344. Jezus wyjaśnia… Więź ze mną… Proś o Moją Pomoc Zawsze i We Wszystkim
1 lipca 2016 r. - Słowa Jezusa do siostry Clare
(Clare) Radość Pana bądź z nami dzisiaj, Heartdwellers. Pan jest tak pełen niespodzianek, a Jego
pragnienie zaangażowania się w nasze życie jest poza naszym zrozumieniem.
Panie, to był szalony dzień. Tyle aktywności. A teraz chciałbym, żeby to był początek dnia, a nie koniec.
Ale przynajmniej jesteśmy razem.
Jezus zaczął… „Chcę mówić do ciebie o wspólnocie ze Mną. Tego właśnie pragnę od ciebie, Clare, i od
wszystkich Moich dzieci, Moich Młodych Panien, Moich wierzących, nowych nawróconych,
WSZYSTKICH – każdego do ostatniego. Chcę być razem z nimi, intymną częścią ich życia. Kiedy idą do
sklepu, chcę, żeby poprosili o moją pomoc, aby im towarzyszyła. Kiedy znajdą się przy kasie, chcę,
żeby poprosili Mnie o ochronę ich oczu przed próżnością i nieprzyzwoitością. Kiedy wracają do domu,
chcę, żeby poprosili o pomoc w sortowaniu rzeczy. Kiedy przychodzą czytać ich Biblie, chcę, aby
ponownie zapytali: „Panie, namaść mnie, abym zrozumiał i przeczytał właściwe Pisma”.
„Wielu z was miało pomysły od Mojego Ducha Świętego w najbardziej niezręcznych sytuacjach…
branie prysznica, odkładanie naczyń, chodzenie z psem na spacer, jazda do pracy - to znaczy, kiedy nie
napełniacie uszu radiem - przechodząc przez parking, robiąc sobie przerwę dla relaksu. To są
możliwości, aby usłyszeć ode Mnie. Czasy dzielenia się ze Mną tak, jak dzieliłbyś się z małżonkiem
siedzącym u twego boku. Powierz mi swoje emocje i poproś, abym je moderował. ”
„Och, mój ludu, polegacie na Mnie zbyt mało; o wiele za mało. Twoja świadomość Mojej obecności
jest prawie zerowa w porównaniu z tym, jak Ja jestem dla ciebie obecny ”.
(Clare) Jezu, próbuję, ale to wymyka mi się z głowy. Po prostu zakładam, że tam jesteś i trochę
odpływam. Ale działam tak, jakbym była sama. Jak mogę to zmienić?
(Jezus) „Moja kochana Clare, dlaczego myślisz, że daję ci to ostrzeżenie? Czy nie dlatego, że ignorujesz
moją obecność i ciągle robisz rzeczy na własną rękę? Hmm?
(Clare) Ok, rozumiem. Więc naucz nas, jak się na Tobie opierać, Panie.
(Jezus) „Właśnie powiedziałaś magiczne słowo…„ opierać ”. Twoje dni są długie, frustrujące i
nieproduktywne, ponieważ nie prosisz o moją pomoc. A kiedy to zrobisz, jaki jest rezultat, proszę? ”
(Clare) O tak! Ostatniej nocy powiedziałam… „Panie, proszę, pomóż mi.” Przeszukałam mój umysł, gdy
tam siedziałam, próbując sobie przypomnieć, o co prosiłam o pomoc, a ja po prostu nie mogłam.
(Jezus) „Widzisz, nie prosiliłaś Mnie o pomoc w zapamiętaniu”.
(Clare) Panie, co robiłam, kiedy prosiłam o twoją pomoc zeszłej nocy?
(Jesus) „Próbowałaś dowiedzieć się, jak umieścić piosenki na iPodzie do adoracji. I ty powiedziałaś…
„O Panie, pomóż mi. Nie chcę tracić czasu i muszę to zrobić. ”A co się stało później?”

