
Wyjdź z Religii i Zamieszkaj w Moim Sercu - Podsumowanie Oświadczeń od Pana 

Jezus wyjaśnia o Niebiańskich Darach, Tom 1 prez Jacob Lorber 

"Duch Religijny i Duch miłości" 

od 14 maja 1840 r 

1. Do tego, który się Mnie boi (bardziej ze względu na Kościół niż faktycznie przeze Mnie) i nadal 

chciałby otrzymać słowo pocieszenia, ponieważ myśli, że mam coś przeciwko niemu, z powodu jego 

słabej wiary - ponieważ nie od razu uczyniłem to samo, co ja uczyniłem tym, którzy tęsknili za Moim 

światłem przez wiele lat, gdy on przez cały czas żył cicho w zewnętrznym kościele, wierząc, że 

gwałtowny wiatr jest Moim Duchem, a grom głosem życia wewnątrz Mojego Syna - do niego Ja 

mówię: 

2. Zbadałem jego serce i znalazłem w nim dobre kiełkowanie. On będzie nadal starannie oblewał go 

wodą życia, wypływającą ze Mnie, którą znajdzie w wielkiej obfitości w pismach Starego i Nowego 

Testamentu. Następnie to ziarno gorczycy wykiełkuje w bujnej świeżości. Później wiele duchów 

niebios przyjdzie i wesoło i radośnie zamieszka pod jego  wieloma gałęziami. A kiedy JA ujrzę wielką 

radość z pogodnych duchów pod gałęziami nowej rośliny co wyrosło ze Mnie (w Nim), wtedy przyjdę i 

wkrótce w pełni obudzę jego ducha i uczynię w nim Moją wieczną siedzibę. 

3. On nie będzie się bał, jeśli Mnie miłuje, i nie pomyśli, że kościół z kamieni jest żywy, bo zbudowany 

jest tak, jak każdy inny dom wykonany ludzkimi rękami, ani też nie pomyśli, że masy przyniosą mu jego 

zbawienie, ponieważ one są niemą służbą, czy wyznaniem, które nie są dla was przydatne, chyba że 

zmienicie całkowicie swoje serca, lub wszystkie sakramenty, które są prawdziwą trucizną dla duszy, 

jeśli nie ożywicie ich - przez waszą prawdziwą miłość do Mnie – w żywy sposób w twoim 

oczyszczonym sercu. 

4. On będzie wiedział: Dla tego, który żyje, wszystko żyje, a dla umarłego wszystko umarło. Ktokolwiek 

posiada Moją miłość, czyli czystą i niebiańską miłość do Boga i do bliźnich, posiada Mnie - życie 

wszystkich żywotów - w sobie. Kto nie ma Mojej miłości, ten jest równy materii, która umarła przez 

śmierć Bożego gniewu; on sam nie żyje, a całe życie przechodzi obok niego, po cichu, tak jak on jest 

niemy na życie. 

5. A więc Samuda, szukaj tylko Mojej wielkiej miłości i szukaj jej wszędzie! I gdziekolwiek ją znajdziesz, 

uwierz mi, tam jest też życie. Dlatego nie pozwólcie się związać z niczym, z wyjątkiem samej Mojej 

miłości, wtedy będziecie żyć, nawet jeśli umrzecie tysiąc razy! 

6. Nie szukajcie światła, które jest martwe. Zamiast tego szukajcie miłości - w ten sposób zostaniecie 

oświeceni wielką i żywą obfitością ze Mnie, bo jestem miłością i samym życiem, od wieczności po 

wieczność. - Amen. - Ja, Jezus-Jehowa, Amen. 

 

 



*** 

Jak napisano w Ewangelii Mateusza 25: 6 ... O północy rozległo się wołanie ... 

"Widzicie, Oblubieniec Nadchodzi, Wychodźcie na Spotkanie z Nim" 

 "Wyjdźcie z Kościołów Ludzkich" 

Fragment Przesłania Pańskiego do Tymoteusza 

od 7 października 2010 r 

Powiem wam tajemnicę, która wkrótce zostanie objawiona: Ci, którzy wyjdą przed czasem, którzy są 

posłuszni Mojemu głosowi, przejdą na jedną stronę; i ci, którzy odmówią na drugą ... Jeden po tej 

stronie, a wielu innych po drugiej. Ci, którzy przejdą na tę stronę, łącząc się z tymi, którzy pozostają po 

tej stronie, zostaną wyrwani i ukryci; jeszcze niektórzy będą przesadzeni aby służyć. Podczas gdy ci, 

którzy odmawiają Mego głosu, a nawet buntują się przeciwko Mnie, pozostaną po swojej stronie, po 

drugiej stronie linii, którą narysował Pan, pozostaną znosić trud ich błędu. 

Według tego jest wewnętrzny sąd i zewnętrzny sąd mierzony. I wszyscy znalezieni na zewnętrznym 

dziedzińcu z pewnością umrą, bo są na zewnątrz, bez żadnej drogi do środka; choć fałszywie 

spostrzegają, że są wewnątrz, oparci plecami o mury, pokładając całą swoją wiarę w domu skazanym 

na zniszczenie, który wkrótce zostanie zburzony ... Jednak ci, którzy wyjdą spośród nich, wejdą na 

wewnętrzny dziedziniec, chociaż są postrzegani jako wyrzutkowie i fałszywie oznaczani jako heretycy 

przez swoich rówieśników; ale ci z pewnością żyć będą, uciekając od wszystkiego, co Ja mam zamiar 

uczynić, co na pewno sprowadzę na wszystkich mieszkańców ziemi. Ponieważ wielu jest powołanych, 

ale niewielu wybranych, mówi Pan. Mimo to, Amen. 

DLATEGO WYCHODŹCIE Z NICH, MOI LUDZIE I PODDAJCIE SIĘ MNIE! Wyjdźcie spośród nich i odłączcie 

się od kościołów ludzkich! Nie dotykajcie już nic nieczystego, a ja was wezmę! Mówi Pan ... 

NIE ODWRACAJCIE SIĘ OD MEGO GŁOSU JUŻ DŁUŻEJ, DO SWOJEGO WŁASNEGO BÓLU! Bo czas się 

kończy i wielu z pierwszych musi być wziętych; oni muszą wejść, a drzwi muszą zostać zamknięte! 

Albowiem sąd spadnie z nieba, wypełniając całą ziemię! ... 

WYCHODŹCIE, DLATEGO, WSZYSCY, KTÓRZY MACIE USZY ABY SŁUCHAĆ! Odczujcie dźwięk tej trąby i 

wyjdźcie, bo to jest rzeczywiście Wezwanie Boga! ... Mówi Pan Zastępów, wasz Odkupiciel. 

