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Clare zaczęła ... Dziś wieczorem  Jezus chce poruszyć kwestię mężów i żon. Jest to ważna kwestia, 

ponieważ nasze niepowodzenie lub sukces małżeństwa i życia duchowego zależy od zrozumienia 

Bożego duchowego porządku rzeczy. Muszę powiedzieć, że byłam bardzo zbuntowaną kobietą; Nie 

szanowałam mojego męża ani mężczyzn w ogóle w moim życiu. Zawsze uważałam mężczyzn za 

równych sobie. 

W pewnym sensie nie widzę w tym nic złego. Paweł powiedział: "Nie ma ani mężczyzny, ani kobiety, z 

wyjątkiem tego, że Bóg ustanowił mężczyznę na opiekę nad żoną w małżeństwie (Galatów 3:28)." Jest 

to prorocze przesłanie i takie są słowa Pana. Pod koniec wiadomości opowiem o tym, w jaki sposób 

zhańbiłam mojego męża. 

Jezus zaczął ... "Clare, chcę, żebyś zajęła się tym obszarem opieki i rozeznania w małżeństwie. Mówię 

poważnie o tym. Wiem, że jesteś małomówna, ale musisz mi zaufać. " 

"Wiele kobiet wyprzedza swoich mężów. Taka jest natura świata i rzeczy, ale wiele nie widzi tego, co 

jest z tyłu. Mam na myśli to, że nie widzą Mnie w swoich mężach. Jak możesz odżywiać to, czego nie 

widzisz? Szukają jakiejś książkowej opowieści, duchowego giganta, kiedy Ja zamieszkuję ze skromnymi 

i ukrytymi. Mężczyźni są łatwo zastraszani przez swoje żony. Nie zawsze się do tego przyznają, ale są. 

Gwarantuję to. " 

"Zastraszanie (Onieśmielanie) zmusza mężczyznę do wycofania się i zrezygnowania ze stanowiska, 

które sądzi, że powinien zająć. Obowiązki mężczyzny na świecie utrzymują go w trosce o zapewnienie 

rodzinie. Kiedy wraca do domu, jest zmęczony, a ostatnią rzeczą, jaką chce zrobić, jest spędzenie czasu 

ze Mną. Widzi żonę, która przejmuje inicjatywę, częściowo dlatego, że ma czas na naukę i modlitwę. 

Wie, że nie może konkurować, i cofa się by robić to, co najłatwiejsze. Bardziej się niepokoję o niego, 

ponieważ ten wzór zaniechania jest szkodliwy dla jego związku ze Mną i jego żoną. Ona wzrasta; on 

żyje w stagnacji. Chyba że jest bardzo niezwykłym człowiekiem z silnym pragnieniem co do Mnie. W 

tym momencie muszę powiedzieć tym kobietom - odzyskanie utraconego mężczyzny jest sztuką. To 

delikatna praca, która wymaga wiele introspekcji żony, wiele uległości i wiele, wiele pracy. " 

(Clare) Masz na myśli, mierzenie naszych słów i ostatecznie naszego nastawienia? 

(Jezus) "To prawda. Słowa są jedynie powierzchownymi przejawami nastawienia serca. Moja rada dla 

wszystkich kobiet, które znajdują się w tym miejscu: „Ujrzyjcie Mnie w swoim mężu i kultywujcie 

Mnie, abym mógł Go opanować”. Tak aby było dla Mnie bezpiecznie wyjść i przejąć inicjatywę. Wiesz, 

przez co przeszłaś i możesz się tym podzielić. " 

(Clare) Więc, Panie, masz na myśli moje zmagania z robieniem rzeczy po swojemu? 



(Jezus) "Tak, i w innych rzeczach, tajna krytyka. Małe lisy, które szczypią ego mężczyzny. Rzeczy, 

których nie możesz powiedzieć głośno, ale on postrzega to w twoim stosunku do niego. Wiem, że 

wciąż zmagasz się z tym i pomagam ci, ale ponieważ jest to świeże w twoim umyśle, masz coś 

solidnego do podzielenia się z innymi. Przypominaj im, że demony działają 24 godziny na dobę, 7 dni 

w tygodniu, aby podważyć honor człowieka w domu i na świecie. 

"Dlatego ludzie są tak podatni na cudzołóstwo.  Do pracy przychodzi kobieta, która sprawia, że czuje 

się jakby mał 10 stóp wzrostu. Wraca do domu, a jego żona zauważa, że zostawił buty na środku 

podłogi. To nie tylko jedna uwaga; to warte 15-20 lat uwagi, które sprawiają, że w jego sercu jest 

przycisk "Jestem zły". Dotykaj tego lekko, a wszystkie pozostałe uwagi też się przypominają, i on 

wtedy ma złe sqamopoczucie o sobie. Masz szczęście - poślubiłaś wrażliwego mężczyznę, więc możesz 

zobaczyć tę dynamikę na otwartej przestrzeni. Większość mężczyzn ukrywa to za brzydką uwagą z 

powrotem lub po prostu wycofuje się do programu telewizyjnego, sportu lub sklepów. Pytasz, 

dlaczego demony są tak zaangażowane, by zhańbić mężczyznę? Ponieważ mężczyzna jest 

opiekunem." 

