
745. Jezus mówi…  

Uwikłania Utrudniają Osiągnięcie Życiowych Celów...Przyjdź, Bądź Wolny i Lataj 

1 stycznia 2020 r. - Słowa od Jezusa do siostry Clare 

(Clare) Panie, wyznaję, jestem słaba. Dziękujemy Ci, Jezu, za wskazanie nam drogi do obfitego życia i 

realizacji naszych celów życiowych z Tobą. O Panie, bardzo za tobą tęsknię. Odezwij się proszę. 

Jezus zaczął… „Czekałem na ciebie, Moja Oblubienico. Czekałem, aż skooczysz robid wszystkie rzeczy, 

które Twoim zdaniem były ważniejsze ode mnie. Och, Clare, moja czuła. Jesteś bardzo, bardzo słaba. 

Poproś o wzmocnienie przeciwko rozproszeniom. To twój upadek. ” 

(Clare) Rozumiem, co mówisz, Panie. I czuję się jak ten przywódca społeczności, który został powołany 

do wyższych rzeczy, ale wciąż zsuwał się z dachu po gontach. Wspinał się i próbował robid to, co 

powinien, ale mógł tylko dojśd tak daleko, a potem znów się ześlizgnął. Tak bardzo się czuję. 

(Jezus) „To bardzo graficzny przykład sposobu, w jaki większośd prowadzi swoje życie. Umiłowani, jeśli 

chcecie wyrwad się z tego schematu, musicie bardziej się postarad. Bądźcie bardziej świadomi tego, na 

co spędzacie czas. Te drobne wyrzuty sumienia, zwłaszcza gdy wchodzicie do Internetu - te, które 

mówią wam: „Uhn Uh!” Sposób, w jaki rozmawiacie ze swoimi zwierzętami. Słuchają was lepiej niż wy 

Mnie!   Ale nie jestem tu, by cię zburzyd, Moja słodka małżonko. Jestem tutaj, aby cię wzmocnid. 

„Clare, znasz niebezpieczne obszary swojego życia, okazje do grzechu. Zachowaj ostrożnośd i nie 

otwieraj drzwi  przez ocenianie. To, z czym obecnie zmagasz się w związku, pochłania dużą częśd 

twojej energii emocjonalnej. I bez względu na to, jak dusza jest ci droga, musisz nauczyd się oderwad - 

bo inaczej staniesz się bezowocna, ponieważ utknęłaś w jednym obszarze życia. Lepiej, abyś 

zjednoczyła ich w Eucharystii, prosząc Mnie, abym to uzdrowił, a następnie pozwolid odejśd i iśd dalej. 

„Potrzebne jest Współczucie. Potem Cierpliwośd. Wszystkie rzeczy zostaną ujawnione  w Moim 

dobrym czasie. Ale teraz podnieś swoje serce do Nieba w ich imieniu, tak jak to czyniłaś, a następnie 

uwolnij to. To jest Moja praca i tylko Ja wiem, jak rzeczy muszą zostad osiągnięte i objawione. 

„I do wszystkich z was Heartdwellers (Mieszkaocy Serca), Moi drodzy. Nie pozwólcie się uwikład w 

związki, które nie układają się dobrze. W wielu przypadkach jest tylko kwestią czasu, zanim sytuacja 

się pogorszy lub poprawi. Ale trzymajcie się z dala od osądu, módlcie się i powierzcie Mi sprawy 

waszych serc. 

„Jestem w pełni świadomy taktyki wroga, aby oderwad was od innych spraw w waszym życiu, które 

wymagają uwagi - i nie zrozumienie tego, ponieważ wasze emocje są uwikłane w rozpad związku. 

Zrób, co możesz, aby pomóc sytuacji, a następnie puśd to. Ja się tym zajmę. 

„Czy nie wiecie, że sprawy waszego serca również są sprawami Mojego Serca? Cóż, są. I jestem 

doskonale świadomy tego, jak cierpicie, gdy relacje stają się napięte. Mam już rozwiązanie w zasięgu 

ręki. Jeśli wtrącacie się, możecie pogorszyd sprawę, czy wiecie? Zatem módlcie się ze współczuciem i 

połóżcie to u Moich stóp, bo Ja już to objąłem. 



