
205. Jezus wyjaśnia… Poczucie Winy Szkodzi Twoim Żywym Wodom…  

Nie Skupiaj się na Swoich Grzechach 

 

8 grudnia 2015 - Słowa od Jezusa do siostry Clare 

 

(Clare) Pan jest z nami, Heartdwellers (Mieszkańcy Serca). Dzisiaj On chce zająć się kwestią winy, winą, 

którą nosimy, gdy upadamy… 

Chciałam zacząć od powiedzenia wam, że zrobiłam film medytacyjny… „Moje dziecko… wybaczono ci”, 

a dziś Pan poprosił mnie, abym go wysłuchała. Walczyłam z pewnymi wadami charakteru i nawykami, 

które nie były odpowiednie dla wysokiego powołania, jakie mamy w Chrystusie jako Narzeczone. 

Czarna Pantera ponownie weszła do środka, a ja byłam zmęczona i nie wiedziałam, jak ją udusić.  

Widzę teraz, że wina jest wspaniałą taktyką wroga, by powstrzymać żywe wody wypływające z 

wnętrza, a nawet je zanieczyszczać. Podczas medytacji przebaczenia patrzyłam, jak nieprzezroczyste 

cienie wiązek grzechów płyną w dół w krystalicznie czystej wodzie i zdałam sobie sprawę, że kiedy 

nasze natury pragnień są w sprzeczności z tym, co wiemy że najbardziej podobałoby się Bogu, a my 

jesteśmy w pewnym punkcie naszego życia gdzie nasza Miłość do Niego nadal nie równa się naszej 

Miłości do nas samych - pozwalamy sobie na rzeczy, o których nam doradził, że bylibyśmy w lepszej 

sytuacji - bardziej duchowi, mniej cielesni – bez nich. 

Przypomniało mi to List do Galacjan 5: 16-18… I mówię: chodźcie w Duchu, a nie osiągniecie 

pożądliwości ciała. Albowiem ciało pożąda przeciwko Duchowi, a Duch przeciwko ciału. A te są sobie 

przeciwne, abyście tego nie robili. Ale jeśli jesteś prowadzony przez Ducha, nie jesteś pod Torą 

(prawem). 

Wszyscy mamy coś, z czym walczymy - i jeśli myślimy inaczej, w krótkim czasie Pan objawi to, abyśmy 

nie zginęli przez pychę i sąd. 

Tak więc, kiedy i tak oddajemy się sobie, tworzymy wiązkę winy i wyrzutów sumienia, że nie byliśmy 

wystarczająco silni w naszej Miłości do Niego aby odmówić sobie. Ta wiązka zaczyna tworzyć zaporę i 

podobnie jak bobry, które ścinają drzewo, aby zatrzymać wody, ta wiązka zaczyna tworzyć zaporę, 

która powstrzymuje przepływ żywych wód z wnętrza nas samych. 

Jezus poprowadził mnie przez medytację przebaczenia. To, co było dla mnie naprawdę namaszczone, 

to że chciał, abym wiedziała, że naprawdę mi przebaczono. Chce, żebym to zaakceptowała. Ale jak 

mogę to zaakceptować, gdy wiem, że wciąż nie jestem wystarczająco silna, aby uniknąć kolejnej okazji 

do grzechu? Jak radzić sobie z powtarzającym się grzechem? Wielu z was na kanale było bardzo 

szczerych i pisało o waszych zmaganiach z powtarzającym się grzechem, więc wiem, że Pan użyje tej 

mojej wady, aby wam również pomóc, aby uzyskać perspektywę, jak sobie z tym poradzić. 

Teraz nazywam to grzechem, ponieważ Pan powiedział, że wiele rzeczy jest dozwolonych ... ale nie 

wszystkie te rzeczy są celowe, czy są Bożą doskonałą wolą dla nas. Powiedziałam: „Panie, jak możesz 

mi wybaczyć, gdy grzeszę dalej? Mam już dość mojej cielesnej natury. ” 



Jezus odpowiedział… „Tak, ale WSZYSTKO jest przebaczone. Clare, nie jesteś wolna, jesteś związana 

poczuciem winy. Chciałem cię dziś uwolnić. 

(Clare) Ale jak możesz mnie uwolnić, gdy czuję się jak pies, który wraca do wymiocin? 

