
609. Jezus mówi…  

Podążaj za Swoim Sercem i Uwolnij się od Wpływu Swoich Rodziców i Krewnych 

29 marca 2018 r. - Słowa od Jezusa do siostry Klary 

Jezus zaczął: „Tak wielu marnieje na świecie, nie rozumiejąc, kim oni są. Wędrują jako jeocy 

uformowani przez „system”, pozbawieni jakiegokolwiek wewnętrznego kierunku. Ale widzisz, dam im 

to, gdy będą Mnie szczerze szukad. I chcę, żebyś nadal ich tego uczyła ”. 

(Clare) Chcę tylko zauważyd, że jest kilka dusz, które opuściły życie dla świata, sprzedały wszystko i po 

prostu nie wiedzą, co dalej. I On porusza to tutaj. „Panie, nie mogę im pomóc w kierowaniu, kiedy się 

pozbędą wszystkiego i nie wiedzą, co dalej robid”. 

(Jezus) „Mówisz im, żeby szli za głosem serca, prawda?” 

(Clare) Tak. 

(Jezus) „Cóż, tam właśnie nad nimi pracuję, w ich sercach. Mają inspiracje, nawet tak jak ty w 

przypadku kwiatów wiśni. ” 

(Clare) To było wydarzenie, które rozpoczęło moją karierę fotograficzną, gdy miałam 20 lat. 

(Jezus) „Dostają wgląd i inspiracje, ale ponieważ zostali tak sklonowani przez systemy tego świata, 

myślą, że to niemożliwe. Z Bogiem, NIC nie jest niemożliwe. Chcę, żeby porzucili „dom ich ojca”, bo 

pragnąłem ich piękna. Chcę poprowadzid ich ścieżką, której nie znali, drogą obcą dla nich. Będę mówid 

do nich w ich sercach, ale muszą kultywowad słuchanie Mnie ”. 

„Każdego dnia daję im wskazówki, a jednak pozostają nieświadomi, ponieważ nie słyszą. Dlaczego oni 

są głusi? Ponieważ hałas świata zagłuszył Mój głos. Dlatego tak ważna jest cisza i modlitwa. Niech 

kontynuują swój dzieo, czekając na Mnie, abym otworzył drzwi ich serc na mądrośd, która jest z góry 

”. 

„Tyloma rzeczami rządzą normy społeczne. Tak wiele tłumią światowi rodzice. Oni muszą całkowicie 

uwolnid się od wpływu rodziców i krewnych aby realizowad swoje marzenia, inaczej będą chodzid po 

tym świecie, jakby byli martwi. W pewnym sensie są martwi. Martwi dla swoich marzeo i przeznaczeo, 

które zasadziłem w ich istnieniu przed Czasem. ” 

„Ale tak wielu jest zdezorientowanych mediami, muzyką i filmami; wszelkiego rodzaju rozrywką. Są 

odrętwiali, ponieważ cenną rzecz, którą w nich zasadziłem, umieszczono w trumnie niewyobrażalnych 

norm kulturowych i niemożliwości. A potem ją pochowano. Od dawna już umarła i została oddana na 

wieczny spoczynek ”. 

„Ale w ich sercach są niepokoje. „Czego nie zrobiliśmy?”, Pytają. Moja odpowiedź? „Nie słuchaliście 

bardzo uważnie. Nie słyszeliście Mnie. Gdybyście Mnie słyszeli, nie bylibyście w tym miejscu 

niepewności i konformizmu. Byście realizowali swoje marzenia. ” 



„Chcę, aby Moje dzieci, Moje owieczki i Moje owce wiedziały bez cienia wątpliwości: jesteście  

bojaźliwie i cudownie stworzeni. A w waszym DNA leży wasze przeznaczenie, które przyniosłem na 

taki czas jak ten. Miejcie większe marzenia, Moi ludzie - Miejcie większe marzenia! ” 

„Nie mam na myśli służby telewizyjnej i sławy. Mam na myśli to głęboko ukryte, tajne pragnienie życia 

tak bardzo odmiennego od tego, czym teraz żyjecie. Życie przeżyte „na zewnątrz pudełka”. 

„ ‘To nie jest praktyczne’. Ludzie powiedzą. A wy to przełkniecie i odejdziecie od swoich marzeo, aby 

prowadzid letnie, obojętne życie? A może uda się wam wytrwad w wierze i podążad za marzeniem, 

niezależnie od tego, ile was to kosztuje? Niektórzy z was widzą swoje przeznaczenie w dzieciostwie i 

dorastaniu; zdarzyły się rzeczy, które wywarły głębokie wrażenie ”. 

„Pamiętasz, Clare, jak zwykłaś karmid ludzi? To była zapowiedź twojej praktycznej posługi dostarczania 

żywności biednym - i nie tylko jakiejkolwiek starej żywności, ale naprawdę wybranej żywności. Czy 

pamiętasz, jak poświęcałaś czas dla cierpiących i niezrozumianych? Czy pamiętasz długie i głębokie 

rozmowy o prawdzie i życiu? Tak się zagubiłaś i szukałaś. Bardzo rozczarowujące było otrzymanie 

odpowiedzi, których nie dostałaś od duchownych”. 

„Łaknęłaś i starałaś się poznad Prawdę: co jest poza obliczem zwyczajności? Czy naprawdę istnieje 

Bóg? I kim on jest? Opar, moc, bezosobowy, niepoznawalny? 

