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2 grudnia 2015 r. - Słowa Jezusa do siostry Clare
"W wierze."
Cóż, to jest dzisiejszy alarm, Heartdwellers (Mieszkańcy serca). Niech Bóg was błogosławi, a Pan niech
będzie z wami, gdy będziecie rozważać od Niego tę dyrektywę.
Zaczął tę wiadomość…
(Jezus) „Nie zostało wiele czasu”.
(Clare) Jak mam to zrozumieć Panie? Wiesz, z czym się zmagam, nawet dlatego kupiłam ubrania.
(Jezus) „Dobrze Mnie znacie, znacie Moje Serce Miłosierdzia, ale mówię wam prawdę, zmierzamy do
punktu, z którego nie ma powrotu”.
(Clare) A jeśli powstaniemy i będziemy się modlić przez dłuższy czas - czy można to powstrzymać?
(Jezus) „Och, Clare, jesteś niemożliwa! Mam wiadomość a ty się ze mną przekamarzasz ”.
(Clare) Przepraszam. Idź naprzód.
(Jezus) "Dziękuję Ci !! Pragnę głębszego przygotowania od Mojej oczekującej Oblubienicy. Chcę, żeby
jej serce zostało opróżnione z bezużytecznych doczesnych rzeczy. Ta wiadomość nie jest dla
wszystkich. Tylko dla tych, którzy pragną większej głębi we Mnie i oderwania się od świata. Przekazuję
tę łaskę tym, którzy słuchają lub czytają w tym momencie. Oznacza to, że jeśli przeczytacie tę
wiadomość za sześć miesięcy, od kiedy została napisana, nadal nosi tę łaskę dla tych, którzy gorliwie
jej poszukują i tęsknią za nią z całego serca ”.
„Zastanawiasz się, jak ta łaska może pozostać? Tak jak Moje Słowo uzyskuje łaskę z Nieba w obecnym
czasie, tak i słowa autentycznie wypowiedziane przeze Mnie niosą Moje obietnice. Kiedy są
przyjmowane z wiarą, z dowolnego źródła, nadal mają dostęp do tego przekazu tak, jak wtedy kiedy
było wypowiedziane. Jestem tym samym wczoraj, dzisiaj i na wieki. Moje obietnice trwają na zawsze
dla tych, którzy naprawdę ich pragną, całym sercem ”.
„Bez przerwy, małe skarby i przywileje stoją przed wami codziennie. Chcę, abyście zrozumieli, że im
mniejsze znaczenie przywiązujecie do tych rzeczy, tym mniej czasu poświęcacie na nie, tym bardziej
mogę napełnić was Moim Duchem i tym, co naprawdę ma dla mnie znaczenie. Czy to nie wspaniałe? ”
(Clare) Tak, rzeczywiście tak jest, Panie. Znałam tę wolność wcześniej. Och, wspaniała wolność od
próżności, wyśmienitych potraw, światowej rozrywki! Och, te dni tak pełne Twojego Ducha i tak cenne
dla mnie, jak żadne inne.

„Czy to nie jest to, o co wołałaś do Mnie dziś rano, czyste serce:„ Spal żużel z mego serca, Panie. Spal
wszystko. ””
(Clare) Cóż, Panie, to może się zdarzyć tylko dzięki Twojej specjalnej łasce.
(Jezus) „Dokładnie o to chodzi: Ja daję łaskę, a ty odpowiadasz. Kiedy mówię, że chcę, aby serce Mojej
Oblubienicy zostało opróżnione, to znaczy mniej uwagi na każdy mały aspekt życia, oprócz Mnie i
Mojej woli. Na przykład próżne rzeczy… jak manicure i włosy, kosmetyki, stylowe ubrania i pasujące
stroje i akcesoria. Te rzeczy, o ile nie są konieczne dla waszej pracy, zajmują miejsce w waszych
sercach i umysłach, które mogłyby zamieszkać w obfitości Mojego Ducha ”.
„Widzisz, kiedy przywiązujesz wagę do tych rzeczy, możesz nie myśleć o nich aktywnie, ale łatwo
możesz się skłaniać do wszystkiego co łączy się nimi. To są niektóre z rozrywek, które utrudniają
modlitwę dla wielu. Ale kiedy odrzucacie jarzmo waszych przyjemności, aby zrobić miejsce dla Mojej
Przyjemności, wtedy wasza wspólnota ze Mną idzie głębiej, o wiele głębiej, gdyż sprawy ciała topnieją.
To właśnie co chcę przekazać. ”
„Nie wszyscy są gotowi puścić ziemskie przyjemności, aby mieć więcej Mnie, ale gdy szukają Mnie na
swój własny sposób, ostatecznie kierują się w tym kierunku. Mam wzniosłą cierpliwość wobec
wszystkich, którzy do Mnie zmierzają.