 

*** 

"Wyjdź  z  Religii  i Zamieszkaj  w  Moim Sercu"  

Fragment Przesłania Pańskiego do Clare 

z  11 lipca 2015 r 

 



Jezus zaczął ... "CERN jest rzeczywiście mieczem danym, by wziąć pokój z Ziemi, ale na wielu 

poziomach. Na całym świecie ta ciemna materia służy do promowania grzechu i degradacji. Właśnie 

dlatego chcę, aby Nasze przesłania rozprzestrzeniały się za granicą. Ważne jest dla Mnie, aby te 

wiadomości krążyły po całym świecie. Chcę je promować. Ci, którzy dostroili się do naszego kanału, są 

wyjątkową mieszanką mistyków, romantyków i bardzo oddanych "ustanowionych kochanków Jezusa", 

jak by powiedziała Heidi Baker. " 

"Jest to taki dzień i wiek, w którym ewangelia rzeczywiście krąży po świecie. Jestem chory, chory, 

chory w sercu przez religijne więzi, które zostały przekazane jako reprezentacja Mojej Wiary, co JA 

zacząłem z 11 prostymi ludzmi. I zanotuj ... ten, który nie był prosty wśród nich, był zdrajcą. Teraz 

doszliśmy do punktu, w którym konieczne jest przekazanie tego przesłania w ręce Moich Małych na 

całym świecie i chcę użyć technologii, aby przedstawić mój punkt widzenia ". 

"To, co jest tak piękne i proste w odniesieniu do Wiary, którą dzielimy, jest to, że Miłość i Ofiara są w 

jej centrum . Od samego początku były to dwa tematy, które przedstawiłem w moim życiu. Ale ta 

prostota została utracona przez bardzo sprytnych ludzi infiltrujących Mój Kościół. Nawet teraz 

odkrywasz, w jaki sposób szatan wkroczył i wypaczył Kościół i umieścił swój ślad na samych 

fundamentach. " 

"Coraz ważniejsze staje się, abyście wszyscy wcisnęli się w Moją Miłość. Chcę upić cię w Mojej Dobroci 

i nasycić każdy por słodką surowicą Mojej Miłości - lekarstwem na wszystkie bolączki tego świata i 

twoją ostateczną ochroną przed ciemnymi i niegodziwymi. " 

"Kiedy po raz pierwszy zacząłem te nauki, docierałem do tych, którzy wpadli między pęknięcia: 

odrzuceni, pobici i źle zrozumiani. I rzeczywiście, Moja Oblubienica nosi Moją Koronę Pogardy i ona 

przylgnęła do Mnie, tak jak się spodziewałem. Ale teraz musimy dotrzeć do kościelnych, którzy są 

trzymani w szponach niewoli systemu, którego nigdy nie stworzyłem. " 

"Teraz wielu Moich generałów i poruczników jest uwięzionych w rytualnej kulturze chrześcijańskiej. 

Pamiętaj, nie powiedziałem po prostu "kultura". Kocham kultury i odmiany na całej Ziemi. Dałem 

każdemu ich niepowtarzalny smak i cel na tej ziemi i wszyscy są dla Mnie drodzy. Chcę tylko napełnić 

ich Moim Duchem. Nie z poprawnością społeczną i przykrywkami, ale z przejrzystością i uczciwością, 

że oni także spadli poniżej poziomu Chwały Bożej. Nie z regułami i bramami, ale z Miłością, sączącą się 

z każdego poru ich istoty. " 

"Pragnę dotrzeć do pastorów kościołów, które umierają. Chcę, żeby zrozumieli, dlaczego wycofałem 

moją cudowną obecność. Dlaczego ludzie odchodzą. Dlaczego są letni i wyczerpani. Pragnę, aby cały 

nowy, świeży powiew Mojego Ducha przeniknął do kościołów i chcę powiedzieć, że to nie będzie 

zależne od postu i ofiar, więc przestańcie to nakręcać z tego powodu! " 

"To będzie zrobione przeze Mnie, Moją drogą. Clare, ty kierujesz łaską, którą ci dałem, abyś rozdała 

we właściwym czasie. Nie musisz być kimś więcej niż jesteś naprawdę. Chcę, żeby zobaczyli, że nie 

chodzi tu o człowieka i poruszenia, to dotyczy Mojego Ducha i ruchu powrotu do Mojego Serca i 

Zamieszkania ze Mną." 



"Na całym świecie panuje zamieszanie co do tego, o co Mi naprawdę chodzi. Chcę kompletnego i 

całkowitego zakończenia tego. Nigdy więcej człowiek nie będzie rozważał religii. Nigdy więcej człowiek 

nie będzie potykał się w ciemności szukając Prawdy, bo wezmę Moją siedzibę w Nim i On pozna 

prawdę, a Ona uwolni go. " 

"Pragnę położyć kompletny i całkowity kres religii i dać całej ludzkości nic więcej niż wstęp do Mojej 

Miłości i łaskę, którą daję codziennie, aby on szedł trzymając się Mojej Miłości i Mojej Mądrości". 

"Z tego powodu potrzebuję współpracy naszej rodziny. Chcę, aby zaczęła docierać do swoich braci i 

sióstr, którzy wciąż są w niewoli denominacji i wzywać ich do Moich ramion, gdzie bezwarunkowo 

czekam, aby obdarzyć ich Moją Miłością, aby mogli wydzielać zapach Mojej Miłości, gdziekolwiek się 

znajdują." 

"Ci, których kieruję, są zmęczeni, Clare. Tak bardzo zmęczeni wszystkimi grami i posturami w Moim 

Ciele. Szukają nowej wolności. Czują, że to nadchodzi, ale nie wiedzą, jak to wygląda. Są jak chodzące 

trupy w kościołach, wykonujące ruchy i oczekiwane rutyny, a mimo to chorzy i zmęczeni aż do sedna, z 

powodu pustki tego wszystkiego. 

Brakuje witalności i życia. Zostały zastąpione przez formę i rytuał. I nie mówię o samych kościołach 

liturgicznych, wcale nie. Moi Zielonoświątkowcy i  Świętość i bez związków wyznaniowych również są 

przesiąknięci rytuałem, ale byli tak zajęci pokazywaniem palcem w kierunku kościołów liturgicznych, 

że nie zdają sobie sprawy, że są tak samo zdyscyplinowani, zamknięci i zrytualizowani, jakimi tamci są. 

" 

(Clare) Ale Panie, konieczny jest pewien rodzaj formy i porządku? 

"Zapomniałaś, czego cię nauczyłem w serii Wounding Waters (Zranione Wody): Status Społeczny, 

Strach przed Intymnością, Miłość do Pieniędzy?? Te są normami dla Kościoła. Oczekuje się, że "będą 

robić interesy" w ten sposób. Chcę przełamać formę i zawołać ich z powrotem do Mojego Serca w 

czystości i wierności jako przykład mojego życia ". 

"Tak więc, to jest przesłanie, które mam dzisiaj dla Mojej Oblubienicy. Wzywam was z serca człowieka 

do Mojego. Czysto i prosto ... dosłownie. Proszę was, Moi Oblubieńcy, abyście zaczęli ekscytować tych 

w waszym kościele tym, co was dotknęło. Przejrzystość, bezwarunkowa miłość i głęboka, 

niespotykana intymność ze Mną ... aby nieść płomień Mojej Miłości ku tym, którzy cierpią w niewoli 

systemów". 

"Idźcie teraz i głoście Moją Miłość, wzywając każdego rannego z powrotem do Mojego Serca na 

poważne uzdrowienie." 

