156. Jezus mówi… Uświadamiam i Zachęcam & Wróg Potępia i Zniechęca
11 października 2015 - Słowa od Jezusa do siostry Clare
(Clare) Pan jest z nami, Heartdwellers (Mieszkańcy Serca). Ma dziś dla nas całkiem ważną wiadomość,
wiadomość o przygotowaniu i wyposażeniu oraz zachętę.
Jezus zaczął… „Nigdy nie oczekuję więcej od Moich Wiernych, niż mogą zrobić. I z każdym
oczekiwaniem przychodzi łaska, aby ją spełnić. Wielu z was zostało wprowadzonych w błąd przez
wroga. To nie ja kładę te brzemiona na wasze barki, jest to raczej duch religijny, duchy wyszkolone, by
uczynić faryzeuszy z wierzących.
„To nie ja kładę na was te rzeczy. Raczej są to głosy z przeszłości przytaczane przez demony,
oskarżające was o zbrodnie, których nigdy nie popełniliście. Cieszą się widząc, jak wpadacie pod
brzemię.
„Moje dzieci, jeśli coś wydaje się wam całkowicie niemożliwe, to albo Ja przynoszę wam propozycję,
albo wróg was potępia. Poznacie to po owocach. Mój Duch jest łagodny, pełen możliwości, pełen
nadziei i siły na podróż. Głos wroga jest przytłaczający, zniechęcający, wiążący i beznadziejny. Jeśli
chcę, abyście przeszeli na wyższy poziom, przedstawię wam to w taki sposób, abyście mogli to
osiągnąć.
„Ale musicie uważać, aby Mnie słyszeć, a nie insynuacje wrogów, których się czepiają. Na przykład,
jeśli chcę, abyście zmniejszyli ziemskie rozrywki, zacznie się to od rzeczy oczywistych - rzeczy, które są
nieczyste i nie zasługują na waszą uwagę. Zaczniecie odczuwać przekonanie… „To nie jest zdrowe ani
miłe Bogu”. Powoli zastąpię te ziemskie pociechy Moją obecnością i Moją pociechą. Zaczniecie zbierać
owoce czystego serca skupionego na Mnie i będzie ono tak słodkie, że odwróci wasze serca od świata
jako źródła rozrywki. Tak pracuję.
„Jeśli zaczniesz odczuwać potępienie i oskarżenia, takie jak…„ Widzisz, znowu idziesz, pijesz z
nieczystych wód, odpływasz, oglądasz programy, kiedy powinieneś być na zewnątrz, dając
świadectwo! Zostaniesz w tyle. ”Jest to oczywiście duch religijny, który cię zastrasza i oskarża o
oglądanie niewinnej rozrywki w czasie, gdy potrzebujesz tego relaksu.
„Dlatego wasza intymna przyjaźń i relacja ze Mną jest tak ważna. Dowiesz się, jak się czuję w
odniesieniu do rzeczy odnoszących się do ciebie, a wróg nie może używać „religii” i legalizmu wobec
ciebie, ponieważ możesz je dostrzec z dala. Uwolniłem cię od tego, a z twoich doświadczeń w
przeszłości dobrze wiesz, jak działają ludzie.
„Jest taka historia z Ojców Pustyni i bardzo wczesnego kościoła. Kiedyś byli dwaj mnisi w łodzi,
przeprawiali się przez duże jezioro. Brat z tyłu ciężko pracował wiosłami, podczas gdy brat na dziobie
siedział, ciesząc się wietrzykiem i jedząc miodowe ciastka.
„Mnich z tyłu zaczął narzekać w swoim sercu…„ Dlaczego robię to wszystko, a on nie podniósł wiosła,
by mi pomóc? ”Nagle ujrzał anioły zstępujące i wznoszące się na niego i brata mnicha i Pan przemówił

do niego mówiąc… „Jeden ma pracować, a drugi odpoczywać. Obydwoje są równie święci w moim
oczach. ”Brat dalej wiosłował z jeszcze większym zapałem, tak zachwycone było jego serce w Panu i
to, co wybrał dla niego.