"To jest poprawna kolejność. Kiedy nie staną na wysokości zadania, demony mogą przesiać kobietę, 

sprowadzić ją na manowce, wejść w jej czasy modlitewne i dostać się do jej fałszywych słów. 

Prowadząc ją na dziką pogoń bez sensu i ostatecznie przekonując ją, że potrzebuje bardziej 

uduchowionego mężczyzny . Dzieci widzą to wszystko, a to lekceważące zachowanie jest w nich 

replikowane. Tak więc, jest to malejący cykl mężczyzn, który przechodzi do następnego pokolenia. 

Mężczyzna ma bardzo wrażliwe zrozumienie porządku. Bardzo często pracuję przez niego, aby 

rozpoznać, że coś jest nie tak, ale dlatego, że on nie chce zmierzyć się z gniewem Kahna lub 

jakimkolwiek innym groźnym zachowaniem, więc uważa, że wygodniej jest pozwolić temu się 

ześliznąć. I rzeczywiście to się ślizga: w dół, w dół i dalej w dół. " 

"To jest, gdzie ich życie jest prowadzone z jej duchowymi spostrzeżeniami bez żadnego gubernatora, z 

wyjątkiem być może innych przyjaciółek, które żyją w ten sam sposób. To też jej nie pomoże, bo ślepy 

prowadzi ślepego . Postawiłem tego mężczyznę w tej pozycji, aby wynosić na wierzch ciężkie sprawy i 

aby konfrontować się z rzeczami, które są podejrzane, ale ponieważ nie chcą radzić sobie z reakcjami 

swoich żon - czy to łzami, czy deprecjacjami - pozwalają im się ślizgać, dopóki staną się bezużyteczni w 

opiekowniu się swoimi żonami i ich ochroną. Ta nauka nie jest dla wszystkich, tylko dla tych, którzy 

chcą ukorzyć się, aby mieć dobre małżeństwo. " 

"Mówię wam panie, wykorzystuję waszych mężów w sposób, w jaki nigdy nie będę mógł was użyć. 

Właśnie dlatego wyszłaś za mąż; nie tylko po to, aby mieć dzieci i stabilny dom, ale by mieć święte, 

produktywne życie, żyjąc w prawdzie, a nie w oszustwie i aby produkować święte potomstwo. Z 

Adamem i Ewą można to zobaczyć w pracy. Adam wiedział, że jedzenie z drzewa było złe, ale czuł się 

wygodnie, zadowolony z siebie i nie chciał robić z tego dużego problemu z Ewą i także wziął udział. 

Wy, mężczyźni, nie jesteście tak silni, jak się wam wydaje; fizycznie mocny i silny nie są synonimami. " 

 



"Silny”oznacza myślenie naprzód i podejmowanie dobrych, silnych decyzji. Nawet gdy idą wbrew 

temu, czego chce twoja żona. Silny oznacza: "W porządku, Panie, jestem gotów znieść walkę i ból, 

który wyniknie z przeciwstawienia się mojej żonie - czego ona naprawdę chce, czego żąda, itd. Będę 

bronić tego w co wierzę i tego że Ty mnie prowadzisz, bez względu na koszty. " 

"To jest silny człowiek. To nie znaczy, że ją bije czy poniża. Nie, to dla tchurzy - nie dla prawdziwego 

mężczyzny. Kochaj swoją żonę, tak jak kochasz swoją własną jaźń, bo to jak dobrze twoje życie się 

toczy zależy od tego, jak dobrze traktujesz swoją żonę. Nie połączyłem was razem, żebyś był dla niej 

surowy i złośliwy. Jeśli to robisz, możesz oczekiwać, że świat zapłaci ci tym samym traktowaniem. 

