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21 października 2016 - Słowa od Jezusa do siostry Clare 

Clare zaczęła… Cóż, drogocenni mieszkańcy serca, wygląda na to, że mamy dzisiaj inną lekcję 

duchowej walki, ponieważ Pan Jezus poprosił mnie, abym podzieliła się z wami tym, czego się 

nauczyłam, kiedy byliśmy atakowani. Więc podzielę się tym z wami… 

Chcę wam powiedzieć, że ataki na nas będą się nasilać. Pan nas ostrzega. Rozwiązaniem jest więc nie 

tylko przeczekanie burzy i nadzieja na lepsze dni. Nie, rozwiązaniem jest przejęcie władzy nad tymi 

siłami zewnętrznymi i demonicznymi ziarnami goryczy, które są wysyłane, aby wejść do naszych serc i 

zakorzenić się. 

Niektórzy uważają, że przekleństwa nie mogą wylądować na chrześcijanach. To nie jest nasze 

doświadczenie. To właśnie widzimy. Jeśli nie chodzimy w nadprzyrodzonej cnocie, miłości i 

cierpliwości, możemy zareagować na coś naszą cielesną naturą. 

Oto dwa przykłady… Jak już wspomniałam, atak na mój czas i koncentrację na kanale. Przekleństwa są 

wysyłane do nas każdego dnia, czasami kilka razy dziennie. Dowiaduję się, że wiszą w powietrzu, 

dopóki nie umożliwiam ich brakiem cnoty. Więc zamiast braterskiej miłości, powiedzmy, że się 

złościłam - cóż, ten demon gniewu z nasieniem goryczy ma teraz pozwolenie do wylądowania, a 

gorzkie ziarno, które urośnie na całkiem duże, wpada do mojego serca. 

Tak więc zasada jest taka, że jeśli jesteśmy przeklęci gniewem i zazdrością, jesteśmy bezpieczni, 

dopóki nie wpadniemy w złość lub zazdrość, wtedy klątwa może wylądować. 

Uświadomiłam sobie te dwa negatywne uczucia i żałowałam ich, ale było już za późno - było to dzień 

później, a ziarno goryczy zakorzeniło się już w moim sercu. 

Ale z mojego zrozumienia, jeśli w tej samej chwili kiedy poczujesz gniew, zazdrość lub jakiekolwiek 

inne niesprawiedliwe cielesne emocje - jeśli nie pokutujesz natychmiast i nie poprosisz Pana o 

usunięcie tego, dzień później jest już za późno. Wtedy potrzebujesz specjalnej modlitwy, aby to 

usunąć. 

I wiesz, w przeszłości widziałam wiele razy, kiedy Pan położył mnie na stole i robił operację. I nigdy nie 

wiedziałam, co to znaczy. Ale teraz wiem. 

Więc wysłano klątwę. Zdenerwowałam się; wylądowała. Byłam zarażona demonami osądu, gniewu, 

niecierpliwości, frustracji, goryczy i nasienie zakorzeniło się. Plus drzwi były otwarte dla wielu 

nieprzyjemnych ruchów. Zostałam uwolniona zarówno od tego, jak i goryczy, ale czuję się jak w 

strzelnicy. To znaczy jest ŹLE. A to, przez co teraz przechodzę, jest przedsmakiem tego, w co WSZYSCY 

wchodzimy, gdy sprawy się rozgrzewają. A Pan nadal mówi nam, że sprawy staną się trudniejsze. 

Głównym otwierającym drzwi przekleństwem jest wciąż brak cnoty, zwłaszcza miłości, współczucia i 

pokory. 



Tak bardzo was kocham, a w moim sercu jest karmienie was każdego dnia, ale kiedy zostaję uderzona 

tymi rozproszeniami i emocjonalnymi bombami, jestem sparaliżowana i spowolniona. Ale dzięki Bogu 

użyjemy ich jako lekcji, jak złamać te paskudne pułapki. Wróg robi nam przysługę - on nas edukuje. 

Tak więc, natychmiast, kiedy dostrzegamy w sobie niewłaściwe cielesne uczucie, dosłownie, musimy 

się go wyrzec i poprosić Pana, aby przebaczył nam i usunął je. „Proszę, usuń drzwi, które otworzyli, 

demona z drzwiami i nasienie.” Pamiętajcie, aby przebaczyć i modlić się za tego, kto was wkurzył, jak 

również za praktykującego, który wysłał klątwę. 

