
607. Jezus mówi o Przejrzystości i Lekcjach, Które Muszą się Wryd Głęboko w Pamięd 

25 marca 2018 r. - Słowa od Jezusa do siostry Clare 

Jezus zaczął… „Płaczę za Moim Kościołem, Moim Ciałem. Płaczę, ponieważ nie rozumieją wartości 

przejrzystości i konieczności bycia otwartym i proszenia o modlitwę. Chcę, żeby wszyscy zobaczyli, że 

ataki skierowane przeciwko wam są uniwersalne, a jeśli staniecie razem jako jedno Ciało, można je 

pokonad. ” 

„Zobaczycie taktykę, której jesteście ofiarą, popełnianą wobec innych. Zobaczycie zamiatanie ręki 

wroga i miażdżące ciosy, które dręczą jednocześnie Moje Ciało. Wtedy uświadomicie sobie, że jednośd 

celu, świętośd i trzymanie się razem posłuszeostwa to przezwycięża. ” 

„Zamiast próbowad udowodnid, że jesteście wytrwali i silni oraz nie potrzebujecie rad i modlitw 

innych, wszyscy zobaczycie, jak beznadziejnie jesteście tacy sami. Multimilioner, bezdomny; gwiazda 

filmowa, walcząca licealistka; rolnik, biznesmen. Nie dbam o to, jaki jest twój zawód - wszyscy macie 

te same problemy do pokonania, te same bitwy, te same grzechy i wady, ten sam opór wobec Prawdy. 

Ci z większymi pieniędzmi i biedniejsi. Wszyscy jesteście połączeni w ten sam sposób i stawiacie czoła 

tym samym wyzwaniom. ” 

„Wiedzied to w głębi duszy, to pokonad swoje ego, dumę i namiętności - tego właśnie używa Szatan, 

aby kontrolowad was wszystkich, najskuteczniej. Jak możesz patrzed z góry na innego mężczyznę lub 

kobietę uwięzioną w pornografii - kiedy ty też jesteś? Czy nie jesteście równi w swoich słabościach? 

Chodzi o pracę zespołową i przezwyciężanie zła dzięki braterskiej miłości i wytrwałości ”.  

„„ Wyznawajcie sobie grzechy, jeden do drugiego ”sprowadza wyniosłego człowieka z jego 

odosobnionego szczytu i duszy zamieszkującej głęboko pustynię na równiny, gdzie obaj są 

przygotowani do wspierania się nawzajem w ich wyzwaniach. Lęk przed odrzuceniem i podatnością na 

zagrożenia powoduje, że kobiety i mężczyźni omurowują się, aby chronid swoje niepewne poczucie 

bezpieczeostwa. Malują więc akceptowalny obraz i trzymają się status quo. ” 

„Ale nadszedł czas, w którym status quo może spowodowad utratę dusz. A ci, którzy wyobrażają sobie, 

że sami poradzą sobie z własnymi problemami, są niestety w błędzie. Kiedy wszyscy uznacie swoją 

ludzką kondycję, spotykacie się, by wspierad się nawzajem - tak jak to robili w czasach granicznych, 

kiedy wszyscy zebrali się razem, aby odpierad ataki wrogów. 

„Wróg jest wokół was, Mój Ludu. I on liczy na waszą potrzebę bezpieczeostwa, by kontrolowad wasze 

decyzje - nawet decyzję o wielbieniu Mnie i tylko Mnie, kiedy to prowadzi cię do konfliktu z 

najbliższymi. Gdy zagraża to twoim dochodom. Kiedy może odizolowad dziecko lub ukochaną osobę. 

Jest więcej sposobów, niż można policzyd, aby ukradkiem odciągnąd was ode Mnie - dopóki nie 

wyjdziesz na zewnątrz, bez ochrony idąc prosto w zasadzkę. ” 

„Ale dusza, która pozostaje blisko Mojego serca, usłyszy ożywienie Ducha, kiedy wybór narazi cię na 

niebezpieczeostwo”. 



„Wielu wyrzecze się przekonao lub zasad - wielu. Ponieważ nie zniosą szyderstwa pływania pod prąd. 

Gdy wszyscy połączycie ręce i wyjawicie sobie wzajemną słabośd, wróg straci nad wami kluczowy 

czynnik STRACHU, że możecie zostad odrzuceni. ” 

„Gdy wasza przejrzystośd ujawni wzajemne braki, ZAZDROŚD zostanie pokonana, widząc słabości 

innych. A wasza przejrzystośd oznacza równośd i zrozumienie, że nie mam względu na osoby; te 

problemy są uniwersalne dla ludzkości. ” 

(Clare) Cóż, droga rodzino, w tym momencie przesłania wyczułam, że czegoś mi brakuje. Coś dla mnie 

trochę osobistego i domowego - coś, co Pan czekał, abym rozpoznała w sobie. Stałam się bardzo 

drżąca i roztrzęsiona, gdy zdałam sobie sprawę, że częśd smutku Ojca była nade mną. I zdałam sobie 

sprawę, że mój mały projekt zabrał mnie od Niego na 3 dni, a nie jeden. I to uczyniło nas bardzo 

podatnymi na atak duchowy, ponieważ moja uwaga była osłabiona prez inne rzeczy. Zagrożona. 