„Ta historia naprawdę pokazuje, że wybieram dla każdego to, co jest właściwe. Mogę wybrać
odpoczynek dla ciebie miesiącami, a jeśli nie rozumiesz, że to jestem Ja, będziesz skłonny do
potępienia i urazy, nigdy tak naprawdę nie dostając tak potrzebnej rekreacji i odpoczynku, ale raczej
będziesz coraz bardziej zagłębiał się w potępieniu i goryczy.
„To prawda, że powołuję każdego z was do różnych pór roku, kiedy tworzę i doskonalę was. Dlatego
nie powinniście podejmować się tego, co uważacie za święte, raczej wziąć to, do czego was
doprowadzam. Nie powinniście mieć niechęci lub zazdrości, jeśli wezwę was do pracy, podczas gdy
inni wokół was odpoczywają. Mam pory roku dla wszystkich; należy rozpoznać i zaakceptować je w
uległości. Znajdźcie swoją przyjemność, swoje szczęście w tym, co wam daję. Nie porównujcie się z
innymi i nie podejmujcie zadań nie danych wam.
(Clare) Panie, tu czuję ból. Co mam robić, gdy ludzie oskarżają mnie o rzeczy, których nigdy nie
zamierzałam, jak nie oglądanie nigdy filmu, czy nie słuchanie muzyki? Nigdy nie powiedziałeś tych
rzeczy, a jednak postrzegli to w ten sposób.
(Jezus) „Moja Córko, te reakcje pochodzą od duszy w osłabionym stanie, która cierpiała z powodu
potępienia, albo narzucone samej sobie, albo dane z zewnątrz. Reagują nadmiernie, ponieważ żyją w
ciągłym potępieniu, rzeczywistym lub wymyślonym. Dlatego musimy traktować każdą duszę bardzo
czule, ale nie idźcie na kompromis w tym, o czym mówię.
„Naucz ich słuchać bardzo uważnie i sprawdzać ze Mną, aby zobaczyć, jak ta wiadomość się do nich
odnosi. Wzywam was wszystkich do czystości życia. Czystość w tym, co widzisz oczami i uszami. Dla
niektórych będzie to groźne, ponieważ wzywam ich do tego od bardzo dawna a oni opierają się Mnie.
„Dla innych będzie to szok, ponieważ nie mieli pojęcia, że te rzeczy były dla Mnie obraźliwe - nie
nauczono ich. Dla tych, którzy są gotowi do posłuszeństwa i zadowolenia Mnie, reakcje będą ulotne,
ale przez innych, którzy nie mają zamiaru się zmieniać, zostaniecie oskarżeni o wiele rzeczy, o których
nawet nie myśleliście.
„Każdy, kto Mnie kocha, będzie posłuszny Mojemu nauczaniu. Mój Ojciec będzie ich kochał, a my
przyjdziemy do nich i uczynimy z nimi dom. Każdy, kto Mnie nie kocha, nie będzie posłuszny Mojemu
nauczaniu. Te słowa, które słyszysz, nie są moje; należą do Ojca, który Mnie posłał ”(Jana 14:23)
„Wyjaśniłem wam owoc napomnień otrzymanych ode Mnie lub od diabłów. Musicie ćwiczyć tę
wiedzę, chwila po chwili, dzień po dniu, albo niepotrzebnie wpadniecie w potępienie i gorycz. Nie ma
substytutu na osobisty czas ze mną. To wasze jedyne ubezpieczenie, że ścieżka, na której się
znajdujecie jest właściwa.
„Chcę wrócić do tego, co zacząłem mówić: nigdy nie wzywam Mojej Oblubienicy do rzeczy
wykraczających poza jej możliwości, rzeczy niemożliwych do zrobienia przez nią.

Diabły będą próbowały was zdezorientować, abyście nie zdołali rozeznać i potępili siebie. Pamiętajcie,
że im tylko zależy na tym aby ukradść waszą radość i spokój.
„Uważajcie na ciosy frajerów, uważnie obserwujcie - to ich ulubiona forma ataku. Uważajcie także na
powolny, prawie niezauważalny dryf, który powoduje złe samopoczucie do momentu, w którym
budzisz się całkowicie beznadziejny i potępiony. To zawsze jest od wroga, ZAWSZE. Przestańcie się na
to nabierać. Tracicie spokój, chodzicie ponurzy i prezentujecie złe wrażenie o swoim związku ze Mną,
jakbym był surowym nadzorcą.