Naprawdę, najlepszym sposobem jest upaść na kolana w pokucie, w prywatnym miejscu i poprosić 

Pana, aby to wszystko usunął, a następnie zaufać i uwierzyć, że tak będzie. On żyje w nas. On nas 

kocha. Nie chce, żebyśmy nosili tę truciznę. On nam pomoże. Weź Rhemę, żeby się umocnić . (Link do 

strony online jest poniżej tego tekstu). 

Sytuacje, w których ludzie nie mogą być wyzwoleni, są wtedy kiedy oni są aktywnie zaangażowani w 

grzech. Nie próbuj wyzwolić osoby, chyba że wyraziła pokutę i jest gotowa przestać grzeszyć, albo 

diabły zostaną zaproszone z powrotem, gdy następnym razem zgrzeszą, i przyprowadzą ze sobą o 

wiele więcej demonów. I jak mówi Pismo, stan tej duszy będzie gorszy niż przed wyzwoleniem. 

A oto co Biblia powiedziała na ten temat: „Kiedy duch nieczysty wychodzi z człowieka, idzie przez 

suche miejsca, szukając odpoczynku i nie znajduje żadnego. Potem mówi… „Wrócę do mojego domu, 

z którego przyszedłem”. A kiedy on przyjdzie, odkrywa, że jest pusty, zamieciony i uporządkowany. 

Potem idzie i zabiera ze sobą siedem innych złych duchów, gorszych niż on sam, i wchodzą tam i 

mieszkają; a ostatni stan tego człowieka jest gorszy od pierwszego. Tak samo będzie z tym 

niegodziwym pokoleniem. ”(Ew. Mateusza 12: 43-45) 

Zauważcie, że Pan powiedział… „Tak będzie z tym NIEGODZIWYM pokoleniem”. Ale nie powiedział, że 

tak będzie z pokutującą duszą. Zostaną uwolnieni i napełnieni Jego Duchem, aby nic złego nie mogło 

powrócić. 

I wiecie, możemy nie być doskonali w cnocie, ale jeśli nasze serce jest nastawione na doskonałą cnotę, 

jeśli jesteśmy absolutnie oddani Bogu, i chcemy być cnotliwi, to ma On znacznie większą swobodę 

pracy z nami. To ci, którzy tak naprawdę nie przejmują się tym, że mają problem, będą mieli ciągły 

problem. 

Kiedy grzeszymy, otwieramy drzwi. Od pierwszego miesiąca, w którym zaczęłam kanał na Youtube 

dwa lata temu, głosiłam CZYSTOŚĆ. Niewiele hitów na ten temat ... ale różne rodzaje hitów na 

Wniebowzięcie. Potem próbowałam wyjaśnić, że bez cnoty, nie ma sensu myśleć, że zostaniesz 

porwany we Wniebowzięciu. Ale nikt nie chce, aby powiedziano mu, żeby zreformował swoje życie…. 

Drodzy, będziecie nieszczęśliwi, jeśli nie będziecie pracować z Duchem Świętym, aby oczyścić swoje 

życie. Będziecie pod ciągłym demonicznym uciskiem i będziecie absolutnie bezradni, by uwolnić siebie 

i swoje rodziny od nich i ich przekleństw. Zło wzrasta. Magia wzrasta, demony mnożą się i są 

rozdzielani po całym świecie. 



Twoja JEDYNA ochrona polega na prowadzeniu cnotliwego życia pod krwią Jezusa. „Pod krwią” to nie 

tylko modlitwa czy hasło, pod krwią jest stan czystości i czystości duszy, do którego pokutna dusza 

zostaje przywrócona przez ofiarę Pana na krzyżu. 

Pan chce, abyś był czysty i działał w darach Ducha. Chce cię użyć, aby uwolnić innych, ale najpierw 

musisz przyjść pod Jego miłujące spojrzenie aby oczyścić swoje grzechy i postawy. 

Jeśli jesteś w służbie, w zależności od tego, jak daleko twój wpływ sięga, możesz być pewien, że 

będziesz otrzymywać przekleństwa każdego dnia. 

