
 

563. Jezus mówi ... Pokora i Braterska Miłość są Koniecznością dla Większych Darów 

31 października 2017 r. - Słowa od Jezusa do siostry Klary 

Mówiona przez Jackie 

Jezus zaczął ... "W tych filtrach, które wyłoniły się, gdy wyrzekłeś się Strachu, ujawniło się wiele 

strachu. Widziałaś sporo w świecie duchowym, ale strach zablokował bardziej doskonałą wizję. Teraz 

powoli nauczysz się relaksować i pozwolisz Mi objawić ci to, co chcę, abyś zobaczyła. Odpoczywanie i 

odpuszczanie, bycie otwartym i odpoczynek. 

"Poruszanie sięwśród tych darów nie jest trój pierścieniowym cyrkiem, tak jak wielu starałoby się abyś  

uwierzyła w oparciu o przeszłość. Jest to delikatny proces widzenia i delikatnego poruszania się w 

Duchu." 

(Clare) Wierzę, że On odnosił się do wszystkich głośnych modlitw, pokazów i przekazów, które 

widziałam w nabożeństwach. Nigdy ich nie lubiłam. 

(Jezus) "Cóż, Moja Miłości, musisz się wiele nauczyć. Czasami tak jest, ponieważ ludzie są tak bardzo 

szczęśliwi, że są uzdrowieni. Niemniej zgadzam się, że prezentacja może być teatralna i, och, jak Ja 

bardzo kocham uzdrawianie, które jest tak naturalne jak oddychanie, bez fanfar i pokazów ". 

"To jeden z powodów, dla których chcę korzystać z dusz, które szukają anonimowości w służbie. Oni 

nie mają w tym żadnej inwestycji, tylko Moje Szczęście i dobro tych, którym służą. I tak powinno być. 

Uznanie ministra za to, co JA zrobiłem, jest obrzydliwą praktyką, ale dość trudne do uniknięcia w 

waszej kulturze. Niemniej jednak powstaje nowa klasa uzdrawiających proroków. Wolą ukryte 

miejsca, aby być niezauważalni, i aby inni ujrzeli Mnie, a nie ich, nawet patrząc bezpośrednio na nich. 

Chcę, żeby Mnie zobaczyli. " 

"Ale ta fala nadchodzi i chcę, żeby twoi Heartdwellers (Mieszkancy Serca) byli częścią tego. Chcę ich 

namaścić, aby byli jasnowidzami i pracowali z aniołami. Pracowałaś z aniołami przez wiele lat, nie 

rozpoznając ich obecności, a teraz, gdy filtry zostaną usunięte, zaczniesz dostrzegać te cenne 

stworzenia i lojalne, bardzo lojalne sługi Moje". 

"Mój ludu, czas jest teraz i tutaj, abyście wszyscy zaczęli szukać lepszych darów, zwłaszcza proroctwa i 

uzdrowienia, i pracy z aniołami, które są wysyłane na Ziemię podczas uzdrawiających misji. Nie ma 

absolutnie nic niestosownego we wzywaniu, używaniu i uznawaniu obecności aniołów. " 

"To jest naprawdę droga jaką chcę robić różne rzeczy. Ponieważ każdy w Niebie ma pracę do 

wykonania, wszyscy służą i lubią służyć. I uwielbiam patrzeć, jak oni służą! I kochają twoje uznanie ich, 

bez czczenia ich jako osób. Jest to słodka, wspierająca posługa, i ci posłańcy pakują potężne 

namaszczenie, aby wykonywać Moje zadanie - czy to podczas gwałtownej wojny, czy konferencji o 

uzdrowieniu. " 

 



 

"Mój ludu, proś Mnie o ten dar, a jeśli nie jesteście gotowi, przygotuję was. Przyprowadziłem was do 

tej Stacji, aby przygotować was na większe dary, a pokora jest absolutnym warunkiem wstępnym. 

Pokora i ukrywanie, pragnienie bycia widzianym tylko przez Moje oczy. Skromność i pokora idą w 

parze. Ci z was, którzy zdecydowali się ukryć przed człowiekiem, zbliżają się do końca waszego 

przygotowania; wkrótce zostaną wam powierzone większe dary ". 

"W rzeczywistości, wszyscy wy, którzy podążyliście za Mną na szczyt góry, wszyscy, którzy podjęliście 

mocne zobowiązanie, aby nie wracać na niziny, zbliżacie się do czasu waszego wyposażenia". 

"Pokora i braterska miłość są dwiema podstawowymi zaletami, które muszą być mocno zakorzenione, 

zanim będę mógł bezpiecznie cię wykorzystać. Czy nie powiedziałem: "Odejdź ode Mnie, nigdy cię nie 

znałem" tym, którzy przyszli do Mnie, mówiąc, w jaki sposób uzdrawiali i dokonali cudów w Moim 

Imieniu? 