 

*** 

"Dlaczego Ludzie Opuszczają Mój Kościół? - Fragment Przesłania Pańskiego dla Clare 

Jezus udziela odpowiedzi ... " z 12 lipca 2015 r 



Jezus zaczął ... "Moi umiłowani, wywołaliśmy sporo kontrowersji tym ostatnim filmem i chcę jasno 

powiedzieć, że nigdy nie powiedziałem, żeby porzucić społeczność braci. Ale kiedy wspólnota staje się 

pusta, i krzątanie się lub biznes jak zwykle przykrywa tę pustkę, to nadszedł czas na zmianę. Wielu 

pastorów nie chce ryzykować zmiany, ponieważ boją się utraty ludzi, którzy lubią tak jak jest. To jest 

bałwochwalstwo i kłanianie się ludziom. Ale to, czego próbują uniknąć, i tak się dzieje. Dobrzy ludzie, 

którzy pragną iść ze Mną, stają się rozczarowani i odchodzą. Ci, którzy są szczęśliwi w swojej strefie 

komfortu, zostają. Kościół powoli umiera. To jest to na co zwracam uwagę." 

"Kiedy ludzie są wybrani do przywództwa w adoracji i nauczaniu, ponieważ są popularni lub bogaci i 

szanowani, tam pojawia się kompromis. Jeśli JA ich nie wybrałem, ich służba będzie płaska, bez życia, 

bez smaku. Ludzie nie doświadczą Mojej dostrzegalnej obecności, serca nie zostaną otwarte ani 

uzdrowione, cenna komunia ze Mną nie zaistnieje podczas służenia. W nauczaniu ludzie nie będą się 

rozwijać, ponieważ to, czego się naucza, jest bezpieczne i bez wyzwań. Nie widzisz? Nie możesz służyć 

Bogu i człowiekowi? Czy nie widzieliście wystarczającej zgnilizny i śmierci, aby być gotowi skorzystać z 

okazji pójścia za Moim przewodnictwem? 

"W większości kościołów obowiązuje ścisły porządek, mający na celu ochronę pastora i personelu aby 

zadowolić wszystkich. Ochrona pastora, ochrona wszystkiego, wynika ze strachu – a nie miłości Boga, 

nie Miłości do owiec. Kiedy decyzje są podejmowane w oparciu o status quo, namaszczenie zostaje 

wyciśnięte, a pozostaje tylko czerstwy chleb. 

Pastor odizolował się od krytyki i korekty, a owce nie mają prawa uciekać się do tego, ale muszą się 

poddać lub odejść. Bardzo często rodziny mają wiele związków w kościele, i odejście jest bolesną 

alternatywą. Poza tym, dokąd pójdą gdzie będzie lepiej? 

"To jest teraz plaga w Ciele, i ludzie umierają z powodu plagi. Moja odpowiedź jest taka, że jeśli jesteś 

pasterzem i nie przewodzisz według Mojej rady, zostaniesz pociągnięty do odpowiedzialności za 

utratę dusz. Mogą siedzieć w ławkach, ale kiedy odchodzą, wracają do swego grzechu, ponieważ nie 

ma przekonania, żadnego wewnętrznego ognia. Kiedy JA kieruję trzodą, zajmuję się chorobami. Radzę 

sobie z ranami. Faworyzowanie i polityka są zakazane, one nie istnieją w Moim kościele. Pastor idący 

za głosem Mojego serca nigdy nie podda swojego urzędu presji trzody. Nigdy." 

"Odejdzie i opuści je, zanim skłoni się do ich rady, jeśli się przeciwstawia Mnie". 

"Pasterzu, kogo słuchasz, kiedy wybierasz przywódców religijnych? Nauczycieli? Wstawienników? 

Kogo uprawniacie do wzrostu, aby Mi służyli? Gdzie są ministerstwa zajmujące się problemami 

małżeństw, nastolatków i osób starszych? Czy dbasz o wszystkie owce lub te, które mają najgrubsze 

runo? Czy obserwujesz, czym się żywią, czy też się  trują atrakcyjnymi, ale trującymi roślinami? Czy 

poprawiasz i upominasz demoralizujące zachowania, czy unikasz konfliktu? " 

"Widzisz, owce widzą to wszystko. Wiedzą, gdzie mogą się przedrzeć: twoje przyciski, twoje 

uniknięcia, twoi faworyci - czytają cię jak książkę. Wielu uczyniło z Moich Kościołów kluby towarzyskie, 

w których elity świata są liderami w kościele, ponieważ każdy szanuje ich ziemskie osiągnięcia.  

 



To znaczy wszyscy ... ale nie Ja. To karmienie ich spleśniałym sianem - to nie jest świeża, żywotna 

zielona trawa. Wszyscy Mnie wyznają, ale w głębi są puści i marnieją. Wyglądają zdrowo na zewnątrz, 

ale ich narządy wewnętrzne gniją. Czy muszą czekać na wyrok, aby dowiedzieć się, dlaczego są martwi 

w środku? Czy nie wiesz, że jest wtedy za późno? 

"Twoim zadaniem jest utrzymanie zdrowia stada. Jeśli ktoś ma inwazję, musi być odizolowany i 

wyleczony, nie mieszany ze zdrowymi, aby całe stado nie zachorowało. Na przykład jeden z waszych 

diakonów popełnia cudzołóstwo z żoną innego diakona. Po prostu nie chcesz się tym zająć, ale to nie 

znika - raczej zaraza rozprzestrzenia się na inne owce. Wiedzą, że patrzysz w drugą stronę, i ich 

sumienie stało się tak odrętwiałe, bo nie zająłeś się tym co chciałem, a rzeczy są tak daleko posunięte i 

bezowocne, że zostały narażone na wilki. Pastor jest w stanie uśpienia lub zajęty nowym programem 

budowy, a wilki idą do pracy pod jego nosem. " 

(Clare) Na marginesie, Rodzina, naprawdę mam trudności z tym przesłaniem. Naprawdę nie lubię 

dawać takich wiadomości, więc ciągle sprawdzam, czy rzeczywiście jest to Jezus, i On ciągle powtarza: 

"Po prostu kontynuuj pisanie". Teraz, po czwartym upewnieniu się, że to jest On, łzy toczą się po Jego 

świętych policzkach. 

(Jezus) "Po prostu pisz dalej Clare, po prostu pisz dalej". 

"Widzisz, wybrałeś doczesnych do prowadzenia. Będą nieuchronnie prowadzić wszystkich prosto do 

świata. Wygrałeś konkurs popularności, ale straciłeś dusze. Masz swoje wielkie sanktuarium, ale też 

masz schadzki w szafach. Czy to brzmi dla ciebie niedorzecznie? 

Nie spiesz się, oderwij wzrok od nowych mebli do sanktuarium i sprawdź, co niektórzy z twoich ludzi 

robią, zobacz gdzie są, czym się zajmują. Ile razy ich małżonkowie dzwonili, aby dowiedzieć się, gdzie 

są? Przechadzaj się, zrób coś niezwykłego dla swojego planu i zobacz, co znajdziesz. " 

"Mówię wam, moje kościoły stały się klubami towarzyskimi. Ci, którzy tęsknią za Mną i są 

namaszczeni, aby prowadzić ludzkie serca daleko od świata i do Mnie, są pomijani, ponieważ ich profil 

finansowy po prostu się nie sprawdza. To dlatego, że zdecydowali się spędzać czas ze Mną, zamiast na 

Wall Street i zawieraniu umów. Zwołałem niektórych z tych, którzy są niewykwalifikowani finansowo, 

a nawet edukacyjnie, ponieważ mają Moje namaszczenie i w Moich oczach mają kwalifikacje do 

przewodzenia. Będą kwestionować strefę komfortu i odniosą sukces. Mogą potrzebować 

dostosowania i treningu, ale ich serca są tuż przede Mną i są posłuszne. " 

"Ale dopóki świeccy będą odpowiedzialni za posługę, będą oni przynosić światowe rezultaty i to, co 

mogłoby być prawdziwie dynamicznym Ciałem dla Mnie, będzie miejscem, w którym można się 

wmieszać i dobrze wyglądać, jednocześnie kontynuując grzech w swoim prywatnym życiu. " 

"Kiedy wysyłam wam dusze, które mają wschodzące dary, czy je pielęgnujecie? Czy może wpychacie 

ich z powrotem do bezpiecznego miejsca, w którym nie będą mogli zagrozić innym w służbie? Czy 

poświęcasz czas, aby z nimi pracować? Czy zostawiasz ich na własną rękę i zachęcasz ich do 

znalezienia służby poza kościołem.  