Jezus zaczął… „Mój ludu, nie możecie już chować swoich głów w piasek i udawać, że przekleństwa nie 

mogą was dotknąć. Bardzo się mylicie, jeśli daliście się nabrać na to kłamstwo. Uzbroję was teraz na 

atak zła, który nadal pokrywa Ziemię. Jeśli nie wiesz, jak chronić siebie i swoją rodzinę, będziesz 

cierpieć niepotrzebnie. To bardzo proste: lenistwo, grzech lenistwa, aby nie pokrywać swoich bliskich. 

” 

„Rzeczywiście daję ci narzędzia do pokonania wroga. Ale jak wiele razy twierdziła Clare, cnotliwe i 

miłosierne życie jest twoją najlepszą ochroną. A kiedy mówię „cnotliwy”, mam na myśli związek ze 

MNĄ. Gdzie przychodzisz do Mnie i modlisz się i słuchasz odpowiedzi. I jesteś Mi posłuszny. To jest 

związek ze Mną ”. 

„Nikt jednak nie jest bez grzechu, zawsze jest mała niezauważona dziura w łodzi. Zawsze miejsce, 

gdzie woda może się zakraść. Tak samo jest z życiem codziennym dla całej ludzkości. ” 

„Kultury Ziemi mają wiele grzesznych praktyk, które po prostu uznajesz za oczywiste. Na przykład 

stroje kąpielowe są odrażające dla Mnie, ponieważ wzniecają pożądanie i nieczystość seksualną. Ale 

jeśli nie jesteście blisko Mnie i słuchacie bardzo uważnie, obrażacie wielu, nosząc je publicznie. I to 

otwiera drzwi. Nie widzisz tych rzeczy, chyba że jesteś bardzo wrażliwy duchowo, i chcesz mieć 

otwarte oczy. ” 

(Clare) I wtrąciłam się w tym momencie i powiedziałem… „Panie, nawet Katherine Kuhlman nosiła 

kostium kąpielowy? To zawsze mnie wprawiało w zdumienie. ” 

(Jezus) „I cierpiała z tego powodu. Ale jak dla mnie odrażająca jest nieczystość moralna, oszczerstwa, 

plotki i złośliwa mowa powoduje jeszcze więcej szkód, raniąc wielu niewinnych. A jedno małe słowo 

negatywne rzucane na innego  powoduje zawieszenie przyjaźni. Nienawidzę zła. ” 

„Ale zamiast wymieniać wszystkie wykroczenia, proszę was, moi drodzy, słuchajcie bardzo uważnie 

opinii Ducha Świętego. On ostrzeże was, gdy macie zamiar zgrzeszyć. Jeśli zrobicie te wszystkie rzeczy, 

wasze życie będzie błogosławione i o wiele spokojniejsze aniżeli tych wokół was, którzy nie dbają o 

utrzymanie ich dusz ”. 

„I jeszcze jedna rzecz warta wspomnienia. Są wśród was tacy, którzy słuchali tych orędzi i odczuwali, 

że zachęcam ich do porzucenia pewnego stylu życia, pewnych nieuczciwych postaw, pewnej pogardy i 

lekceważenia Mojego głosu przez Moje przekaźniki. 



„Do was mówię … nie pytajcie mnie, dlaczego chorujecie na raka, dlaczego w waszej rodzinie jest tyle 

smutków - rozwód. I dlaczego jesteście uciskani finansowo i dlaczego kłócicie się ze swoim 

małżonkami i dziećmi. ” 

„Mówię to w całej miłości. Słyszeliście Moje słowa, odczuliście przekonanie głęboko w swojej duszy. 