„To jest to, w co diabły chcą abyś wierzył i ty i inni. „Nie możesz tego zrobić, nie powinieneś tego
robić, jesteś zły za próbowanie tego, wiesz, że Bóg nie aprobuje.” Czy wiesz, że ponad dwie trzecie
tego, co słyszysz o sobie, pochodzi od wroga, a nie ode Mnie? Cóż, taka jest prawda; to jest od wroga,
nie ode Mnie. I uwierz w to.
„Robi to dwie rzeczy, które powinny być dla ciebie oczywiste, że zło się pojawia, alienuje nas,
ponieważ nienawidzisz tego, kim jesteś, i skupia na ciebie uwagę, że jesteś zły. Jak możesz służyć
miłością innym, kiedy bijesz się za tak zwane złe zachowanie?
„Nie możesz, to jest cały sens ich ataku. Zatrzymać cię martwym na twojej drodze, sprawić byś
wycofał się i zniknął z pola innych. Kiedy to zrobisz, nie będziesz już nikomu zagrażał. I już nie możesz
dotykać innych dla Mnie. Och, nie widzicie, Moi mali ślepcy? Otwórzcie oczy… Nie potępiam was. To
są kłamstwa na temat mojego charakteru. Nie wierzcie im ”.
„Upominam was i zachęcam. Sprawię, że spojrzycie na nagrodę i będziecie kontynuować. Oni
sprawiają, że patrzysz na siebie, mówią, że jesteś „porażką”, i sprawiają, że rezygnujesz z wszelkich
dalszych prób wzrastania w świętości lub służenia Mi. Sprawiają, że oddalamy się od siebie, powodują,
że osądzacie innych i reprezentują Mnie jako okrutnego nadzorcę. Nie kupujcie tych kłamstw o Moim
charakterze, nie chodźcie ponurzy i potępieni. To jest owoc słuchania złych.
„Niestety, źli znajdują wielu chętnych osobników, którzy również byli potępiani. Tak więc usłyszysz te
rzeczy od najbliższych; matka, ojciec, brat, siostra, pastor, pracownicy kościelni. Ale jeśli twój związek
ze Mną jest solidny, natychmiast rozpoznasz podpis wroga… potępienie i oskarżenie.
„Więc teraz dobrze was nauczyłem; jesteście ostrzeżeni, uzbrojeni i gotowi do walki z opozycją, która
w tych czasach idzie w wielkich ilościach. Starają się was zdemoralizować, szukając waszych czułych
miejsc, miejsc, które nadal noszą infekcje z powodu urazów poniesionych w przeszłości.
"O tak! Uwielbiają strzelać zatrutymi końcówkami strzał i uderzać bezpośrednio we wciąż zaogniony
obszar czułości. Strzeżcie się, przychodzą do was w legionie, przepełnieni potępieniem i
zniechęceniem. Nie słuchajcie, nie bierzcie tego, bądźcie czujni, rozpoznawajcie i odpychajcie ich.
Weźcie każdą uwięzioną myśl. Jeśli nie zgadza się z Moją kochającą, zachęcającą naturą, możecie być
pewni, że jest to demoniczne udawanie świętości.
„Teraz was ostrzegłem. POWSTAŃ, odrzuć i weź do niewoli. Zachęcaj innych wokół siebie, którzy są
pod podobnym atakiem. Rozwiąż to z nimi, pokaż im jak JA nigdy nie potępiam, ale zawsze

uświadamiam. Pokażcie im, jak JA nigdy nie żądam czegoś, do czego nie jesteście zdolni. Pokażcie im,
że gdy słyszą te rzeczy przeciwko sobie, one nie pochodzą z Boskiego źródła.
„Upominam, poprawiam z nadzieją i zachętą, wyciągając Moją rękę, aby cię podnieść wyżej. Obrońcie
Mój charakter i kochajcie innych, tak jak Ja was umiłowałem.
„Idźcie teraz, dobrze wyposażeni. Błogosławię was Odwagą i Przejrzystością Zrozumienia, aby
skierować ludzkie serca ku Mnie ”.