Kiedy przywódca adoracji, który wyraźnie ma problem z zazdrością i terytorializmem, przychodzi do 

ciebie i poniża kogoś kto ma talent ... czy poprawiasz go, czy stręczysz mu posłusznie? 

"Czy kultywujesz nowe prorocze dary i wprowadzasz je w możliwości i stanowiska, do których ich 

powołałem? Czy może zniechęcasz ich i usprawiedliwiasz się, dlaczego nie mogą mieć służby w 

kościele? Mógłbym kontynuować i ujawniać ci, dlaczego twój kościół jest martwy. Nie obchodzi mnie, 

jak utalentowany lub popularny jest przywódca uwielbienia - jeśli ich serce nie jest w porządku ze 

Mną (zauważ, że powiedziałem Mnie, a nie zamożna grupa kontrolująca lub krewni), muzyka nie 

poprowadzi ludzi do MOJEJ obecności. Będzie to rozrywka, a nie adoracja. I pytasz Mnie, dlaczego 

ludzie opuszczają twój kościół? " 

"Mówię wam to teraz, zanim będzie za późno. Musicie podążać za Mną, jeśli chcecie zdrowego 

kościoła. Musicie głosić, kiedy was prowadzę. Musicie oddawać cześć w duchu i prawdzie, a nie 

rozrywce. Macie bardzo mało czasu na uporządkowanie swojego domu.  

Czy chcecie stracić wszystko, aby zyskać Mnie? Czy chcecie zostawić lub stracić sześciokrotny dochód i 

żyć na granicy ubóstwa, aby poprowadzić Moje owce w bujne zielone pastwiska?  

Zaprawdę, wybierzcie dzisiaj, komu będziecie służyć, bo nadejdzie dzień, kiedy drewno, siano i 

ściernisko zostaną pożarte przez ogień, a ci, którzy służyli własnym celom, będą stać nadzy przede 

Mną i przed wszystkimi duszami, które stracili." 

"Naprawdę, wołam do ciebie, żeby przewrócić wózek z jabłkami. Niech wszystkie upadną na ziemię i 

przyjrzyj się uważnie każdemu, zanim włożysz je z powrotem. Usuń zgniłe jabłka, te które nieustannie 

ochraniają swoje terytorium, manipulując i naciskając, aby uzyskać większe wpływy, gromadząc 

innych na swoją stronę, sprawiając, że ich siła jest odczuwalna, powodując podziały. Wiecie kim oni 

są; to oni sprawiają, że wzdrygasz się, gdy odbierasz telefon. Oni są tymi, którzy mają własny program, 

a jeśli tego nie zrobisz, to będzie cię to kosztować. 

"Zatrzymajcie zatuszowania w szeregach, pociągnijcie za wtyczkę martwych i pozbawionych życia 

programów, w których chodzi o to aby być widziani przez ludzi i nie mają żadnej substancji ani 

świętości w Moich Oczach. Pomagaj ułomnym, cierpiącym, odepchniętym na bok, ponieważ ich 

namaszczenie jest zagrożeniem. Czy mogę ci coś powiedzieć? Jeśli masz przywódcę, który jest 

nieustannie zagrożony namaszczeniem innych, zasiejesz ducha zazdrości w całym zborze. Rozleje się 

jak plaga i zgasi nowo namaszczone życie, które wylewam na innych. Samo źródło życia i 

namaszczenie zostaną zgaszone w każdej posłudze. To jest plaga, a jeśli raz się jej ukłonisz, przejmie 

ona cały kościół. Ludzie, którzy są tak niepewni, nie powinni być przywódcami. Przywódca szuka 

swojego zastępcy. Jego serce ma trenować i umożliwiać – a nie wyłączać i wpychać w ciemny kącik. " 

"Gdybyś wybrał przywódców z prawym sercem, nie miałbyś tego bałaganu. Rozpocznij tutaj. Niech 

jabłka spadną tam, gdzie chcą. Pozbieraj zdrowe, niech zgniłe zajmą się same sobą. Chcę pasterza po 

Moim własnym sercu - Moim sercu, a nie kogoś innego. " 



"Już niedługo przyjdę. Zostało bardzo mało czasu. Uporządkuj swój dom, a nagromadzę 

błogosławieństwo po błogosławieństwie, po błogosławieństwie nad tobą, ponieważ jesteś pasterzem 

według Mojego serca." 

 

*** 

 "Naruszcie Swoją Strefę Komfortu i Ostrzeżenie Dla Mojego Ludu" 

Fragment Wiadomości Pana do Clare 

od 25 lipca 2015 r 

Jezus zaczął ... "Chcę wam wszystkim przekazać zachęcające słowo dziś wieczorem. Rzym nie został 

zbudowany w ciągu jednego dnia i moi święci też nie. Nie przesadzajcie więc nadmiernie, poza to, co 

możecie odczuwać, że jest Moim pragnieniem. " 

"Wszyscy osiągnęliście postęp w tym, co dawałem Clare. Niektórzy z was osiągnęli spektakularny 

postęp, szczególnie ci, którzy nie muszą walczyć przeciwko formacji, którą otrzymaliście od ludzi z 

religijnymi duchami.  

Kiedy mówię o duchu religijnym, nie mam na myśli kościołów katolickich czy liturgicznych - mam na 

myśli wierzących o niezwykle zagorzałym, twardym i wąskim punkcie widzenia. Ci, którzy przestali 

uczyć się wiele lat temu i wciąż bronią i powtarzają te same litanie nad doktryną, regułami i 

sposobami życia i adoracji, które zostały im przekazane. " 

"Zrobiłem wiele niezwykłych rzeczy, które zostały poważnie potępione przez tych, których strefa 

komfortu czuje się pogwałcona nowym sposobem poruszania się Mojego Ducha Świętego. Tak łatwo 

jest bronić tego, czego cię nauczono i potępić to, czego nigdy nie doświadczyłeś osobiście. To, co chcę 

wam dziś powiedzieć, to to, że "poznacie ich po owocach". 

"Idąc do Heidi Baker. Była głodna. Pracowała na wyschniętym i jałowym polu misyjnym z bardzo 

małymi owocami, aby pokazać jej trudy ... które, nawiasem mówiąc, były zgodne z tym, czego 

nauczyła się dorastając i na poziomie uniwersyteckim. Podążała za konserwatywną drogą – a ta 

nigdzie nie zaprowadziła. Po latach pozostała głodna i obolała, zadając tak wiele pytań "dlaczego". 