(Clare) Wyszukałam pytanie na Google i od razu kliknełam na właściwą odpowiedź i nie zrobiłam tego,
jak zwykle. „Ponieważ po wejściu do Google, wiesz - wszystko może się zdarzyć.
(Jezus) „I…”
(Clare) Oh, poprosiłam Cię, żebyś pomógł mi wymyślić, jak użyć mojej palety do Twojego obrazu.
(Jezus) „I…”
(Clare) Znalazłam zdjęcie, które natychmiast odpowiedziało na moje pytanie i nie błądziłam.
(Jezus) „Widzisz więc, że kiedy działasz razem ze Mną, twoje rozwiązania są szybkie i bez zakłóceń,
jeśli zwracasz szczególną uwagę na Mnie. To właśnie mam na myśli, mówiąc o wspólnocie i opieraniu
się na Mnie. Naprawdę, w tym świecie potrzebujesz trzech nóg aby stać. Potrzebujesz Mnie, ponieważ
twoje dni są pełne demonów rozpraszających uwagę i pokus, by nauczyć się nowej ciekawostki z
fascynujących informacji. ”
„Jeśli nie jesteś przytomnie świadom Mojej obecności i zainteresowany tym co robisz, i tym jak
wykorzystujesz swój czas - nie w sposób potępiający, ale w sposób pouczający, upominający - jeśli nie
jesteś świadomy Mojej obecności, idziesz dalej na własną rękę, w swojej własnej mądrości, wiele razy.
Innym razem działasz w Moim Duchu i robisz właściwe rzeczy, ale chcę zwiększyć twoje poczucie
spełnienia, abyś pod koniec dnia był szczęśliwy, nie rozczarowany, mówiąc… „Cóż, jutro jest inny
dzień. Może jutro to zrobię. ”
„To jest postawa defetystyczna. Tak, zdarzają się chwile, kiedy zaskoczę Cię innym kierunkiem dnia.
Ale chcę, żebyś zabrał mnie ze sobą przez cały dzień i nieustannie opierał się na Mnie, jakbyś
potrzebował trzeciej nogi, by stać. Bo w rzeczywistości – tak jest! ”
„Są aniołowie, którzy cię chronią. Twoje uważne dążenie do wyznaczonych wcześniej celów pomoże ci
przyciągnąć twoją uwagę i poprosić o moją pomoc. Zbyt często zakładasz, że możesz to zrobić
samodzielnie, tylko dlatego, że jest to taka prosta rzecz.
Jednak istnieje setka różnych sposobów, dzięki którym możesz zostać zrzucony z kursu i rozproszony,
kończąc sfrustrowany, gdy maszerujesz sam, aby to osiągnąć. ”
„I codziennie oboje jesteście rozproszeni. Poważnie rozproszeni. Czy nie chciałabyś być bardziej
produktywna, Clare, aby czuć się bardziej na celu? ”
(Clare) O, tęsknię za tym, Jezu.
(Jezus) „Cóż, odpowiadam na twoją modlitwę i modlitwy wielu na Kanale. Ciemne siły, demony, mają
twój numer. Mają plik na wysokość mili o tobie i dokładnie wiedzą, jakie działanie
najprawdopodobniej sprawi, że poruszysz się w kierunku, w którym chcą abyś się poruszyszyła. Ale
kiedy jestem przy tobie i jesteś świadoma mojej obecności i pomocy, chronię cię przed pójściem w
złym kierunku. ”

„Jestem teraz szczególnie świadomy tego w waszym życiu, Moje Dzieci, ponieważ poprosiłem was,
abyście pracowali dla Mnie i dla dusz. Jaki dobry pracodawca nie prowadzi i nie naucza swoich
pracowników w najlepszy sposób? Był w tym od lat i dzięki doświadczeniu nauczył się, co działa, a co
nie. Widzi, kiedy jesteś przytłoczony i przychodzi z radą ”.