(Jezus) „Clare, co mogę ci powiedzied? Gdybyś odrzuciła przynętę, nie byłaby ona tak dotkliwa. Patrzę 

na ciebie z wielką litością. Pozwalam ci robid to, co ci się podoba, to co przyniesie ci radośd, abyś 

mogła zobaczyd, jak ogromna, szeroko otwarta jest pułapka. I aby znaleźd swoją radośd - bez 

domieszki smutku - tutaj, w Moich ramionach, Umiłowana. ” 

"Tak. Chcę, żebyś cieszyła się pięknem natury. Ale wszyscy jesteście w strefie wojny, granaty i bomby 

wybuchają wokół was. To wymaga WSZYSTKIEGO, Moja miłości. WAS CAŁYCH. Ponieważ ci, którzy 

służą w wojsku, nie zostają uwikłani w sprawy cywilne. Czy potrafisz sobie wyobrazid żołnierza na 

wrogim terytorium podziwiającego kwiaty i sadzącego jeszcze kilka, które mogą zakwitnąd w drodze 

powrotnej? 

„Kiedy kazałem ci posadzid kilka bulw, wiedziałem dokładnie, z czym się zmerzysz. Nawet niewielka 

garstka, którą otrzymałaś, była gorsza. Chciałem ci pokazad, jak niestabilny, daremny i frustrujący 

może byd świat. Chciałem zniechęcid cię w przyszłości do myślenia w tym kierunku. ” 

„Tymczasem Szatan - doskonale wiedząc, jak reagujesz każdej wiosny - zastawił na ciebie pułapkę. 

Dałem ci pozwolenie na wejście w to, abyś zdała sobie sprawę, że to po prostu nie jest tego warte. W 

Niebie mam wszystko dla was przygotowane. Kwiaty, które zaśpiewają ci, Clare. Odwrócą głowy, aby 

iśd za tobą, a nawet zawoład twoje imię, zapraszając cię do oddania Mi czci razem z nimi. Och, 

najdroższa, niewiarygodne błogosławieostwa czekają na ciebie! ” 

„Ale teraz twoi wrogowie, a jest ich wielu, narysowali na tobie koralik. Zaplanowali to, świadomie 

wiedząc, że skooczysz w większym projekcie, niż ci się wydawało, a to skróci nasz czas modlitwy; 

trudno byłoby ci się skoncentrowad, ponieważ byłaś tak zmęczona. Dlatego byłabyś osłabiona. Czekali 

na ten czas, aby zobaczyd, czy wpadniesz w pułapkę, której uniknęłaś przez posłuszeostwo przez 

ostatnie dwa lata. Właśnie o tym mówię. ” 

„Teraz spojrzysz wstecz na ten czas i zobaczysz, jak bardzo było to bolesne - i zdasz sobie sprawę, że 

twoja broo jest pełna śmiertelnej siły, by trafid demony, a nie bulwy Hiacyntu. Ale jeśli załadujesz je 

kwiatami, nie będziesz miała obrony. 



„Mówię ci to dla twojego własnego dobra, Umiłowana. Nic na tym świecie nie jest warte poświęcania 

czasu ze Mną. NIC." 

„A jeśli nie uczysz się z przeszłości, powtórzysz to w przyszłości. Musisz bardzo ostrożnie rozważad 

swoje opcje. Na chwilę nie możesz oderwad wzroku od drogi. Ponieważ gwarantuję ci… Lew czeka. 

„Gdybyś była zajęta tylko modlitwą, jak zwykle, te same wydarzenia miałyby miejsce - ale twoja 

reakcja byłaby znacznie silniejsza i nie byłaby tak dotkliwa. Pozwoliłem, aby to pokazało, że nie ma 

miejsca na utratę ostrości i pogoo za wiatrami. Bez względu na to, jak pachną. 

„Wiedząc o tym i po wyciągnięciu tej bardzo trudnej lekcji, spodziewam się w przyszłości, że 

zignorujesz te zaproszenia do relaksu i cieszenia się scenerią.” 

„Och, tak bardzo cię kocham, Clare! Naprawdę boli mnie, gdy widzę cię w takim nieszczęściu. Ale 

wierzę, że w przyszłości nie rozluźnisz czujności, ale odrzucisz te zaproszenia. Masz o wiele więcej do 

zrobienia, ale potrzebuję aby ta lekcja wryła się głęboko w pamięd. ” 

(Clare) Dziękuję, Panie. 

(Jezus) „A dla reszty z was, Moi cenni Mieszkaocy Serc… Żywicie w sobie namiętności, które zwabiają 

was do czegokolwiek poza Moją chwałą - jeśli ich posłuchacie. Chcę zobaczyd, jak stanowczo 

postępujecie z tymi pokusami, wiedząc, że nie są one warte waszej uwagi. Nie są też godne tego, do 

czego was wzywam, i nie mają miejsca w waszym życiu, jeśli wiernie dążycie do tego, co najwyższe i 

najlepsze w naszym życiu razem. ” 

„Modlę się za was, Moi błogosławieni. Tak, wstawiam się za tym, abyście otrzymali najcenniejsze łaski, 

abyście mogli odróżnid podłe i zepsute od cennych, i odpowiednio dedykowali wasze życia. ” 