„Wiem, jaką toczysz walkę Clare, mając wielką atrakcję do porządku i piękna. Ci, którzy nie dbają o te
rzeczy, mają większą swobodę aby rozważać o Mnie. Zawsze idziemy tam i z powrotem, w tych
sprawach, czyż nie, najdroższa?
(Clare) O Panie, to trudne - jeśli nie niemożliwe. Gdybym była ślepa… cóż, to ma swoje poważne
problemy. Przynajmniej nie rozpraszałbym się układaniem rzeczy według własnego uznania.
(Jezus) „Uwierz mi, znalazłabyś inne rzeczy, których nie lubisz - to część obsesyjnej / kompulsywnej
natury. Ale pamiętaj: kiedy ofiarujesz się Mnie, nie ukrywając niczego, i studiujesz swoje działania i
myśli, aby celowo wykluczyć te rzeczy… jesteś o wiele bardziej swobodna ”.
(Clare) Panie, wiem, że to, co mówisz, jest absolutnie prawdziwe. Pamiętam, kiedy zrzuciłam jarzmo
piękna całkowicie dla funkcjonalności, bez względu na estetykę i zrobiłam to samo z jedzeniem, to
czułam się w Tobie o wiele bardziej żywa. Jak wrócić do tego miejsca?
(Jezus) „To waśnie staram się tu ci dać, Moja Słodka Panno Młoda. Na to zwracam twoją uwagę. To się
nie wydarzy nagle, chyba że okoliczności unieważnią twoje życie. Ale każdego dnia możesz robić
postępy w tym kierunku. Wybierając miskę płatków owsianych zamiast kawałek ciasta, zostawiając
ostatni kawałek kurczaka komuś innemu. W rzeczywistości, zaparcie się siebie przy stole jest jednym z
głównych sposobów na podporządkowanie ciała. Prosta odzież o zużytych krawędziach nad nową
odzieżą, znajdując satysfakcję w coraz mniejszej ilości rzeczy, a nawet w rzeczach niespełniających
norm ”.
„Twoja matka była całkowicie pochłonięta sprawami zewnętrznymi, dlatego nigdy nie miała spokoju.
Zawsze trzeba było coś zrobić, coś nie było na miejscu, zanim zdążyła się zrelaksować.

Tyle rzeczy do załatwienia, tyle trywialnych trosk, które nieustannie ją zajmowały. Wiesz o tym, Clare,
zerwałaś z tym w młodości.
(Clare) Tak, pamiętam pokój, który wynajmowałam w Berkeley w Kalifornii. Był to zwykły pokój z
materacem na podłodze, nic z tego nie pasującego i pamiętam, że pragnąłam prostoty. Właśnie
wyprowadziłam się z wielkiego mieszkania w San Francisco, które było ekstrawagancko urządzone, i
byłam tak odświeżona całkowitą prostotą tego pokoju.
(Jezus) „A ja byłem w tym pokoju, przemawiając do twojego serca, aby doprowadzić cię do nowego
poziomu wolności”.
„Widzisz, zwrócenie uwagi na jeden szczegół prowadzi do zwrócenia uwagi na jeszcze jeden i jeszcze
jeden, aż wkrótce ścigasz ogon i nigdy go nie łapiesz. Wszystko zależy od tego, jak ambitna jesteś,
mając w swoim otoczeniu wszystko, co lubisz. Walczyłaś dużo, długo i ciężko, i zyskałaś prawdziwą
miarę poprawy - ale zawsze, zawsze jest miejsce na więcej. ”
„To, co staram się powiedzieć do Moich Panien, bardzo prosto to, że im bardziej rzeczy zewnętrzne
będą miały dla was znaczenie (a to jest wybór pod waszą kontrolą), tym bardziej będziecie
rozdrażnione w duchu, pragnąc doskonałości w swoim środowisku. W konsekwencji mniej będziecie
mieli Mnie ”.
„Każdego dnia odmawiajcie sobie tych małych przyjemności coraz częściej i wkrótce zrozumiecie, że
przejąłem wasze myśli i mieszkam w was w większej mierze. Odłóż swoją potrzebę porządku i piękna,
Moja Miłości. W Niebie wszystko będzie według twoich upodobań. Ale na razie odłóż kierowanie się
impulsem i żyj coraz prościej z dnia na dzień. ”
„Zrozumcie, Moje Panienki. Wasza wartość nie leży w pięknych ubraniach, domach i samochodach.
Nie. Wszystkie te rzeczy zostaną wam zabrane, a jedyną rzeczą, która pozostanie, będą wasze cnoty i
to, co zrobiliście dla innych z czystej miłości i żadnego innego motywu. Uczyłem tego wszystkiego
wiele, wiele razy wcześniej. ”
„Ale teraz naprawdę zbliżamy się do punktu, z którego nie ma powrotu, i radzę wam: kupcie Moje
wypróbowane ogniem złoto i zostawcie za sobą popioły. ”