„Jeśli tak, to ja jestem tym„ dobrym pracodawcą ”. Chcę, abyś zakończył swój dzień dziękczynieniem
Mi, mówiąc: „Dziękuję Ci, Panie, nie tylko za wszystkie dary, które mi dałeś, ale za pomoc, którą mi
dałeś dzisiaj. Naprawdę czuję się spełniony. Dziękuję. ”Na które chcę odpowiedzieć„ Serdecznie
witam. Moją radością jest być z tobą. Dziękuję za prośbę o moją pomoc i uważne przestrzeganie Mojej
rady. ”
„Och, moi ludzie, tak niewielu rozumie, jak czule ich kocham i jak bardzo jestem zaangażowany w ich
codzienne sprawy. Wróg spędza dużo czasu, nakładając na was różnego rodzaju potępienia. On
wybierze jedną rzecz i zaatakuje was tym. I nawet gdybyście zrobili to jedno, odwróciłby się i
powiedziałby wam, powinniście byli zrobić to, co robiliście, kiedy fałszywie was oskarżyłem!
„Widzisz, manipulacja tego rodzaju jest sztuką, którą opanowali. Ale nigdy mnie nie opanują. A jeśli
polegasz na Mnie uważnie, przejrzysz ich taktykę i pokonasz na miejscu. Chcą, żebyś była
zdezorientowana. Jeśli tak bardzo lubią zamieszanie, dlaczego ich nie zdezorientujesz! ”
(Clare) A potem usłyszałam ten pomysł… „Będziesz miała duże kłopoty, ponieważ nie będę słuchać
twoich sugestii i marnujesz cenny czas tutaj. Poza tym trenujesz mnie w koncentracji. Wielkie dzięki!
”Nie wiem, czy to była moja myśl, czy też Pańska, ale w tym momencie do mnie dotarło.
Panie, czy mogę prosić świętych aniołów, aby spowodowali zamieszanie i konflikty w szeregach?
(Jezus) „Możesz. Masz pełne prawo bronić się i osłabiać wroga. Nie daj się ponieść emocjom czy być
nadęta próżną chwałą. Jeśli pozostaniesz pokorna i zależna ode Mnie, Clare, nie będzie to konieczne
aby robić takie rzeczy, ponieważ poprowadzę cię przez ławice i rafy zamieszania. To samo w sobie
będzie dla nich mylącym i frustrującym rezultatem ”.
„Och, myślą, że są tacy sprytni - mają twój numer. Ale nie mają Mojego. Podążaj za mną, a naturalnie
przechytrzysz ich i staniesz się celem unikania. Ale tak naprawdę chciałbym, żebyś się skoncentrowała
na „wspólnocie ze mną”. Znasz swoje talenty, znasz swoją pracę, znasz siebie do pewnego stopnia.
Kiedy się obudzisz, wytycz linię mojej woli i nie daj się sprowadzić z kursu. A przede wszystkim proś o
moją pomoc ”.
„Tak, każdego ranka planują dla ciebie tor przeszkód, potępień i zamieszania. Jeśli od samego
początku podążasz we właściwym kierunku, prosząc Mnie o prowadzenie i ochronę twojego czasu i
energii, a następnie słuchasz bardzo uważnie, będziesz zdumiona tym, ile osiągnełaś w ciągu jednego
dnia. Patrząc wstecz, zrozumiesz, że zmarnowałaś dużo czasu, próbując robić rzeczy samodzielnie. ”
„Nie chcę o tym mówić dalej. Chcę tylko, abyście kultywowali wspólnotę ze Mną i byli świadomi, że
pracuję przez was; Jestem z wami, jestem dla was. Nie słuchajcie tych potępiających kłamców! To oni
są potępieni, nie wy ”.

„Błogosławię was teraz, Moi Umiłowani, z głęboką świadomością, że jestem przy waszym boku,
doradzając wam w każdej minucie dnia. Obudźcie tę świadomość, zapraszając Mnie. „Jezu, pomóż mi
to zrobić, włóż do ust właściwe słowa, pokaż mi właściwe działania”. ”
„Czyńcie to z wiarą i zobaczcie, czy nie zwiększę waszej radości we wszystkim, w czym wam
pomagam”.

