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Mówiona przez Jackie 

Jezus zaczął ... "Chcę przywrócić wszystkich do modlitwy rozważania. To jest bezpieczna przystań dla 

twoich dusz. Nie ma znaczenia, czy Mnie widzisz, czy nie. Nie. Naprawdę, nie ma. Liczy się wasza 

intencja bycia ze Mną w ten sposób, aby utrzymać Mnie w swoim sercu. Widzieć i słyszeć Mnie, to jest 

dodatek i będzie wam dane, gdy Uznam to za konieczne. "Czy to szokuje Cię Moja Miłości?" 

(Clare) Trochę. 

"Cóż, zamierzałem powiedzieć wam o tym znacznie wcześniej, ale teraz jest to dla was wszystkich 

konieczne do zrozumienia. To nie wynik jest tak ważny. To twoja intencja. "Błogosławiony, kto wierzy i 

nie widział." Dla wielu z was jest to ofiara, ale ja wiem, jak nagradzać Moich sług i Moją Oblubienicę i 

życzę wam, abyście byli bardzo, bardzo wrażliwi, uważni i wdzięczni za wszystko co wam daję.  

Wdzięczność rzeczywiście otwiera drzwi do Moich Błogosławieństw. Wiem, że trudno jest być 

wdzięcznym, gdy wszystkiego brakuje. Jestem świadomy waszych zmagań z wiarą. W końcu jestem 

obok was i w was. " 

"To, czego szukam, Moje Panny, jest prawdziwe uwielbienie w duchu i prawdzie. Chcę, abyście 

rozważali Moje cuda, Moje współczucie, Moje miłosierdzie. Kiedy łączysz się chociaż z jedną wspaniałą 

rzeczą, wejdź do Mojego Serca z uwielbieniem. Idź tam, idź z tym rozpoznaniem Mojej Wpaniałości, 

rozważaj, rozważaj i rozważaj jeszcze bardziej, jak cudowny Jestem. Pozwólcie, aby to przeniosło was 

przez tunel Boskiej Miłości. Płyń, lataj, wznieś się w samo serce tej myśli i pozwól jej przenieść Cię do 

Mojej Obecności. Znajdziesz mnie, gdy będziesz Mnie poszukiwał z CAŁEGO serca. Nie jestem łatwy do 

uchwycenia ". 

"Wiem, do jakiego rodzaju miłości każdy z was jest zdolny. Znam głębię waszej miłości, wzywam do 

głębokości - "głębokich wezwań do głębokości", a głębia Mojej Miłości do was wzywa do głębi waszej 

miłości do Mnie. Chcę was uwolnić w pełni Miłości, którą nosicie w swoim sercu dla Mnie ... takich 

przekazów, jakich nigdy wcześniej nie znaliście. Są pochowane pod warstwami i warstwami osadu: 

lata bólu, obojętności, zaabsorbowania światem, rozczarowania w życiu, roztrzaskane sny i rzeczy, 

które jeszcze musicie zrozumieć i rozwiązać w swoich sercach. " 

"Wielu z was nie rozumie ścieżki, którą wybrałem dla was. Nie rozumiecie, dlaczego dopuszczałem 

pewne wydarzenia w waszym życiu. I nie zrozumiecie, dopóki nie będziecie tu ze Mną i nie zobaczycie 

całego obrazu. Wciąż pogrążacie się w żalu, że nie mogliście osiągnąć swoich marzeń. Nie uwolniliście 

się od przeszłości, ale trzymacie się jej, mimo że od dawna jest nieżywa i zgniła, schowana w was, 

gdzie zanieczyszcza waszą duszę. " 

"To są rzeczy, które są przeszkodą w waszej bliskości ze Mną. Trzymanie się przeszłości, nie 

dostrzegając piękna i celu teraźniejszości, oddzieli was ode Mnie.  



Jest w tym zgorzknienie: "Dlaczego, Boże, pozwoliłeś na to???", Tam jest brak przebaczenia: 

"Dlaczego, Boże, czy pozwoliłeś na to? "Jest tam głębokie rozczarowanie i zamieszanie:" Dlaczego, 

Panie, dlaczego?". 