„Teraz chcę porozmawiad z wami o oderwaniu. Zasadniczo, im więcej przywiązao - emocjonalnych, 

finansowych i innych - które macie, tym więcej możliwości ma Szatan aby was przesiad. Dlatego 

częścią sztuki życia w wolności od uwikłania jest odłączenie się. 

„W waszym życiu nie ma nic, czego nie możecie pozwolid sobie aby stracid - oprócz waszego związku 

ze Mną. Jeśli usunę kogoś lub coś, dzieje się tak, ponieważ jest to przeszkoda na waszej drodze. Lub 

wy jesteście na ich drodze. Dlatego ufajcie Mi we wszystkim i odsuocie się od polegania na 

czymkolwiek lub kimkolwiek innym niż na Mnie. 

„Chcę, aby wasze serca mogły swobodnie latad! A jeśli przywiązujecie się do uczud innych, ich 

problemów i potrzeb, chyba że jest to członek rodziny, za którego jesteście odpowiedzialni, staje się to 

roztargnieniem, które odciąga was od pracy, którą naprawdę musicie wykonad. 

„Dlatego niektórzy bardzo pobożni chrześcijanie wybierają zakonny styl życia. Ich serca, wolne od 

uwikłao, koncentrują się na modlitwie za świat. W minionych dniach wiele wdów postanowiło wstąpid 

do klasztoru, ponieważ już całkiem skooczyły ze światem i wszystkimi jego paradami i pustą chwałą. 

„Błogosławiona dusza, która wybiera to życie, gdy jest młoda, ponieważ zostanie nagrodzona większą 

intymnością ze Mną. W przeciwieostwie do kłamstw Szatana, że jeśli to wybierzesz, ukrywasz się 

przed światem, w rzeczywistości z życia modlitwy żyjesz w centrum koła świata. A wasze modlitwy 

przechodzą przez wszystkie szprychy koła i wywierają wielki wpływ, chociaż nigdy nie otrzymacie za 

nie uznania w tym życiu. 

„Drodzy, spójrzcie wstecz na wszystkie wasze zaangażowania w Boże Narodzenie. Czy zbliżyliście się 

do mnie? Czy spędziliście czas przy żłobie w waszym sercu? A może chodziło o zakupy i pieniądze? 

„Największym darem, jaki możecie dad swoim dzieciom, jest wasza widzialna miłośd do Mnie. Kiedy 

demonstrujecie tę szczególną miłośd do Mnie, widzą i odczuwają jej skutki jako niezatarty ślad w ich 

sercach na całe życie. Będą pamiętad, jak zawsze szanowaliście Boga. I nawet jeśli wybiorą świat, 

nadejdzie dzieo, w którym straci on swoją atrakcyjnośd, a wtedy będą szukad głębszych rzeczy. 

„Największym darem, jaki możecie im dad, jest przykład, który dajecie przez oddanie się całym sercem 

dla Mnie, i stawiając granicę od światowych rzeczy z dala od waszych serc. To rzeczywiście Mnie 

zadowoli i pewnego dnia przyniesie owoce waszym dzieciom. 

„Zatem uwikłania, o których tu mówiłem, są dwojakiego rodzaju. Jednymi z nich są relacje, które stają 

się zestresowane i że spędzacie zbyt dużo czasu na krzywdzie. Tutaj chcę, abyście rozwinęli zdrową, 

odseperowaną miłośd agape, przynosząc je do Mnie i pozwalając Mi na wypracowanie tego w Moich 

zdolnych rękach. 

„Drugimi jest unikanie uwodzenia rzeczy na świecie. Jak już powiedziałem wcześniej, jedzenie i odzież 

są niezbędnymi rzeczami w życiu. I gdy pójdziecie za Mną i nie wyjdziecie w świat, szukając swoich 

własnych dróg, zapewnię wam te podstawowe potrzeby. 



„Moje Narzeczone, niech wasze czyny będą bezinteresowne dla biednych i potrzebujących, a ja będę 

was strzegł przed wieloma pokusami na świecie. Wkrótce przyjdę, Moje Błogosławione. Trzymajcie 

lampy przycięte i płonące. ” 