(Jezus) „Kiedy nie wybaczysz sobie, jesteś przykuta, związana i bezużyteczna, w tym sensie, że to, co 

jasne i czyste, tryskające z wnętrza ciebie jest potępione przez szczątki twojego grzechu. Odpuść 

sobie." 

(Clare) Panie, chcę, ale nie otrzymuję zachęcających odczytów od Ciebie ... wszystkie one wskazują 

moje słabości. Jeszcze więcej odczytów, które sprawiają, że czuję się winna. Czy możesz mi dać coś, co 

mnie uwolni? Zaczęłam płakać. 

Otworzyłam obietnice biblijne i właśnie to jest to co otworzyłam… Uzdrowię ich odstępstwo. Będę ich 

kochał spontanicznie, bo Moje niezadowolenie odwróciło się od nich. (Ozeasz 14: 4) 

Kochałem was wieczną miłością; dlatego przyciągnę was dobrocią. (Jeremiasz 31: 3) 

Ale Bóg, który jest bogaty we współczucie z powodu Jego wielkiej miłości, którą umiłował nas, nawet 

gdy byliśmy martwi w wykroczeniach, uczynił nas żywymi razem z Mesjaszem, ponieważ dzięki łasce 

zostaliśmy zbawieni i podniósł nas razem, i posadził nas z Nim na niebiańskich miejscach w Chrystusie 

Jezusie, aby ukazać w nadchodzących wiekach niezmierne bogactwo Jego łaski, w dobroci wobec nas 

w Chrystusie Jezusie. (Efezjan 2: 4-7) 

(Jezus) „Jeśli to nie przekona cię, Kochanie, nic nie zdoła. Nie przejmuj się tą tendencją do grzechu… ” 

(Jackie) Oto krótkie wyjaśnienie… „Obietnice biblijne” to książka, w której biblijne zwroty łączone są 

według różnych tematów. Umieszczamy link do książki poniżej tego filmu na Youtube. 

(Clare) Zanim zaczniecie się na mnie gniewać i powiecie, że nie słyszę Pana co do tej uwagi, On nie 

mówi o ignorowaniu faktu, że grzeszymy. To, co próbuje tutaj zrobić, to skłonić nas, byśmy nie skupiali 

się tak bardzo na grzechu, jak na Jego miłości do nas i Jego obietnicach, że jest wierny, aby nas 

uwolnić od naszej grzesznej natury. 

(Jezus) „Nie martw się tą tendencją do grzechu, walcząc z tym. Raczej odwróć uwagę od jego sugestii. 

Zmień temat radykalnie. Skup się na czymś innym i zostaw tego demona wiszącego w powietrzu bez 

żadnej satysfakcji. 

„Z chwilą, gdy zmagacie się z tym, skupiacie się nie na Mnie ale na grzechu, który was przytłacza. 

Miejcie oczy na Mnie i wyznajcie, że dokończę to, co zacząłem w waszej duszy. Będziemy mieli 

zwycięstwo. Innymi słowy, zwracajcie większą uwagę na Mnie i MOJE obietnice, aby was wyleczyć, niż 

na chwilową bitwę ”. 

(Clare) Chciałbym tu wstawić, Pan nie mówi, aby nie żałować za nasze grzechy ... Biorę to za pewnik i 

przyjmuje to za pewnik, ponieważ mamy do czynienia z niektórymi BARDZO skruszonymi ludźmi na 

tym kanale! Do tego stopnia, że ciągle potępiają siebie za rzeczy, za które nie są winni…  



Tak, oczywiście, żałujcie! Tak, oczywiście, powiedzcie Mu, że jest wam przykro i poproście o siłę, by iść 

dalej. Ale potem ruszajcie z Nim, zmieniając skupienie na sobie i swoim grzechu na Jego moc, aby was 

uwolnić. 

(Jezus) „Złóżcie szybką ofiarę…” Jezu, ofiaruję ci tę pokusę, za którą nie poszedłem, dla jednego 

grzesznika na krawędzi piekła, aby został dosięgnięty Twoją miłością i odkupieniem. Ponieważ 

wybieram z miłości do Ciebie, to co wiem, że sprawi Ci przyjemność. ” 

„Będziesz zaskoczony, jak szybko przestaną i odstąpią od atakowania cię pokusami. Będą dławieni 

przez szatana, jeśli dusza odczuje przekonanie, ponieważ modliłeś się za nią. Zasadniczo zostanie im 

powiedziane… „Idź znaleźć kogoś, kogo możesz dręczyć, ten jest zbyt niebezpieczny.” Lub „Poczekaj 

na czas, kiedy ona jest słabsza - a potem wróć i na pewno upadnie.” 