Kochała ludzi i kochała Mnie, i wiedziała, po prostu wiedziała, że musi być coś więcej." 

"Kiedy spróbujesz wszystkiego w swojej sferze wiedzy i nic nie przynosi rezultatów, zaczynasz być 

zdesperowany. Była zdesperowana i chciała spróbować czegoś, co mogłoby doprowadzić do utraty 

funduszy. Była zakochana we Mnie i w ludziach i bardzo pragnęła dotknąć ich głęboko - aby zobaczyć 

prawdziwe znaki i cuda, które doprowadziłyby do nawrócenia. Masowe nawrócenia. Więc ona wyszła 

w nieznane, a jej wsparcie skończyło się "Ale kiedy wróciła na pole misyjne z nowym namaszczeniem, 

które zdobyła na lotnisku, uderzyłem ją największym poruszeniem Boga na kontynencie afrykańskim. 

To dużo mówi. To jest owoc. "Poznasz ich po ich owocach". 



"Kiedy się inkarnowałem, celowo wyglądałem głupio: urodziłem się nędznemu stolarzowi, 

wychowałem się w ubóstwie w jednym z najskromniejszych powołań tego dnia. Zrobiłem to celowo, 

ponieważ chciałem być rozpoznany poprzez Mojego Ducha, a nie przez Moje bogactwo. Mógłbym 

zrobić wielkie wejście, imponując nawet władcom tamtych czasów, ale przyszedłem po tych, którzy 

byli zdesperowani, tak jak Heidi. Tych, którzy każdego dnia byli deptani przez bezwzględnych Rzymian, 

a nie tych, którzy w pałacach usiłowali uciskać biednych. I był tylko jeden sposób, w jaki mogłem 

zostać rozpoznany: przez Mój owoc. Zmieniły się losy, ustanowiono nowe tradycje, ciężko chorzy 

zostali uzdrowieni, chromi chodzili, ślepi mogli widzieć. Oto, co rozumiem przez owoce." 

"Jeśli twoje rozpoznanie nie może działać poza twoj ą strefą komfortu, będziesz miał problemy. W 

rzeczywistości, szatan opiera się na tej usterce w twoim rozumieniu i wykorzysta ją dla wszystkiego, co 

jest coś warte. Na przykład, jeśli któregoś dnia w wiadomościach będą ogłaszać, że Mesjasz nadchodzi, 

i on dokona wielkiego wejścia - zbliżonego do nadprzyrodzonego. I każde oko powinno go zobaczyć, 

ponieważ kamery informacyjne tego dopilnują - i on robi pokój na świecie po czasach zniszczenia i 

obiecuje wszystkim dobrobyt, opróżniając pieniądze do kieszeni mas ... wszystko to pasowałoby do 

stref komfortu tych osób którzy utrzymują swoje myślenie wewnątrz stref komfortu, które zapewnia 

im społeczeństwo. Zaakceptują tego fałszywego mesjasza w mgnieniu oka. " 

"W międzyczasie chrześcijanie z rozeznaniem byliby bezlitośnie prześladowani, domy i dzieci od nich 

zabrane, umieszczeni w więzieniach i straceni jako dysydenci. Ci, których strefy komfortu zostały 

zaspokojone, by pochwalili takie ruchy i nazwali wszystkich Chrześcijan twórcami problemów. Nie 

chcę, abyście, Mój Ludu, zostali oszukani przez nikogo. Ostrzegam was teraz: będzie spektakularny 

pokaz sił nadprzyrodzonych, aby przekonać wszystkich, że Mesjasz naprawdę przyszedł. Nie 

przetrwasz, jeśli nie będziesz skłonny sprzeciwić się status quo, a sprzeciw wobec status quo będzie 

miał poważne konsekwencje. " 

"Z czego chcesz zrezygnować ze swoich sposobów myślenia? Jak bardzo jesteś gotowy aby wyjść poza 

ramy aby poprowadzić swoją wiarę? Czy w przeszłości rozpoznałeś ruch Ducha Świętego i 

korespondujesz z nim? Czy może potępiłeś to wraz z ludźmi, którzy nie mieli rozeznania? 

"Niektórzy z was, którzy odwiedzili ten kanał, nie są zadowoleni ze sposobu, w jaki rozmawiam z Clare. 

Czujesz coś dobrego, ale twoje wychowanie w wierze całkowicie przeczy temu, jak z nią rozmawiam. 

Czasami czujesz się zagrożony ... czy naprawdę tak łatwo byłoby rozmawiać z Bogiem? " 

"Zapoznaj się z poruszaniem Mojego Ducha w sposób, do którego nie jesteś przyzwyczajony. Musisz 

ćwiczyć tę umiejętność, bez względu na to, czy zostaniesz wzięty w Pochwycenie, czy pozostaniesz w 

tyle. Musisz być w stanie rozpoznać Mnie w Mojej różnorodności ruchów. Uwielbiam różnorodność, 

uwielbiam zabawę, uwielbiam być blisko ciebie. Uwielbiam pokazywać Tobie Moją ludzką stronę. W 

końcu to jeden z powodów inkarnowania na tej Ziemi, aby objawić wam Miłość Ojca. " 

"Przyzwyczajcie się znajdować Mnie w sposób, jakiego się nie spodziewaliście. Idź głębiej w swoim 

rozeznaniu. Poświęć czas na rozciągnięcie swojego myślenia i zdecydowanie upomnij Ducha 

Religijnego, ponieważ to jest przyczyną twoich trudności w rozpoznaniu Mnie.  

 



Nie pasuję do pudełka ... i ty też nie. Wezwałem was do bycia wyłącznie Moimi, a nie produktem 

ubocznym jakiegoś wyznania religijnego lub bezwyznaniowego. Stworzyłem Cię, byś był wyjątkowy i 

indywidualny. Nie pozwól, abyś został wepchnięty w czyjąś strefę komfortu. Rozwijaj się, kim jesteś, 

bez względu na to, jak niekonwencjonalny i nieoczekiwany może ci się wydawać. Jeśli poczujesz ogień 

w sercu, ścigaj go.  

Nie pozwalaj wrogowi na rozmydlanie cię cudzymi granicami, wytycznymi i planami na całe życie. 

Zdejmij obrożę z szyi i uwolnij się od smyczy faryzeusza. 

"Przyszedłem, abyście mieli życie i  ŻYCIE CAŁKOWICIE w Duchu. Ale nigdy nie stanie się tak, jeśli 

będziesz żył cudzą wizją tego, kim jesteś. Potrzebujesz odwagi, by rozeznać się w sobie. Płyńcie pod 

prąd i przylgnijcie do Mojego Ducha, ponad wszystko.  

On jest jedynym, który powinien ustanawiać swoje wytyczne i granice, w świeży i ekscytujący sposób, 

bez stęchłych starych szumów tłumu, który umarł dawno temu i porzucił swoje marzenia, by chronić 

swoją przyszłość. " 

"Tak więc, to przesłanie dotyczy rozeznawania, uwolnienia się od Ducha Religijnego i kroczenia drogą 

z Moim Świętym Duchem. Aby żyć powinieneś żyć w Duchu; poza strefą komfortu. " 

"Błogosławię was teraz, z odwagą by zaangażować się w myślenie, tak jak JA myślę, robiąc tak, jak JA 

bym to zrobił, i smakując owoce drzewa za płotem, POZA waszą strefą komfortu ... ale na Moim 

podwórku". 