"... Wielu powie Mi w tym dniu:" Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w Twoim imieniu, i w Twoim 

imieniu wypędzaliśmy demony i dokonaliśmy wielu cudów? "Wtedy powiem im otwarcie:" Nigdy was 

nie znałem; odejdźcie ode Mnie, wy pracownicy bezprawia ". Ew. Mateusza 7: 22-23 

"Znali cuda to fakt, ale Mnie nie znali. Dlatego jesteś tutaj, ucząc się najistotniejszej rzeczy: poznać 

Mnie i być całkowicie Mnie uległy, aby przygotować się do twojego wyposażenia. Ci, którzy dokonują 

cudów bez miłości, nie są częścią Mnie, ponieważ to wasza miłość do Mnie i do waszego brata 

kwalifikuje was do tego Namaszczenia. Więc mówię wam, nie ścigajcie cudów. Ścigajcie Mnie, a kiedy 

Mnie odnajdziecie - nigdy nie pozwólcie Mi odejść, a wszystko inne przyjdzie, kiedy powinno. 

"Wtedy przygotuję cię do działania w Moim imieniu, bo czyż nie powiedziałem ci żewiększych dzieł niż 

te będziesz czynił? Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: każdy, kto wierzy we Mnie, wykona także te 

czyny, które Ja czynię. On zrobi nawet większe rzeczy niż te, ponieważ JA idę do Ojca. I uczynię 

wszystko, o co poprosisz w imię Moje, aby Ojciec był uwielbiony w Synu. Jana 14: 12-13 

"Twoje pragnienie posiadania Mnie na zawsze z Tobą, życie w twoim sercu, jest twoim 

zabezpieczeniem. Gdy to się ustanowi, mogę powierzyć ci dary mocy, ponieważ twoje priorytety są w 

porządku.  

Szukanie tych darów, ignorując Mnie, prowadzi do Dumy i Próżnej Chwały i spowoduje większe szkody 

dla Mojego Ciała, niż gdybyście nigdy nie robili żadnych dzieł. To, kim jesteście i co widzą w was, gdy 

będziecie usługiwali, będzie powielane w ich własnym życiu. Właśnie dlatego jestem tak drobiazgowy 

w szkoleniu i przygotowywaniu ciebie. Nie może być śladu miłości własnej, która mogłaby rozkwitnąć 

w pełnym bałwochwalstwie. " 

(Clare) Wow, Panie! Pamiętam, że poprosiłeś Ezechiela, by przestał służyć w muzyce, ponieważ Twoj 

Oblubieniec był zakochany w swoim darze. I stało się to naprawdę, z Panem kilka lat temu - więc 

przestał. Od tego czasu robiliśmy inne rzeczy, ale był okres czasu, w którym był taki romantyczny 

rodzaj aury, Johna Michaela Talbota na Ezechielu, a ludzie patrzyli na nas w ten sposób i nie patrzyli 

na Pana. Więc On chciał, żebyśmy przestali. I byliśmy szczęśliwi aby to uczynić. 



 

(Jezus) "Istotą waszej kultury jest wywyższanie ludzi. To jest kolejna praca, której nie wolno ci znaleźć 

w sobie, podczas gdy ty zaciekle chronisz Mojego honoru, odmawiając przyjęcia kredytu za cokolwiek, 

poza przygotowaniem i wyposażeniem ciebie. " 

(Clare) Pan przypomniał ten incydent w Piśmie Świętym, o którym można przeczytać w Dz. 14: 8-15 

(Jezus) "To jest natura ludzka, Clare, ale ludzka natura musi zostać podbita. Mam pełne zaufanie do 

was, którzy wybraliście stromą wspinaczkę ze wszystkimi zdradzieckimi i śliskimi zboczami. Ufam 

wam, że będziecie bronić Mojego honoru. Szukaliście Mnie całym sercem i widzę, że nie ma nic 

lepszego dla waszych serc niż Moja Miłość i obecność w twoim życiu. " 

"Są jeszcze inni nauczający, jak osiągnąć wiele uderzających darów w Ciele, podczas gdy ja jestem 

wyparty na ubocze. To jest niebezpieczna ścieżka. Nie bądźcie zakochani w dwukierunkowości, cudach 

uzdrawiania i cudach twórczych, tak bardzo, abyście zapomnieli o cennej miłości, którą dzielimy, Moi 

Oblubieńcy. Będziecie kuszeni przez wielu, którzy nie rozumieją, ale źle wyrządzicie krzywdę, gdy 

przydzielą wam chwałę. " 

"To jest dla was nowy sezon, Moje Panny Młode. Kochając swojego brata jak same siebie, kochając 

Mnie całym swoim sercem, umysłem i siłą, kochajcie waszych braci i siostry w jedności z Moimi 

darami dla was. " 