Połączyłem was, abyście się wzajemnie miłowali i robili to, co dobre. Tak więc dzięki Twojej 

cierpliwości i wytrzymałości wygrasz jej przychylność" 

"Przy okazji, panie, człowiek nie musi być uduchowiony według waszych definicji, aby słyszeć o Moich 

drogach i Mojej woli dla waszej rodziny. Zasadziłem to głęboko w nim. Tak, to cudowne, kiedy szuka 

tego w Piśmie, ale to nie jest decydującym czynnikiem, czy jest on prowadzony przez ducha. W wielu 

przypadkach będzie miał głębokie uczucia i przekonanie o czymś, ponieważ Ja w nim dałem to mu - 

nawet bez ceremoni studiów biblijnych, uczestnictwie w mszy w środę w nocy, czy nawet w mszach  

niedzielnych. Mieszkam w nim, a to, czego brakuje w waszych małżeństwach, to to, że nie czcicie Mnie 

w swoich mężach. " 

"Widzisz, mężczyzna odsunie się, gdy kobieta przebije go w darze. Tak wielu mężczyzn zrobiło 

dokładnie to i oddało ster temu, który wydaje się mieć na wszystko odpowiedź. " 

"Tak więc formułuję formalny apel do wszystkich, którzy słyszą te słowa. Czcij Mnie w swoim mężu, 

bez względu na jego duchową kondycję. Jeśli to zrobisz, zrobię to, co do mnie należy i sprawię, że 

zacznie się wysilać. To zajmie trochę czasu i nie stanie się to z dnia na dzień, ale zauważysz w nim 

różne poziomy odpowiedzialności; obowiązki duchowe. Podbuduj go i pokaż mu Moją miłość, nie 

twoją. Moja miłość wykracza daleko poza buty na środku podłogi lub ręczniki, które są pogniecione 

przy prysznicu. Uniżcie się i przyjrzyjcie się uważnie. Sporządź listę wszystkich sposobów wyrażania 

preferencji wobec własnej opinii, własnego programu i własnych sposobów. Uważaj na siebie w 

nadchodzące dni. " 

"Noś swój krzyż. Jesteś częściowo odpowiedzialna za jego bierność wobec Mnie, więc odmawiaj sobie; 

weź swój krzyż i podążaj za Mną, co okaże się cudownym małżeństwem. 

 Małżeństwo, które powinnaś mieć i zawsze chciałaś. Mogę to zrobić, jeśli będziesz współpracować. Te 

instrukcje są dla tych z was, którzy wiedzą, że wybraliście odpowiedniego mężczyznę. Jeśli nie 

połączyłem ciebie razem z tym mężczyzną, nadal możesz wzrastać w pokorze, a Ja go usunę w Moim 

czasie. Do tego czasu staniesz się bardziej święta, głębsza ze Mną i będę dla ciebie mężem. Nie 

zabraknie ci autentycznego towarzystwa. Pamiętajcie, że duma jest źródłem tego zła i nie może wejść 

do nieba. Tak więc, Moi błogosławieni nie bójcie się upokorzenia i pokory. To tylko twoja duma będzie 

cierpieć, a dla ciebie jest to premia." 

To był koniec Jego Przesłania. Oto kilka moich doświadczeń ... 



(Clare) Chcę teraz podzielić się z Wami kilkoma sposobami, w jaki zhańbiłam mojego męża i możecie 

zmierzyć je ze swimi własnymi sposobami. Jest o wiele więcej przykładów, tylko że te akurat przyszły 

mi na myśl. 

Na przykład, on chce iść z tobą na spacer a ty jesteś zajęta swoją pracą, swoimi duchowymi rzeczami 

lub innymi rzeczami, aby mieć czas na twoje duchowe rzeczy później i odrzuciłaś go. Zrobiłam to i to 

jest złe; to nie jest uhonorowanie go. 

Innym przykładem jest podjęcie decyzji o pójściu na obiad. W przeszłości nalegałam na własną drogę. 

Jaki film powinniśmy zobaczyć? Sprawiłam, że moja sprawa była silniejsza, zamiast szukać tego, czego 

chciał i ustępować mu. 

Więcej przykładów ... uhonorowanie tego, jak rzeczy są układane w jego prywatnej przestrzeni, biurze, 

sklepie lub łazience; nie ruszając rzeczy lub zostawiając bałagan czy sprzątanie do punktu, w którym 

rzeczy są nie na miejscu. Zrobiłam mu to. Ignorowanie go, kiedy chce, żebyś znalazła dla niego czas. 

Jeśli jesteś tak pochłonięta swoimi własnymi działaniami i planami, możesz czuć że odłożenie ich na 

bok jest zbyt trudne i kończysz zbyciem go lub wysyłaniem go gdzieś samemu. To zrobiłam. 

Zmusiłam go do noszenia ubrań, z którymi nie czuł się dobrze. Nalegałam, aby wyglądał w określony 

sposób, kiedy wychodziliśmy, zamiast delikatnie go szturchnąć: "Kochanie, chcę dziś wieczorem nosić 

coś specjalnego dla ciebie" lub "Naprawdę lubiłam tę zieloną koszulę, którą nosiłeś niedawno". To 

różni się od uczynienia tego aby poczuł się brzydki lub onieśmielony. 