 

*** 

"Przedstaw Mnie, NIE religię" - Fragment Przesłania Pańskiego dla Clare 

od 19 listopada 2015 r 

 

Jezus zaczął ... "W tym momencie uproszczam i ułatwiam, dudnienie biblijne, zastraszanie i usuam 

wszystkie przeszkody, które wróg postawił na wszystkich  drogach. 

"Moje drogi są takie proste, są drogami miłości. Wróg uczynił metodę roty (uczenie się na pamięć) z 

tego, co zawsze chciałem aby było szczerym aktem społeczności i miłości. 

"Wielu z was śmiertelnie boi się przedstawić Mnie innym. Ale nic nie może być prostsze, jeśli 

potraktujesz to jak Mój przyjaciel i ich. 

Następnie zaczął oferować sugestię, jak do nich podejść: "Pozwól, że przedstawię cię Mojemu 

przyjacielowi, Jezusowi. Jest z tobą wszędzie, gdzie idziesz, słucha każdego płaczu i bierze udział w 

każdej twojej radości. On raduje się z wami na wiosnę ... kiedy nowe życie pączkuje z Ziemi. Raduje się 

z tobą, gdy leżysz na stosach złotych liści i dzikich, lawendowych astrów, które kropkują pola w czasie 

Jesieni. 



"Śmieje się z tobą z wybryków nowego szczeniaka i płacze z tobą, kiedy musisz pożegnać się z 

ukochanym zwierzakiem. O, On jest taki obecny przy Tobie, mój przyjacielu, taki znajomy, że nawet 

Go nie zauważasz - ale On jest tutaj. Kiedy ktoś przemija, On podtrzymuje cię naparami pokoju, 

pozwalając ci przejść przez kolejne etapy pożegnania z ukochaną osobą, powoli uwalniając w tobie 

smutek, abyś nie był przytłoczony. Kiedy wnosi nowe życie do łona, zapewnia wszystko, co jest 

potrzebne, aby wychować to dziecko. " 

"Och, wszystko, co robi, jest podstawą Twojego życia, a On jest tak blisko ... i tak bardzo częścią ciebie, 

że nie rozpoznajesz Go, dopóki nie jest to Jego czas, aby objawić ci Swoją obecność.  

Wtedy jest radość z odkrycia. "Byłeś tam, kiedy umarła moja matka! Byłeś tam, kiedy podjąłem 

decyzję o karierze, która zmieniła moje życie! Byłeś tam, kiedy poszedłem do sklepu zwierzęcego, żeby 

nabyć kotka. ZAWSZE tam byłeś i nigdy o tym nie wiedziałem. Byłeś w Pogotowiu, kiedy myślałem, że 

umieram, a Ty trzymałeś mnie bezpiecznie, tak, że strach mnie nie przytłoczył. Byłeś tam, kiedy byłem 

sam/sama, po tym znieważającym związku. Byłeś tam nawet w tym czasie, czekając, aż powiem 

"dosyć!" 

"Dałeś mi odwagę, aby rozpocząć nowe życie! Zachęcałeś mnie, abym mogła to zrobić. Byłeś tam, 

kiedy weszłam do sklepu z artykułami używanymi, potrzebowałam nowych ubrań za zaledwie kilka 

dolarów i napełniłeś moją torbę wszystkim, czego potrzebowałam! W rzeczywistości byłeś tym, który 

zainspirował bogatą kobietę do pozbycia się tych pięknych ubrań, których nigdy nie nosi. 

Skoordynowałeś nawet czas, abym weszła wtedy, kiedy oni wkładali jej ubrania na wieszaki." 

"Wiedziałeś, że potrzebuję samochodu, a Ty przyniosłeś mi dokładnie to, czego potrzebowałem, a 

potem, kiedy się zepsuł, dałeś mi przysługę od mechanika, aby go naprawił za mniej niż stawkę. 

Poruszyłeś nawet jego serce, abym mógł sprostać płatnościom. " 

"Byłeś ze mną cały czas i nigdy o tym nie wiedziałem. Nawet gdy życie wydawało się niesprawiedliwe, 

byłeś ze mną, zachęcając mnie, abym ruszył dalej, nie oglądając się za siebie. Byłeś tam w chwalebnym 

zachodzie słońca i tam, kiedy trzy jelenie wyszły na łąkę. Zaaranżowałeś nawet śpiew kardynała za 

moim oknem, lśniący mrozem w porannym świetle ". 

"Tak, dobrze wszystko robisz, a teraz przyszedłeś, aby zaprosić mnie do swojego świata, abym nigdy 

już nie czuł się samotny? Niesamowite!" 

"Czy widzicie, Moje dzieci, jak łatwo jest Mnie przedstawić innym? Nie bierz Biblii, weź swoje serce 

przepełnione miłością, kiedy Ja codziennie cię napełnię. Ludzie mogą dyskutować z Biblią, ale nie 

mogą dyskutować z Moją Miłością. Wkrótce ściany opadną i wtedy możesz bezpiecznie wprowadzić 

Moje Słowa jako listy miłosne, a nie błędną listę nakazów i zakazów ". 

"Widzisz, ludzie są zmęczeni i wypaleni religią. Ale jeśli przeżyłeś swoje życie z Miłości Mojego Serca, 

oni zostaną przyciągnięci do ciebie. "Coś jest innego w nim", powiedzą. "Coś osobistego i 

troskliwego". 



"W przeszłości widzieli oni swoje imię na broni do zbawienia i słyszeli celebrację, że "następny 

grzesznik został ocalony od ognia piekielnego." Czy wiesz, że oni nigdy nie doszli dostatecznie głęboko, 

aby uwierzyć, że istnieje piekło? Najpierw musisz ich przekonać o swojej szczerości i prawdziwości, a 

wtedy, gdy Moja miłość wejdzie do ich serca, a łaska zacznie się poruszać, będą głodni Moich słów i 

nie będą zainteresowani tymi wszystkimi argumentami o tym, kto napisał tę książkę. " 

"Będą żyli dla Mojego Ducha, głodni i spragnieni sprawiedliwości i Moich słów życia.  

To jest nowy sezon zbawienia, Mój Ludu, nowe i świeże namaszczenie miłości, które dosięga 

wszystkich tych barier przeszłości. To Moja Miłość prowadzi do skruchy i nie możesz dać tego, czego 

nie masz. Właśnie dlatego wszystko musi wyrastać z waszego czasu ze Mną, kiedy was napełnię, aż po 

brzegi." 

"Odkrywam tajemnicę religi i wiary. Zabieram ludziom ich drogi i napełniam was Moimi drogami. 

Ucząc się Mojego życia, zobaczysz, że chodziłem czyniąc dobro – idźcie i róbcie to samo. 