Ale odrzuciliście Moje ostrzeżenia i błagania was. Nie rzuciłem na was raka, nie spowodowałem 

rozwodu, nie uczyniłem wam tych rzeczy, Moji drodzy. Stało się tak, ponieważ drzwi były otwarte - 

być może gorycz i nie przebaczenie. One są głównym wejściem dla choroby nowotworowej. ” 

„Jeśli drwisz z Moich ostrzeżeń, dlaczego miałbyś się dziwić, że zostałeś dotknięty? Czy nie wiesz, że 

istnieje przyczyna i skutek? W twoim życiu są rzeczy, które Mi się nie podobają, a ty nie chcesz ich 

zmienić. Nie słuchasz tych słów i nie traktujesz ich poważnie - nie dlatego, że w to wątpisz. Możesz 

myśleć tak na powierzchni, ale jakaś cicha refleksja i uważniejsze słuchanie ujawni ci prawdziwy 

problem. Po prostu kochasz swój grzech i nie chcesz, żeby ktokolwiek mówił ci, co masz robić. I nie 

chcesz się zmienić. To jest prawdziwe źródło wszystkich twoich cierpień. ” 

„A jednak przychodzę do ciebie jako kochający Ojciec i mówię:„ Proszę, nie bój się, pomogę ci. ” 

I wszystko, co musisz zrobić, to po prostu się modlić:„ Panie, nie chcę przestać tego robić, ale jestem 

gotów aby stać się chętnym. Przekazuję to w Twoje ręce. ”I patrz co się stanie. Zmienię twoje serce. ” 

„Są wśród was inni, którzy mówicie, że ufacie Mi i modlicie się do Mnie. Jednak nie macie 

prawdziwego związku ze Mną. Nie szukacie Mojej opinii, nie szukacie Moich odpowiedzi na swoje 

problemy, po prostu zakładacie, że będę was chronił - nawet jeśli nie chcecie się zmienić. To prawda 

przez jakiś czas w pewnych okolicznościach, ale nie na stałe. 

„Mówię wam…” Nadchodzi smutek, nadchodzą kłopoty, nadchodzą trudności i tragedie. „Im dalej 

wędrujecie poza bezpieczeństwo owczarni pod kierownictwem Pasterza, tym bardziej będziecie 

śledzeni i ostatecznie zniszczeni przez wilki." 

„Nie przeklinam cię - błogosławię cię! Ale z błogosławieństwem idziesz własną drogą, a potem 

zostajesz okradziony, a twoje życie przechodzi od złego do gorszego ”. 

„Nie widzisz? To w 100% twoja wina, ponieważ odmawiasz poddania się Mojej opiece, ufania, że 

jestem dobry i nie nakładam na ciebie nic złego. Nadal chcesz wziąć swoje życie w swoje ręce, wciąż 

pogardzasz Moją radą i śmiejesz się z Moich proroków. Mówię ci prawdę, oni zostali posłani, aby ci 

pomóc, ale ponieważ odrzuciłeś ich i odeszłeś na pustynię bez przykrycia, nic nie mogę zrobić, tylko 

oglądać. ” 

„Masz wolną wolę i dokonałeś wyboru. Będę cierpieć z tobą i zawsze będę tam, gdy będziesz wołać do 

mnie: „Panie! Pomóż mi. ”Ale potem musisz czekać na Moją odpowiedź i działać zgodnie z nią. Stosuj 

się do tego. I będzie ci to dobrze służyć. ” 

„Więc nie potępiam was, drodzy, jesteście dla mnie cenni. Trzymam was w sercu Moim, gdy tego nie 

wiecie, i płaczę nad wami. Błagam was, abyście przyszli do Mnie i zreformowali swoje życie. Ale 

dopóki tego nie zrobicie, mogę zrobić tylko jedną rzecz. I to jest cierpieć z wami ”. 



„Więc nie bój się przyjść do Mnie i przyznaj się do swoich słabości, twoich grzechów, twojej głupoty, 

twojej arogancji i ignorancji dlaczego jesteś prześladowany. Nie bój się. Nie potępiam cię, raczej 

wezmę cię czule w Moje ramiona i zapytam: „Czy jesteś gotowy mi teraz zaufać?” A jeśli odpowiesz 

„tak”, twoje życie zacznie się obracać ”. 

„Czy ufasz Mi, dziecko? Czy naprawdę ufasz Mi? Czy uwolnisz swoje życie w Moje ręce? A może znowu 

pójdziesz własną drogą do następnego kryzysu? ” 

„Bez względu na to, co wybierzesz, nigdy cię nie opuszczę, zawsze odpowiem na twoje wezwanie. 

Proszę, proszę, rozważ te rzeczy i odpowiedz na Moje wezwanie. Och, przyjdź do Mnie… naprawdę 

czekam na ten dzień, kiedy naprawdę Mi zaufasz ”. 


