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3. Zaproszenie & Nadzieja od Jezusa 
 
On prowadzi cię przez Modlitwę Poddania 
 
14 Marzec 2016 - Fragment Wiadomości od Jezusa do Klary 
 
''Ja mòwię teraz do was Zagubieni 
Nie musicie żyć w terrorze zgotowanych przez waszych wrogòw. Kiedy oddajecie mi swoje życie, ja was 
chronię. Wyznaczam anioły by się wami opiekowały. Spotykam się z wami każdego dnia i daję wskazòwki... 
jeśli dacie Mi ten czas. Czuwam nad wami na wszystkich waszych drogach i planuję dla was zajęcia, 
niespodzianki, talenty ktòrych nie wiedzieliście że macie. Rzeczy ktòre będą źròdłem nie kończącego się 
spełnienia i radości. Rzeczy od ktòrych wròg trzymał was z daleka by was wrzucić w rozpacz i styl życia pełen 
przemocy''.  
 
''Ten styl życia, przez chwilę daje bardzo ulotne wrażenie że jest istotne, w rzeczywistości jest puste i bez 
wiecznych nagròd. Rodzi tylko więcej przemocy, choroby, goryczy i śmierci. Nigdy nie wypełni potrzeby 
Miłości, tego autentycznego przedmiotu''. 
 
''Tak, ja wiem wszystko o was i nadal was Kocham, nadal chcę was w Niebie ze Mną. Tak, wiem jakie okrutne 
i ciemne było wasze życie, ale obiecuję wam dom we Mnie. Tak - życie ze Mną, gdzie każdy nowy dzień jest 
pełen możliwości, każdy miesiąc pełen wzrostu, każdy rok dostarcza więcej i więcej szczęścia''. 
 
''Ale musicie odwròcić się od haniebnych dròg jakimi szliście całe swoje życie, odwròcić się od nich, przyjść do 
Mnie i oddać Mi swoje życie. Ja chwycę was za rękę i poprowadzę do zwycięstwa. Pokonacie to co do tej pory 
was więziło. Będziecie wypełnieni sensem i celem w życiu gdzie w przeszłości mieliście tylko rozczarowanie, 
uwięzienie, opresję i ciemność ktòra was otaczała każdego dnia''. 
 
''Tak, przyszedłem cię uwolnić, Moje dziecko. Przyszedłem przełamać pęta niewoli w ktòrych żyłeś. 
Przyszedłem zagojić rany twojego serca ktòre jest dotknięte niepoliczalnie. Wiem jak to jest być pobitym 
niemal na śmierć. Wiem jak to jest być kopanym w twarz przez tych dla ktòrych chciałeś tylko dobrze. 
Przeżyłem wszystkie te ekstrema życia i pokonałem je Miłością. I wzmocnię ciebie byś pokonał je i był 
wzmocniony Miłością''. 
 
''Usunę gorycz i potępienie przeszłości i pobiegnę nałożyć płaszcz na twoje ramiona i pierścień na twòj palec. 
Przyszedłem oddać tobie każde życie ktòre zostało tobie skradzione kiedy się urodziłeś. Tak, odnowię cię w 
kogoś kim nigdy nie myślałeś że będziesz. Tak, uwolnię cię! Tak, będę cię chronił i zaprowadzę do Nieba''. 
 
''Wszystko co musisz zrobić to zwròcić się w Moje kochające ramiona i powiedzieć ''Tak, Panie. Dzisiaj oddaję 
Ci moje życie takie jakie jest, dzisiaj oddaję moją duszę Tobie'. 
Wybacz mi moje złe życie, wybacz co zrobiłem innym i pomòż wybaczyć to co inni mi zrobili. Przyjdź do 
mojego serca, Jezu, zajmij się tym bałaganem ktòry nazywam mojim życiem. Oddaję je Tobie'' 
 
''Powiedz to Moje dziecko z serca a ja cię przyjmę i dam ci wspaniałą, nową przyszłość. Tak, obiecuję ci: daj 
mi swoje życie a ja dam ci Moją nadzieję. Skalę ślepoty, noże goryczy ciągle w twojim sercu, Ja usunę. 
Uzdrowię te rany i posadzę cię wysoko ponad twojimi wrogami. Pokonasz demony przeszłości i ich terror 
więcej cię nie dosięgnie''. 
 

''Chodź, połòż swoją rękę w mojej. Chodź, teraz jesteś mòj. Pozwòl nam wyjść razem z tego więzienia 
przeszłości do wspaniałego światła nowego dnia. Chodź''. 


