
318. Jezus wyjaśnia… Z Urazą i Zazdrością Jesteście dla Mnie Bezużyteczni…  

Więc Wasze Życie się Rozpada 

18 maja 2016 r. - Słowa od Jezusa do siostry Clare 

Jezus zaczął… „Każda dusza ma perspektywę Mojej obecności, Mojej relacji z nią. Jest coś do 

nauczenia się o Mnie od każdej duszy, która wyraża swoją miłośd, bez względu na medium. Film, 

malarstwo, śpiew, pisanie. Każdy z was ma dar w waszym związku ze Mną, a kiedy dzielicie się tym 

darem, dusze, które doświadczają, dochodzą do nowego zrozumienia tego, kim jestem dla nich. ” 

„To bardzo ważne, aby artyści, muzycy i pisarze wyrażali swoje uczucia o Mnie i Moje uczucia na ich 

temat. W ten sposób naprawię szkody, jakie religia wyrządziła Mojemu ludowi. Tak łatwo jest 

przestrzegad zasady kościelnej - a jakże bardzo wymagające i trudne jest życie w miłości i poświęceniu 

dla wszystkich, których spotkasz ”. 

„Właśnie dlatego religia stała się tak popularna. Ludzie myślą, że ponieważ są „religijni”, są święci. Nie, 

to idzie o wiele głębiej. Wielu przyjdzie i powie: „Czy nie uzdrawiałem w Twoim imieniu? Czy nie 

głosiłem wielkich kazao w Twoim imieniu? I spójrz na wszystkie dusze, które dla ciebie wygrałem. ”  

„I powiem…„ Spójrz na wszystkie dusze, które Mój Duch zdobył dla Mnie. I popatrz na cały zespół 

modlitewny, który cierpiał w domu, odmawiając sobie i wspierając ciebie. Ich nagroda jest wielka. Ty 

przekazałeś wiadomośd, ale namaszczenie nadeszło ode Mnie przez tych, którzy są ukryci i szukają 

Mnie nieustannie. Nie troszcząc się o uznanie, tylko troszcząc się o tych, za których się modlą. 

”Powiem też inne rzeczy, o których nie chcę teraz mówid”. 

„Jeśli twoje serce było czyste, twój motyw czysty, twoja miłośd do Mnie czysta, powiem…„ Dobra 

robota, Mój wierny sługo. Wejdź w radośd Twojego Mistrza. ” 

„Ale chcę, abyście wszyscy zrozumieli, że księgi reguł i doktryna nie przejdą zgromadzenia i nie 

wprowadzą was do Nieba. Musicie żyd z serca, tak jak ja żyję. Dawad z serca, jak Ja daję, bez 

kompromisów dla światowych laurów. ” 

„Nie powinniście też dzielid Mojego Ciała. Czy myślicie, że wasze wywyższające argumenty na temat 

tego, co jest prawdziwą doktryną, a co nie, podobają się Mnie? Kiedy powodujecie podziały i gorszycie 

niewinne dusze, ponieważ wasza droga jest właściwa, a droga innego chrześcijanina jest niewłaściwa, 

i dlatego mówicie im, aby ich nie słuchali… Czy uważacie, że to Mi się podoba? ” 

„Kiedy siejecie podziały i prześladujecie innych duchownych, wykorzystując swój czas, by burzyd 

zamiast budowad, czy myślicie, że to Mi się podoba? Czy nie zrywacie sieci i nie pozwalacie rybom 

uciec? Rzeczywiście, rozdarta siatka tylko odstrasza ryby. Oto rzeczy, które niektórzy z was powinni 

rozważyd - właśnie teraz. Czy podejrzewacie, że jesteście częścią Mojej Oblubienicy, gdy gryziecie się 

nawzajem? ” 

„Tak postępuje Moja Oblubienica ... nie wyciąga kąkolu z pszenicą, a raczej dalej uprawia to pole. 

Opatruje rannych, żyje życiem miłości przed wspólnotą, aby wszyscy mogli przyjąd ten zwyczaj.  



Podczas gdy inni machają palcami na tego lub tamtego chrześcijaoskiego nauczyciela, ona przyjmuje 

ułomnych, głuchych, niewidomych, karmi i ubiera biednych i uczy ich o Mojej miłości poprzez swoje 

działania. ” 

„Kiedy patrzę na wasze domostwo i widzę spory, sprzeczki, zazdrośd i niezgodę, czy myślicie, że tam 

zamieszkam? Wynosząc się i depcząc innych, czy myślicie, że Moje uszy chętnie słuchają o 

szkalowaniu, kłamstwach i oszczerstwach innych? Czy nie nauczyłem was, abyście nie pokazywali 

błędów innych ani nie zwracali uwagi na to, co waszym zdaniem uważacie za błędne? 

