51. Jezus mówi…
Bądź Uczciwy Wobec Siebie i Zbadaj Swoje Motywy… Spójrz w Moje Lustro
18 kwietnia 2015 - Słowa od Jezusa do siostry Clare
Jezus zaczął… „Dziś wieczorem chcę z tobą porozmawiać o uczciwości. Uczciwość wobec siebie i
innych. Wszyscy macie obszary, na które trzeba przyjrzeć się trochę bliżej. Gdybym cię nie kochał, nie
poruszyłbym tego, ale ponieważ czas jest bardzo krótki i wciąż są miejsca, w których nie wyznałaś Mi
grzechu, proszę Cię, drogocenna Oblubienico, spójrz ponownie.
„Aby przetrwać w przeszłości, ukryłaś pewne rzeczy przed sobą, ponieważ były zbyt bolesne, aby na
nie patrzeć. Ale nie musisz niczego ukrywać przed Mną, już wiem o twoich grzechach, najdroższa.
Chcę pracować z tobą i podnieść ciężar winy głęboko w środku, gdzie ukryłaś rzeczy zbyt bolesne i
niepokojące, by je wydobyć ”.
„Nie ma niczego, co mogłoby mnie powstrzymać od kochania cię, absolutnie nic. Ale nasz związek
musi być zbudowany na uczciwości. Nie mogę doskonalić tego, czego nie chcesz zobaczyć. Aby
doprowadzić cię do doskonałości, musisz być gotowa przyznać się do prawdy o sobie. Jesteś piękna
poza wyobrażeniem i nie ma nic, co zmieniłoby mój umysł w tej sprawie, ale te głębokie mroczne
sekrety i niewyznane grzechy wydzielają zapach winy i wstydu ”.
„To także jest odpowiedzialne za to, że oddalasz się ode Mnie. Wiesz, że są rzeczy zbyt ciemne, by
stawić czoła, ale że w mojej obecności wszystkie rzeczy są widziane ... czy mogę powiedzieć, że
widziałem te wszystkie rzeczy, zanim jeszcze się wydarzyły? Nikt nie chce postrzegać siebie jako zły,
więc ukrywa swoje złe myśli i czyny nawet przed sobą i usprawiedliwia się, by je ukryć lub wymyślać
historie ”.
„Moja Miłości, przyjdź do Mnie i poproś o uwolnienie się od tych grzechów. Poproś Mnie, abyś
wyprowadziła je na powierzchnię, gdzie Moja łaska może wypalić twoje ciało i nigdy więcej nie
będziesz nimi obciążona”.
„Na przykład tak wielu wymyśla, że nie mają czasu na modlitwę tak, jak powinni. Zbadajmy to. Czy
macie czas na zakupy, przygotowanie obiadu, oglądanie programu w telewizji, rozmowę z
przyjacielem przez 45 minut, pójście do salonu, aby zrobić sobie włosy, wyjazd z przyjaciółmi, aby
usiąść na ganku i cieszyć się świeżym wieczornym powietrzem?”
„Przeanalizujmy to. Zrobiliście czas, aby odżywiać swoje ciało i zaspokajać potrzeby swojego ciała.
Zrobiliście czas na relaks i rozrywkę, aby dać swoim emocjom przerwę, poświęciliście czas na to, aby
przyjaciel zwierzył się wam lub podzielił się swoimi zwycięstwami i porażkami, zrobiliście czas, aby być
stylowym i dobrze wyglądać w oczach człowieka, i znalezliście czas, aby uciec od codzienności z
przyjaciółmi.”
„Jaka jest prawda w tym, jaki jest wniosek z tego przykładu? Po prostu, że nie jestem tak ważny jak
żadna z tych rzeczy, to uczciwa prawda, której szukam. Czas na rzeczy, które są dla was najważniejsze

w życiu. Robicie czas, aby pracować i zarabiać pieniądze, robić zakupy i wydawać pieniądze, bawić się,
nawet chodzić do kościoła, te rzeczy są dla was ważne. Ale związek ze mną? ”
(Clare) Lord…
(Jezus) „No mów”.