"Nie mogę cię z tego wyleczyć, dopóki nie puścisz portfela własnego zdania, tego, co trzymasz mocno 

przy sobie. Dopóki nie zobaczycie daremności waszego własnego ograniczonego zrozumienia w 

świetle Wieczności. Chcę cię uzdrowić, ale musisz zastanowić się nad Moimi Chwałami, dopóki nie 

zobaczysz, jak bardzo bezużyteczna jest twoja opinia. Dopóki nie stanie się to dla ciebie 

bezwartościowe, będziesz trzymać to rozczarowanie ze wszystkimi swoimi pytaniami w sercu, gdzie to 

rozkładające się ciało będzie nadal zanieczyszczać. 

"Chcę was uwolnić, Moje dzieci. Chcę, abyś wzbił się ze Mną, ale musisz być przekonany o Mojej 

mądrości, Mojej pracy i Moim absolutnym oddaniu Tobie, że daję ci tylko to, co jest najlepsze dla 

twojego najwyższego dobra. Dla wielu z was, gdybym dał wam to, czego zapragnęliście, moglibyście 

zgubić swoją duszę. Być może znaleźliście swoją wartość w swoich osiągnięciach, a nie Moim 

osiągnięciu na krzyżu dla was. " 

"Zaprawdę, jaka jest wartość netto człowieka? Czy to jego posiadłości, majątki, rodzina, sława? Czy 

któryś z nich może trzymać świecę dla Mojej Męki, dobrowolnie przebytą tylko dla ciebie? Czy ty 

widzisz? Ciało i Krew Boga zostały ukrzyżowane dla ciebie. Czy któryś z twoich osiągnięć może się 

dorównać Golgocie? Czyż nie są jak pył z Ziemi ... pewnego dnia kamienny pomnik, innego dnia kupa 

piasku? Czy widzisz, jak bezsensowne jest twoje rozumowanie? " 

"Wzywam cię, abyś porzucił to, co według ciebie było wielkim celem twego życia. Proszę, abyś 

porzucił własną mądrość i opróżnił się u stóp krzyża. Tylko ja trzymam klucze do wielkiego i 

chwalebnego znaczenia twojego życia. Opróżnij się przede Mną, a napełnię cię  Moją mądrością, 

Moim zrozumieniem i ogromną wartością twojej duszy dla Mnie. Tak cenny jesteś dla Mnie, że 

gdybym musiał przeżyć tysiąc Kalwarii dla ciebie, zrobiłbym to. Odłóż więc na bok swoją płytką ludzką 

mądrość i jakże ograniczone zrozumienie swojej wartości, i obejmuj Mnie w wdzięczności za wszystko, 

czego nie pozwoliłem ci osiągnąć w twoim życiu. Powiedz do siebie: "Przebacz mi, Panie. Oczywiście 

to, co zaplanowałeś w moim życiu, to, na co pozwoliłeś, ma znacznie więcej zalet niż wszystko, o czym 

mogłem pomarzyć lub pragnąć. Oczywiście, że Ty Wiesz lepiej. Wybacz mi.' 

"Oto postawa, której szukam w tych z was, którzy jeszcze nie byli w stanie prawdziwie połączyć się ze 

Mną. Potrzebuję, abyście się opróżnili i doszli do rozstrzygniętego wniosku, że cała wasza mądrość 

wciąż jest niczym wobec Boga, waszego Stwórcy. Mówię to z miłością, Moje dzieci, ponieważ kocham 

was tak czule. Ale muszę wam to przekazać: jest jeszcze wiele rzeczy, których się trzymasz i to stoi na 

przeszkodzie. " 

"Zrezygnujcie z siebie. Ci, którzy chcą ratować swoje życie, stracą je. A ci, którzy stracą swoje życie dla 

Mnie, ocalą je. Zastosujcie to teraz do waszego zrozumienia, Moi drodzy, a bariera między nami 

spadnie. Kocham was czule. Czekam na was." 