Przyprowadźcie ich na ołtarz Mojej Troski i pozwólcie Mi dać wam wgląd w ich dusze. Będę z wami w 

tym przedsięwzięciu, ale musicie być prawdziwi, nie szukając sposobu na wprowadzenie Mnie do 

rozmowy, raczej niech Mój Duch wypływa z was. Czy nie powiedziałem: "... nie martw się, jak 

zareagować lub co powiedzieć. W tej godzinie będzie ci dane to co masz powiedzieć? " 

"Możesz udawać zainteresowanie nimi, aby zdobyć ich zaufanie, lub możesz być prawdziwie kochający 

a oni będą urzeczeni Moim Duchem działającym przez ciebie. Reszta ... cóż ... ufajcie. Wszystko 

przepłynie przez ciebie bez wysiłku z twojej strony. Ty zrobisz pierwsze kroki a Ja spotkam ich z Moją 

Łaską. " 

 

*** 

"Co robisz z nami w tej godzinie" - Fragment Przesłania Pańskiego dla Clare 

z 29 czerwca 2016 r 

Jezus zaczął ... "Drodzy, wy jesteście Pokoleniem Wybranym. Zostaliście wysłani na Ziemię na taki czas 

jak ten. Wasze zadanie to przygotować tych, którzy przeżyją do Czasu Ciężkich Zmartwień. Waszym 

dziedzictwem jest świętość - bez legalizmów. Poprzez wasz przykład, będziecie odzyskiwać dusze z 

dołów rozczarowania i wznosić ich w prawdziwą relację ze Mną, wolną od opresyjnych pułapek religii. 

" 

"Opresja zaczyna się tam, gdzie namaszczenie się kończy. Wszystko, co się dzieje bez Mojego Świętego 

Ducha, pochodzi od człowieka i od ciała. Reguły i struktura są użyteczne tylko wtedy, gdy nie gaszą 

Mojego Ducha, ale raczej wspierają Go w Jego działaniu w ciele wierzących. " 

 



"Świat jest tak pełen ofiar religii i wielu z nich było wysoce namaszczonych i stłumionych. Stali się 

rozczarowani i odizolowani, pozbawieni słodkiej wymiany braterstwa. Opanowani przez duchy 

fałszywej winy, rzucają się tam i z powrotem, obwiniając siebie, obwiniając kościoły, w tę i z 

powrotem, podczas gdy wróg ich dręczy. 

"Zostaliście wybrani, aby poprowadzić ich na czystą ścieżkę Miłości, która wciąż jest zgodna z Pismem 

Świętym. Zostaliście powołani do zwerbowania wojowników na czas ostateczny, wyrwanych z ich dołu 

rozpaczy i izolacji, aby przynieść im tą dobrą nowinę ... "Jezus nie jest religią; Jemu chodzi o związek, 

zażyły związek". 

"Przygotowujesz tych, którzy muszą przetrwać Czas Ciężkiego Ucisku; to jest twój wkład. " 

"Wiem, że skupiłeś się na Niebowzięciu i nigdy nie powinieneś stracić orientacji w tym względzie. Ale 

ty masz coś więcej do zrobienia dla Mnie, kiedy czekasz; wkład w tworzenie i pozostawienie 

dziedzictwa. Zostaliście wybrani na tę godzinę, aby ratować dusze z powodu ich rozczarowania i do 

armii nadającej się do bitwy - jednej z ostatnich bitew na Ziemi - po prostu przekazując im tę Prawdę. 

"Jezus nie jest Religią; Jemu chodzi o związek, zażyły związek ". 

"Kiedy to naprawdę zostanie uchwycone, cała reszta przyjdzie, ponieważ oni są we właściwej relacji ze 

Mną. W tej godzinie masz bardzo szczególny cel ... Twoim zadaniem jest wzbudzić i zachęcić ich. " 

"Przebudziłem was na drugą stronę waszego powołania, aby pozostawić dziedzictwo miłości i 

wierności Mojemu Duchowi i Pismu. Tak więc, zastanawiając się nad waszym życiem, mogą powstać 

we Mnie i walczyć w pozostałych bitwach wszystkimi PRAWYMI narzędziami. Legalizm spętany i 

wygnany, wierność Sercu Prawa i poruszanie się wraz z Moim Duchem w całkowitej wolności 

wypowiedzi, jako Ciało. Nie samotna dusza tu i tam ". 

"W waszych odważnych staraniach, aby pozostać w jedności na tym kanale, otworzyliście drzwi dla 

innych, aby nauczyć się znaczenia słów:" Kochajcie się tak, jak ja was kochałem." Pokazaliście, że na 

YouTube może być rodzina prawości i braterskiej miłości, gdzie złośliwa rozmowa za plecami, podziały, 

praktyki zdobywania poczucia wyższości nad drugą osobą i podcinanie siebie nawzajem jest 

odsłonięte jako zło i nie jest dozwolone. W rezultacie nawet ci, którzy przybywają tu niezadowoleni, są 

zachęcani miłymi słowami i modlitwą, aby zbliżyć się do Mnie, położyć swój uraz i objąć inną drogę 

pełną pokoju i dobrych owoców. Sposób, w jaki witam ich w Moje ramiona ... bez względu na to, jak 

paskudna może być ich przeszłość. " 

"Macie zadanie do wykonania, wy, którzy mieszkacie w Moim Sercu. Dałem wam wszystko. Proszę 

was: zostawcie wasze wszystko dla innych. Jesteś światłem świata i będziecie świecić najjaśniej tuż 

przed tym, jak zabiorę was do Siebie. 

Pozostawiacie odcisk na tych, którzy was widzą, odcisk Tego, Kim naprawdę Jestem dla nich. I 

podobnie jak całun, który zostawiłem, odcisk pozostawiony na was z mieszkania w Moim Sercu 

pozostawi trwałe wrażenie. " 



"Będziecie także obserwować, że za każdym razem, gdy zbliżamy się do Wniebowzięcia i energicznie 

aplikujecie się do modlitwy, następuje przełom. Te przełomy nie są przypadkowe. One otwierają drzwi 

Nadziei dla waszych niezbawionych bliskich. 

"Podczas Tego ostatniego zjazdu, gdy sprawy się zbliżały - było wiele międzynarodowych przełomów, 

kiedy śpiące oczy otwierały się na zło Szatańskiego Rządu Światowego. Zostało to zapowiedziane jako 

krok naprzód dla ludzkości, ale obecnie uznaje się za to, czym jest naprawdę: kolejną szansa dla 

dyktatora, nie tylko nad setkami tysięcy – ale nad milionami. Światowy dyktator, który zniszczy 

wszelkie prawa, które przekazałem wam z wolną wolą. " 

"Z powodu wszystkich modlitw i ofiar, ta papierowa maska dobroci zaczyna się przecierać, a rogi stają 

się widoczne nawet dla tych, którzy nie znają Pisma Świętego. Tak to jest prawda. Objawienie zostanie 

spełnione. Ale Ja patrzę na miliony dusz, które odziedziczą światło jaśniejące od was i innych, którzy 

przyjęli Serce Prawa i przyciągną wszystkich ludzi do Mnie w braterskiej miłości." 

"Więc zrozumcie. Waszym głównym celem teraz jest nie tylko "zrealizowanie się " we Wniebowzięciu. 

Nie, to jest konsekwencja tego, że żyjecie dla Mnie. Macie święte zaufanie, aby pozostawić właściwe 

wrażenie. Przez czekanie w absolutnej wierze, wzrastacie w chwale i świętości, przemieniając się z 

waszego ziemskiego ziemskiego dziedzictwa w kogoś, kto pasuje do Nieba i porusza się daleko poza 

to, czym był w przeszłości. Wyrastacie poza ziemską formę gąsienicy - i przekształcacie się, ze 

skrzydłami do lotu. " 

"Jesteście wybranym pokoleniem. Ciało wstawiennicze, które odwraca fale narodów przez skupioną 

modlitwę, kiedy zbliżamy się do tej ostatniej godziny. Chociaż Pochwyt jest oddalony, przyniesiecie 

wiele przełomów, otrzymując czas dla tych, którzy nie mieli więcej czasu ". 