Mogę to teraz usłyszeć ... niektórzy z was mówią: "Och, jestem daleko przed tobą, Clare, robimy te 

wszystkie rzeczy." Cóż, brawo, panie, pochwalam was. 

Teraz powiem wam, jak poważny był Pan ze mną. Tuż przed tym, jak wypuścił mnie do publicznej 

służby na Youtube, mój komputer nagle przestał działać, czarny ekran i nic. Nie zadziałał, nie 

uruchomił się ani nic. W końcu dałam spokój płacząc, myśląc: "O mój Boże, to koniec mojej służby." 

Nie było sposobu, bym mogła sobie pozwolić na naprawę. Nie było sposobu wogóle. Wszystkie nauki, 

piosenki, prace plastyczne i zdjęcia, które planowałam wykorzystać, zniknęły. Nie miałam narzędzi do 

wypełniania posługi,do której On mnie przygotowywał i wezwał mnie do zrobienia. 

Oto, co On mi powiedział ... "Twoja służba dla Mnie jest absolutnie bezużyteczna bez czczenia twojego 

męża, tak jak oddajesz Mnie cześć. Czcij swojego męża, gdy oddajesz Mi cześć, albo nie mogę cię użyć, 

Clare. To jest ostra prawda, chłopaki, i właśnie to On mi powiedział. Byłam po prostu zbita z tropu. 

Cały mój świat po prostu się rozpadł, bo szczerze mówiąc, przygotowywał mnie do tej misji przez 33 

lata. Wiedziałam, że to przyjdzie później w moim życiu. Jestem teraz w tym miejscu i On dał mi tyle 

bogatych rzeczy, którymi mógłbym podzielić się z innymi, a teraz On mówi mi, że żadne z tych 

treningów i doświadczeń nie mają dla Niego żadnego znaczenia, o ile nie szanuję męża ; naprawdę 

uhonoruję go. Oooh! 

 



Przez wiele dni byłam całkowicie skamieniała z żalu, bardziej użalanie się nad sobą niż Boski smutek, 

dopóki nie zaczął mi pokazywać, jak ja kontrolowałam. Stałam się przerażona tym, kim się stałam. 

Powiedział mi, że wiele razy chciał mnie poprowadzić przez mojego męża, ale nie mógł, bo nie 

szanowałem go. 

Na przykład naczynia ... Mój mąż chciał, żebym schowała niektóre kubki, talerze i sztućce, abym nie 

zawsze była tak zajęa w naczyniach. Od kilku lat prosił mnie, abym to zrobiła i przez kilka lat opierałem 

się mu. Wtedy zdałam sobie sprawę z tego, co robiłam. 

Po kilku latach wycofałam dwie trzecie naszych sztućców i naczyń a potem widzę, że mycie naczyń 

trwa 20 minut zamiast półtorej godziny. To ogromna różnica! I Pan chciał to zrobić ze mną przez cały 

ten czas, ale ponieważ kuchnia była moją domeną i myślałam, że wiem, co jest najlepsze, On nie mógł 

nic ze mną zrobić. Pan próbował użyć mojego męża, ale w mojej dumie nie słuchałam. 

Przechodząc do komputera, po trzech dniach ciemności (bez kalambury) myślałam, że może teraz, 

skoro naprawdę żałowałam, może Pan zlitował się nad mną. Podeszłam i podniosłam wieko mojego 

komputera i nagle zaczęło działać idealnie. To było kilka miesięcy temu. Od tego czasu nie miałam z 

tym żadnych problemów. Było oczywiste, że było to działanie Boga. Dokładnie tak poważnie mówi do 

mnie o oddaniu czci mojemu mężowi. Wszystkie moje dary są bezużyteczne dla Niego bez 

uhonorowania mojego męża. 

Może się zdarzyć, że panie, które tu słuchają, mogą nie być w tym miejscu. Ale jeśli nawet 

podejrzewasz, że masz takie nastawienie w swoim życiu, być może chciałabyś pomodlić się tą 

modlitwą ze mną ... 

"Panie, błagam Cię, zmień nas i pokaż nam, jak przyduszamy naszych mężów i zaciemniamy ich, 

zmuszając ich do powrotu w cień. Daj nam łaskę, aby pokonać naszą dumę swoją pokorą. Odsłoń 

nasze krzywe sposoby i wyprostuj je. Proszę, Panie, daj nam odwagę i wzbudzaj naszych mężów w 

powołaniu, które dla nich masz, i pomóż nam naprawdę być ich pomocnikami, gdy przebudzą się na 

Twoje wezwanie. Pomóż nam prawdziwie kochać, okazywać godność i szanować ich, tak jak kochamy, 

okazujemy godność i szanujemy Ciebie. Panie, wierzę, że odpowiesz na tę modlitwę, ponieważ wiem, 

że jest to Twoja wola dla nas ... Amen ". 