„Czy pamiętasz ból, jaki ci to sprawiało? Egzystencjalizm i brak konkretnych odpowiedzi, tylko więcej 

pustki i ciemności - gdziekolwiek się odwróciłaś. Naprawdę były to rzeczy, o których marzyłaś, ale 

których nie znalazłaś w żadnej bezbożnej duchowości świata. Podróż po podróży i nic, tylko ślepe 

zaułki. Ślepe uliczki. ” 

„A teraz mnie znalazłaś - a raczej Mnie zaakceptowałaś. Bo Ja byłem z tobą przez całe życie. I kierując 

się bólem nieznajomości Prawdy, twoje serce dzieli się Mną z poszukującymi, bolącymi sercami. To 

koniec twojej podróży. Czy to w pieśni, czy w piśmie, odnalazłaś swoją misję w życiu: nieśd Moją 

miłośd innym. Osobista, czysta, ale intymna miłośd, w której dusze mogą znaleźd pokój we Mnie. Ich 

znaczenie - we MNIE. Ich życie - we MNIE ”. 

„Moje dzieci, dla tych, którzy cierpią i pragną wiedzied, zajrzyjcie głęboko w wasze serca. Jakie było 

wasze największe pragnienie i siła napędowa? Co sprawiło wam największą radośd w życiu? Nie ulotne 

radości z posiadania przedmiotu, ale głęboka radośd z faktu, że po prostu zrobiliście coś, co przyniosło 

wam pewien rodzaj spełnienia, o którym zawsze marzyliście ”. 

„Moi ludzie, odpowiedź leży w waszych sercach i jest odpowiedzią na potrzeby innych. Poszukajcie tej 

kombinacji i działajcie zgodnie z nią. Znajdźcie sposób, aby pomóc i przyprowadzid innych do Mnie i 

realizujcie to ”. 

„Możecie nawet zacząd bardzo skromnie, zbierając jedzenie z bazaru i rozdając je osobom 

mieszkającym w parku. Słuchajcie ich trosk, spędzajcie z nimi czas, módlcie się za nich i dzielcie się 

swoją własną esencją.  



Znajdźcie sposób, aby wasze życie się liczyło, przynosząc Mnie innym, niezależnie od tego, czy będzie 

to jedzenie, modlitwa czy muzyka. Dawajcie to innym hojnie, a ja was powiększę. Wskażę wam drogę, 

podczas gdy służycie nawet w najmniejszych staraniach.” 

(Clare) Panie, niektórzy ludzie pytają mnie, czy powinni iśd do szkoły i uzyskad dyplom z teologii. 

Widziałam katastrofalne skutki tego. Uczą się o Biblii, ale nie znają Boga. Stali się światowi, tworząc 

programy rozwoju kościołów - światowych kościołów - ale nie mają pojęcia, Kim jesteś. 

(Jezus) „Uniwersytet nie jest konieczny. Namaszczenie, współczucie i miłośd są konieczne. Zapewnię 

WSZYSTKIE te rzeczy. O ile nie poprowadzę was konkretnie do Biblijnej Uczelni, możecie byd 

wyposażeni tam, gdzie jesteście, po prostu czyniąc dobrze, studiując Pismo Święte, modląc się. 

Modląc się za innych i szukając Mnie. Zaufajcie mi, że nagradzam dobrą wolę. Nie możecie Mnie w 

tym przewyższyd. Jeśli przez swoją szczerośd udowodnicie, że całym sercem chcecie Mi służyd, 

zacznijcie od tego, co już macie, i dodawajcie do tego. Ja zrobię resztę. Uczenie się przynosi dumę; 

dobroczynnośd buduje ”. 

„O wiele łatwiej jest obrócid poruszający się statek niż ten stojący bez ruchu w wodzie. Kiedy jesteście 

w drodze, poruszacie się i koncentrujecie na pomaganiu innym. Jedna rzecz prowadzi do kolejnej. 

Potem podrzucę małe wskazówki do waszych serc i zacznę prowadzid was coraz głębiej i głębiej.” 

„Jeszcze do trzech lat temu Ezekiel i Clare poświęcali życie na znalezienie głodnych rodzin i żywienie 

ich. Ludzie docenili wartośd, jaką posiadali przynosząc Mnie do społeczności i zaczęli ich wspierad. 

Mieli także grupy modlitewne, w których Ezechiel prowadził adorację a Clare nauczała. ” 

"Macie talent; Użyjcie go. Możecie się modlid, słuchad i zachęcad; Użyjcie tego. Znajdźcie sposób na 

życie bezinteresowne i przyprowadźcie Mnie do tych, których napotkacie.” 

„Pozostaocie w Moim Słowie i przynieście to Słowo głodnym. Nie z potępieniem, ale z zachętą - i, jeśli 

to konieczne, bardzo delikatną korektą. Ale musicie byd świadomi, że macie do czynienia z duszami, 

które były zastraszane i powiedziano im od urodzenia że były bezwartościowe - i widzą Mnie jako 

kolejnego sędziego, który je potępia. Nie widzą Mojej bezwarunkowej miłości, Mojego zrozumienia i 

współczucia. I że jestem oddany IM całkowicie. NIE potępiam ich. Jestem dla nich i dla ich dobra. I 

mam dla nich przyszłośd. ” 

„Wy - pokażcie im to. Oni łakną tego. Przynieście im to, sprawcie aby to ożyło. Niezależnie od tego, czy 

jest to bochenek chleba, piosenka, zachęcające słowo - nie ma znaczenia. Karmcie Moje owieczki i 

Moje owce, które wędrują po zboczach, nie mając nikogo, kto by się nimi zaopiekował. Namaszczę 

was, abyście to mogli zrobid. Nakarmcie ich, a ja będę z wami.” 