(Clare) Chcę tylko powiedzieć, że codziennie miałam listę rzeczy do zrobienia i to było długie. Gdybym
nie osiągnęła wszystkiego na liście lub większości z tych rzeczy, zakończyłbym dzień rozczarowaniem.
Byłam bardzo nieszczęśliwa i sfrustrowana, aż pewnego dnia Pan przemówił do mojego serca: „Masz
ducha ambicji”. Duch ten sugerował oczekiwania, a ja spisywałam je, aby były wykonywane w ciągu
jednego dnia. Ale sięgałam ponad swój poziom energii i mojego czasu, więc musiałam naciskać, aby
osiągnąć wszystko. Musiałam odepchnąć każdego lub cokolwiek, co zabrałoby mi czas z mojej listy. I
zawsze było coś, czego nie mogłam zrobić.
Wszystko na tej liście było albo na świecie, albo ze świata. Jasne, że były rzeczy, które nie mogły
czekać, ale zamiast spędzać czas na pieczeniu w kuchni, mógłabym po prostu kupić coś w zastępstwie.
Ale nie, to musiało być naprawdę dobre, jeśli nie najlepsze, więc musiałam to zrobić. Są proste
sposoby na robienie rzeczy i są lepsze, trudniejsze sposoby na robienie rzeczy, które powodują, że
stajesz się bardziej zaangażowany, wykorzystując więcej swojego czasu. Zawsze wybierałam bardziej
wymagające sposoby. Być może głównym grzechem tego była Duma, to po prostu musiało być
najlepsze.
I nigdy nie miałam wystarczająco dużo czasu dla Boga. Nigdy nie miałam godzin, kiedy nie byłam
wyczerpana ani nie spieszyłam się, żeby wyjść i zrobić wszystko. Wcześnie byłam zajęta
przygotowywaniem się do wyjścia, później były resztki mojej energii. Wiedziałam, że Bóg wzywa mnie
do większej modlitwy, ale byłam tak przywiązana do moich ziemskich przyjemności i planów, nie
miałam czasu. Mam na myśli naprawdę spory czas z Nim. Pewnego dnia Pan powiedział mi, na czym
polega mój problem: „Clare, nie masz dla mnie czasu”.
Zostałam zalana tą uwagą… nie masz czasu… dla Boga? Hugh, dlaczego tak jest, czy to nie On jest
najważniejszy w moim życiu? Odpowiedź była prosta: „Nie”. Nie był najważniejszy, milion innych
szczegółów dotyczących świata było ważniejszych… ćwiczenie, znalezienie odpowiedniej odzieży do
noszenia, praca z moimi włosami, szukanie makijażu i próbowanie nowych technik , pieczenie
najbardziej intensywnego ciemnego ciasta czekoladowego z domowym lukrem, czyszczenie
samochodu, utrzymywanie blasku i jasności, przesadzanie roślin i wyszukiwanie szczegółów
dotyczących zwiększania ich wydajności, badania problemów zdrowotnych i tego, co mogą zrobić
niektóre witaminy. Mogłabym kontynuować dalej i dalej i dalej z tą listą.
Wszystkie te rzeczy były dla mnie ważniejsze niż Jezus. I to była szczera prawda. Kochałam Pana,
oddałam Mu swoje życie, myślałam, że żyję dla Niego, ale patrząc wstecz, żyłam dla siebie. Tak,
miałam czas na modlitwę, ale nic podobnego do tego, czego On ode mnie oczekiwał. A jednak byłam
głodna darów i posług, które inni mieli.

Odczuwałam Zazdrość z powodu sukcesu innych i zadawałam sobie pytanie, dlaczego nie mogę
odnieść takiego sukcesu? Powiedziałam nawet Panu, że jeśli rzuci mnie na służbę, wiem, że wszystkie
inne rzeczy znikną. Ale On by tego nie zrobił.