„Pamiętajcie, że Szatan odszedł ode Mnie, mówiąc, że będzie czekał na bardziej sprzyjający czas. Kiedy 

diabeł skończył kusić Jezusa, zostawił go aż do następnej okazji ”(Łukasza 4:13) 

„Spróbuj, zobaczysz, jak to działa. Jest mnóstwo ludzi do dręczenia, tych, którzy nie odwrócą sytuacji i 

nie wykorzystają tego jako broni przeciwko oprawcy. ” 

„Daję ci tę radę, ponieważ ja również smucę się, gdy grzeszysz, i my oboje cierpimy. Och, Clare, tak 

bardzo pragnę uczynić twoje serce doskonałym przede Mną. Ale to nie zdarza się z dnia na dzień. 

Pamiętaj, że musisz być „dobrym” przykładem dla innych. A jednak twoje słabości… ja też używam. ” 

„Problemem jest żądło winy, które pozostało i powoduje, że te żywe wody ściekają, zamiast tryskać. 

Czy chcesz, aby te żywe wody płynęły z pełną siłą czy strużką? ” 

(Clare) Wow… Widzę twój punkt widzenia, Panie. 

(Jezus) „Wiem, że to robisz i dlatego jestem szczęśliwy. Więc pamiętaj, że… w obliczu pokus poczucie 

winy zablokuje przepływ służby. W tej chwili możesz pracować przy znacznie wyższym przepływie. 

Chodź, przejdźmy przez tę podróż razem. 

„I Moje Panny, to samo dotyczy również was. Czy chcecie więcej Ducha? Ukrzyżujcie więcej ciała. Nie 

na własną rękę, ale kiedy Ja zainspiruję was do powstrzymywania się od rzeczy szkodliwych dla waszej 

drogi. Jeśli będziecie wierni przestrzeganiu Moich instrukcji, zajmie to tylko trochę czasu, aby dostać 

się na szczyt - nie lata wędrując po pustyni, jak zabrało Mojej Oblubienicy, Clare ”. 

„Tak, przez lata borykała się z problemami. I wielu z was też walczyło od lat. Wszyscy macie różne 

problemy lub nieco inne ich wersje. Są dozwolone dla waszej doskonałości. ” 

„Jak mówi Jakub, Uważajcie to za czystą radość, moi bracia i siostry, ilekroć napotkacie próby różnego 

rodzaju, ponieważ wiecie, że próba waszej wiary powoduje wytrwałość. Niech wytrwałość zakończy 

swoje dzieło, abyście byli dojrzali i kompletni, nie brakując niczego ”(Jakuba 1: 2-4) 

„Jest więc sens do bycia ćwiczonym w samokontroli i samozaparciu. Dzięki Mojej łasce wznosicie się 

wysoko do tronu, który dla was przygotowałem w Niebie. Mówisz… „Ale Panie, nie obchodzi mnie 



tron.” Ach tak, rozumiem. Ale czy troszczysz się o sprawiedliwość i prawość, uzdrawianie chorych, 

karmienie i odziewanie ubogich, uczenie niedoinformowanych? ” 

„Tak, oczywiście, że tak. Czy chcesz mi dać prezenty ślubne? Czy chcesz mnie uczynić ekstatycznie 

szczęśliwym? Czy widzisz mój punkt widzenia? Ofiary te przyniosą ci większy stopień autorytetu, a 

wraz z nim przywilej czynienia większego dobra dla Królestwa. Czy nie wiesz, że panna młoda dba o 

dobro i szczęście pana młodego? ” 

„Więc spraw, abym był szczęśliwy. Odrzuć to poczucie winy i potępienia. Pozwól tym małym 

pobłażliwościom  sobie  - które nieprzyjaciel oświetla, zanim je popełnisz - ale potem wali cię jak 

młotem ... Pozwól im odpadaść. Odejdź od nich. Zostaw te demony wiszące w powietrzu, bez 

rezultatów. ” 

"Kocham Cię. Jestem z tobą. Pamiętaj: zostaw te demony wiszące. Módl się za zgubionych. I ofiaruj Mi 

swój post z własnej woli dla tych, którzy stoją na krawędzi i nie mają innej duszy, aby się za nich 

modliła. ” 