"Jesteście światłem dla narodów, żywym obrazem bezwarunkowej miłości, bez ograniczeń 

kontrolowania religijnych duchów. Jesteście pokoleniem wybranym, by pozostawić to, co 

otrzymaliście, przebywając w Moim sercu. Wpłynie to na sposób, w jaki Armia Ostatnich Dni wzniesie 

się z brudu dawnych niepowodzeń i rozczarowań. " 

"Czekanie nie jest łatwe, ale przemienia się z chwały w chwałę, gdy wy praktykujecie wiarę, nadzieję i 

ufność we Mnie, a jaśniejecie jasno w świecie bez nadziei. Całe Niebo patrzy na te ostatnie dni. Ty 

nosisz Moje słowa, tak jak je praktykujesz przed ludzmi." 

 

*** 

"To nie czas na duchowe wakacje" - Fragment Przesłania Pańskiego dla Clare 

od 22 czerwca 2017 r 

Clare zaczęła ... "Mój piękny Zbawicielu, nie wiem, co zrobić z brakiem zaopatrzenia i spadkiem 

podglądów ... Czy to moja wina, Panie? Czy coś przeoczyłam lub byłam niewierna? 



Jezus zaczął ... "Pozostaw to w Moich rękach, Clare. Czy nie powiedziałem ci, że przygotowałem ucztę, 

ale nikt się nie pojawił? Moje dzieci są bardzo rozproszone i zajmują się światowymi zajęciami. 

Gdybym nie był tam dla niektórych z nich, byliby w trudnej sytuacji. Ale siedziałem sam przez wiele 

nocy, kiedy powinienem być z Moją Oblubienicą. Jest bardzo zajęta światem a Ja tęsknię za nią. 

Problemy, które napotykasz, nie są twoją winą. Modlisz się za nich, przekazujesz wiadomości, ale 

wielu to w tej chwili nie obchodzi. Zostali zaproszeni do innych działań i zaniechali Mnie. " 

"Dobrze, że podzielasz to z nimi, Clare. Moje narzeczone, co dzieje się z waszym życiem duchowym? 

Gdzie jest ta słodycz, którą kiedyś mieliście w stosunku do Mnie? Przerodziła się w zaniedbywanie, i 

coraz bardziej oddalacie się ode Mnie. Czy nie wiecie, że to kampania wroga przeciwko wam i temu 

kanałowi, ponieważ on czuje się zagrożony waszą bliską relacją ze Mną? Nie możecie utrzymać tempa 

wspinając się na górę świętości, nie pozostając w Moich ramionach, bezpiecznymi i zdrowymi. " 

"Ponieważ wybraliście ziemskie zajęcia ponad modlitwę i święte czytanie i Pismo, oddalacie się ode 

Mnie i jesteście niebezpiecznie blisko upadku. Nie ma czasu, aby ryzykować, podtrzymując wiarę, nie 

będąc wiernym modlitwie. Za każdym razem, gdy dryfujesz, jest to niebezpieczne. Wielu z was wpadło 

w pułapki sprytnie złożone w waszym życiu, aby odwieść was od cennego oddania, które mieliście dla 

Mnie." 

 

*** 

"Ostatnia Bitwa Przed Pochwyceniem" - Fragment Przesłania Pańskiego dla Klary 

od 8 stycznia 2018 r 

Jezus zaczął ... "Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy jesteście obciążeni, a Ja odnowię wasze dusze. Moi 

ludzie, wielu z was jechało na pustym baku i zastanawiacie się, dlaczego czujecie się jak porażka, 

zniechęceni i niezdolni sprostać waszym marzeniom. Czy mogę powiedzieć, że to dlatego, że 

pozwoliliście sobie skrócić czas ze Mną, być zajęci robieniem innych rzeczy? Możecie to zrobić, gdy 

jakość jest zwyczajną, codzienną sprawą. Ale nie możecie tego robić, kiedy spodziewacie się usługiwać 

na poziomie, do którego was doprowadziłem. Nie możecie dać tego, czego nie macie. " 

"I jest wiele powodów dlaczego nie macie. Jednym z nich jest to, że na tym kanale, mimo że bardzo go 

kochacie, macie prawdziwych wrogów, którzy szukają okazji aby skoczyć wam do gardła. Nienawidzą 

tego, czego tu się uczą, nienawidzą tych z was, którzy słuchają. I sprawili że to stało się ich zadaniem, 

aby sprowadzić każdego z was na dno otchwani, abyście nigdy nie zrealizowali swojego potencjału. 

"Jeśli jesteś na tym kanale, kochając to nauczanie, będziesz musiał wstać i walczyć o prawo do 

prosperowania w swoim powołaniu. Dobra wiadomość jest taka, że to Ja was sprowadzam. Złą 

wiadomością jest to, że źli nienawidzą tego, więc próbują sabotować wasze życie. " 

"Czy znasz cel, na który celują? Nie, to nie pieniądze, nie choroba czy zdrada, czy opozycja ... te rzeczy 

mogą być użyte, ale nie są celem. Celem jest wasza relacja ze Mną. " 



"W chwili, gdy umieścicie swoją relację ze Mną na drugim miejscu w swoim życiu, zaczynacie spiralę w 

dół. Nie tylko to, ale musicie walczyć każdego dnia, aby zostać uwolnionym od wroga. To nie jest jak w 

minionych dniach. To są dni, w których tylko najsilniejsi, najodważniejsi, najbardziej wytrwali i 

najczystszych serc i motywów odniesą sukces. Czemu? Ponieważ opozycja czasów ostatecznych 

wykracza daleko poza opozycję, której dotąd doświadczyli inni." 

"Coraz więcej demonów i czcicieli Szatana zostało uwolnionych na tej Ziemi, a to, co udało się zrobić z 

wielkim wysiłkiem i konsekwentnym działaniem pięćdziesiąt lat temu, teraz wymaga 

monumentalnego wysiłku i bohaterskiego działania". 

"To jest ostatnia bitwa przed Porwaniem. To JEST godzina największej próby dla Wybranych, ponieważ 

zanim zdobędziecie ten okres czasu, zabiorę was do Domu. " 

"To jest również czas na potencjalnie więcej owoców niż kiedykolwiek w historii tej Ziemi. Ale jeśli 

chcecie być częścią tego, musicie bezlitośnie poświęcić się dedykacji swojego czasu ze Mną, ponieważ 

jestem JEDYNYM źródłem waszej siły. " 

"A ci z was, którzy to rozpoznaliście i nie chcieliście pójść na kompromis ze swoim czasem ze Mną, 

jesteście najsilniejsi ze wszystkich. Ponieważ żyję w Was mocno, nie możecie zostać pokonani, 

ponieważ Ja nie mogę zostać pokonany. " 

 

*** 

Do serii 7-części ... 

"Prognoza i Instrukcje od Jezusa ... Wydarzenia - Ekstaza - Udręka" 