Chciał ode mnie, abym porzuciła znajome rzeczy tego świata, rzeczy, które uważałam za niezbędne, a
one tak naprawdę były niczym więcej niż marnościami, zanim zostałam powołana do służby. Chciał
zobaczyć, że On znaczył dla mnie wszystko, i nic w moim życiu nie było dla mnie ważniejsze od Niego.
Zaczęłam zdawać sobie sprawę, że moja zazdrość opiera się na lenistwie. Nie starałam się osiągnąć
sukcesu, ponieważ moje życie było zbyt pochłonięte przez ciekawostki, wszystkie te rzeczy, które
spłoną w ogniu. Pamiętam, jak kiedyś usłyszałam coś, co utkwiło mi w głowie jak rzep. „Jeśli jesteś
zazdrosny o kogoś, to dlatego, że widzisz coś, co posiadasz, i wiesz, że możesz to robić, ale nie
stosujesz się do poziomu niezbędnego do jego osiągnięcia”. To oświadczenie prześladowało mnie. I
powód, dla którego nie osiągałam? Czas w moim życiu był zużywany przez ciekawostki.
Potem pewnego dnia stanęłam w obliczu Wniebowzięcia. I powiedziano mi, że jesteś jedną z
niemądrych dziewic. Skąd to wiedziałam? W moim brzuchu było gnębienie, że marnowałem cenny
czas na głupie rzeczy. Ale ja wyrzucałam wymówkę, to musi być zrobione! to jest ważne! Muszę to
mieć i tak dalej i tak dalej, ale to gnębienie odmówiło odejścia, i kiedy Pan przebił moją małą bańkę
mówiąc mi, że nie mam dla Niego czasu ... i zobaczyłam rzeczywistość Wniebowzięcia , cóż, to był mój
moment przebudzenia. Po prostu wiedziałam, że jeśli będę kontynuowała w ten sposób, zabraknie mi
ropy, jeśli to się już nie stało. To wtedy się zmieniłam, obniżyłam moje oczekiwania i standardy w
sprawach światowych, aby Bóg mógł zdominować moje życie.
(Jezus) „I tu chciałbym, abyście z tego miejsca wystartowały moje Panny. Chcę, żebyście były
niezłomnie szczere wobec siebie w kwestii spędzania czasu. Ponownie oceńcie konieczności w swoim
życiu. Obniżcie swoje oczekiwania, aby ciekawostki i próżność nie okradały was ze Mnie. To takie
śliskie, jeden krok w złym kierunku i wszystkie złe rzeczy wskakują na pokład. ”
(Clare) Pamiętam, jak przed laty ubierałam się na wizytę do kościoła, po prostu musiałam mieć
skoordynowany strój, odpowiednią sukienkę, odpowiednie akcesoria, odpowiednią torebkę,
odpowiednie buty, odpowiedni pasek i odpowiedni makijaż . Jedna rzecz wychodzi poza linię i
wszystko inne podąża za nią.
Gdybym nie była tak świadoma mojego wyglądu zewnętrznego, mogłabym robić to samo, co tydzień.
Wtedy mój wewnętrzny człowiek byłby naprawdę gotowy do uwielbienia i nieświadomy pokazu
mody. Dla was, mężczyzn, byłby to właściwy krawat, z odpowiednią koszulą, odpowiednią kurtką i
spodniami, i odpowiednimi butami, z błyszczącym, nowym, czystym samochodem, który sprawi, że
wszyscy faceci przyjeżdżający do kościoła będą mieli lśniące wrażenie. Ale my w to wpadliśmy.