„Czy nie jest moim zadaniem osądzanie? Czy nie jest to właśnie to co zrobili Mnie Skrybowie i 

Faryzeusze? Czy nie znajdowali ciągłego błędu w Moich naukach, mówiąc Mi, że niszczę ich wiarę i 

błędnie nauczam? Czy nie uzdrowiłem ślepca w szabat, aby ujawnid ich hipokryzję? ” 

„Czy któraś z tych postaw wam coś kojarzy, wam którzy nazywacie się Moim Imieniem?” 

„Potem powiem im wprost…„ Nigdy was nie znałem; odejdźcie ode Mnie, wy, robotnicy bezprawia ”.” 
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„Dlaczego mówię„ pracownicy bezprawia? ”, Ponieważ sercem prawa jest Miłośd. To, co robicie, jest 

sprzeczne z tym prawem. Nie budujecie, torując drogę prostą dla Mnie. Wysadzacie mosty i więzicie 

ludzi zgodnie z waszymi prawami i legalizmami, pogrążając ich w osądzie, zarozumiałości i 

oślepiającym błędzie. ” 

„Czy mówię te rzeczy, aby was potępid? Nie, mówię je, żebyście się obudzili, zanim będzie za późno. 

Postępujecie w złym kierunku. Powródcie do Mnie i nauczajcie tego, czego nauczam, a nie tego, czego 

was nauczyli wasi ojcowie. Wielu z nich żyło w poważnym błędzie i przekazało wam ten błąd. Teraz wy 

nadal to przekazujecie, odwracając ludzi ode Mnie. ” 

„Życzę wam, abyście przestali osądzad innych i poddali się Mojemu Błogosławieostwu. Wielu z was ma 

dary i talenty, by głosid Ewangelię… muzykę, sztukę, pisanie i nauczanie. Ale dopóki jesteście 

pogrążeni w urazie i zazdrości, jesteście dla Mnie bezużyteczni. Rozprzestrzenili byście tylko gorycz, 

jeśli zwiększyłbym wasze namaszczenie. ” 

„Jak myślisz, dlaczego trzymałem Clare z dala od publicznej służby przez 30 lat? Czy to nie dlatego, że 

ona także miała ducha religijnego, urazę i zazdrośd? Oboje wam to przyznają. Nie mogłem 

wykorzystad ich pięknych talentów na wielką skalę, ponieważ zatruliby ludzi urazą. ” 

„Tego życzę wam, którzy poświęciliście się zburzeniu tam, gdzie Ja buduję. Teraz umieszczam znaki w 

waszym życiu… porażki, bardzo ciężkie lekcje, choroby są dozwolone. Kryzys finansowy jest 

dozwolony. Wiele rzeczy wypada spod waszych stóp. Wasze życie się rozpada. Czy pytaliście Mnie 

dlaczego? Powiem wam dlaczego: Pozwoliłem wrogowi przesiad was, ponieważ wy Mnie przesialiście, 

okradliście Mnie, pozwalając wrogowi działad przez was ”. 

„Więc teraz daję wam okazję do introspekcji. Gdy wokół was rozpadają się rzeczy, czy macie odwagę 

powiedzied… „Ostrzeżono nas, że to się stanie.” Bo jeśli to zrobicie, pokutujecie, a ja przywrócę was na 

każdym poziomie, na którym pozwoliłem wrogowi was okraśd. ” 



„Nie tylko to, zacznę błogosławid wasze dary i talenty, ponieważ nie uczycie podziału, urazy i 

zazdrości. Uczycie miłości, którą okazywałem w Moim życiu, i budujecie innych posługujących wokół 

was. 

Kiedy widzicie owoc i wiecie, że Szatan nie działa przeciwko Szatanowi, a jednak mury, które Szatan 

zbudował wśród Wiernych, upadają - czy nie wiecie, że ono pochodzi ode Mnie? ” 

„Kiedy zobaczę, jak chodzicie w pokorze, miłości i wykonujecie dzieła, które zaobserwowaliście u 

Mnie, budując i nie burząc, wtedy przywrócę was i przygotuję do waszej posługi. Nie lękajcie się, gdy 

widzicie, jak rzeczy rozpadają się w waszym życiu. Pozwalam, aby te rzeczy was nauczyły i 

poprowadziły na właściwe ścieżki, abym mógł naprawdę was błogosławid i abyście naprawdę stali się 

tymi, jakimi was stworzyłem - Czystymi Naczyniami ku czci, oddanymi Mnie ”. 

„To jest Moje Serce dla was. To, co powiedziałem, z pewnością zrobię… jeśli będziecie ze mną 

współpracowad. Nie porzucę dzieła Moich rąk. Nie porzucę tych, którzy naprawdę Mnie kochają, 

słuchają Mojego głosu i są mu posłuszni. Nie, pomogę wam i podbuduję was, ponieważ takie mam 

plany dla was.” 

„Poprosiłem Moich Aniołów, aby towarzyszyli wam w tych sprawach, na które pozwoliłem zwrócid 

waszą uwagę. Mój Duch Święty przekona was, że te słowa są prawdziwe. Kiedy zobaczę, jak 

wzmacniacie Moich innych służących, wtedy będziecie gotowi na swoją posługę. ” 


