja nienawidzę, kochajcie wszystkich, którzy są dobrzy, i
wszystkich, którzy są źli, bo umarłem za każdego z was, ale pamiętajcie, będę wymagał krwi każdej
niewinnej duszy, która została odwrócona ode Mnie przez fałszywy raport. To poważna sprawa. ”
„Miłujcie się nawzajem, bo dzięki waszej wzajemnej miłości, oni poznają Mnie”.