(Jezus) „Najsmutniejszą częścią tej Mojej Oblubienicy jest to, że nie widzicie, że wasze zaangażowanie
dusi owoce, które mogliście zrodzić. Naprawdę w tym kraju, wrzosowiska porosły kościoły do tego
stopnia, że nie ma dla mnie miejsca, abym się poruszył. I większość czasu, kwestią zakotwiczającą
Moje ruchy, jest społeczna akceptacja. Ubieranie się poprawnie, patrzenie we wlaściwy sposób,

zachowywanie się w odpowiedni sposób, w najbardziej niewłaściwych czasach. Nie mam miejsca, żeby
oddychać. ”
„Dlatego wzywam do uczciwości. Nowego poziomu uczciwości. Kiedy ten kraj będzie w stanie wojny,
będzie szczerość, ponieważ wszystkie fanaberie będą niemożliwe do zdobycia, wtedy będziemy mogli
powrócić do treści, osobistej świętości i tego, co naprawdę się liczy. Ale teraz Mój kościół jest
związany standardami społecznymi i akceptacją w oczach człowieka ”.
„Moje Panny, Moje piękne Panny, błagam, sprawdźcie swoje motywy. Jest tylko jeden motyw, który
powinniście mieć, miłość do Mnie i miłość bliźniego. Każdy inny motyw jest nieczysty, a czystość jest
tym, co jest konieczne, aby Mnie wyraźnie widzieć i słyszeć ”.
„Zadaj sobie pytanie…„ Czy powiedziałem to, ponieważ chciałem być sprytny i zaimponować innym
”lub„ Czy ubrałam się w ten sposób, żeby być lepsza od tej czy tamtej” lub „ Czy ćwiczę, aby móc
odwrócić głowy mężczyzn w kościele? I złapać męża? Czy mogę powiedzieć, że jeśli chcesz przyciągnąć
męża według cielesnych standardów, będziesz miała cielesnego mężczyznę i małżeństwo cielesne.
„Zadaj sobie pytanie ...„ Czy zadzwoniłam tak, żeby zasadzić brzydką myśl o kimś, kogo nie lubię?
”Lub„ Czy zapisałem się do służby w kościele, aby poprawić swój wpływ i status? ” Lub „ Czy
zaproponowałam pomoc, bo chcę, żeby ludzie myśleli, że jestem dobra? ”lub„ Czy kupiłem ten nowy
samochód, ponieważ chciałem zwrócić innych uwagę na parkingu? ”
„Sprawdźcie swoje motywy, zarówno mężczyźni, jak i kobiety. Sprawdźcie, czy powód, dla którego coś
robicie, jest wyłącznie dlatego, że mnie kochacie i nie ma innego powodu. Jeśli zaś macie być widziani
przez innych aby dobrze o was myśleli, to gwarantuję wam, że z waszej lampy wycieka olej i grozi jej
wygaśnięciem.
„W przyszłym tygodniu przekonam was o waszych motywach. Zamierzam ujawnić postawy i nawyki,
które przeszkodziły wam i uniemożliwiły wam stanie się tymi, jakimi naprawdę jesteście we Mnie.
Niektóre rzeczy mogą być dla was szokiem, gdy zobaczycie, dlaczego naprawdę robicie to, co robicie.
Ale to dla waszego dobra. Ma to na celu usunięcie większej liczby plam z sukni ślubnej. To aby
doprowadzić was do pokuty. A jeśli ktokolwiek myśli o sobie o wiele lepiej niż o innych, cóż, odkryje,
jak bardzo jest skromny. To jest dobra rzecz. Bo naprawdę podnoszę pokornych, ale zmniejszam
postawy dumnych ”.
„Proszę, Moi Oblubieńcy, mężczyźni i kobiety, bądźcie szczerzy wobec siebie i nie próbujcie
usprawiedliwiać się ani omijać prawdy o tym, dlaczego robicie rzeczy. Na każdym kroku pokutujcie i
proście o Moją pomoc, aby uwolnić się od tych światowych postaw i pozorów. Oczyszczam was, jak
ogniem wypróbowane złoto, współpracujcie ze Mną, bo was kocham i mam tylko wasze najlepsze i
wieczne intencje w sercu. Błogosławię was teraz odwagą, abyście współpracowali ze Mną,
przygotowując was na nasz dzień ślubu ”.

