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Clare zaczęła… Pan jest naprawdę z nami Rodzino Youtube. Dziś rano, kiedy zaczełam adorację, 

wiadomość, którą zostawiono w naszych osobistych wiadomościach, utkwiła mi w głowie. Wierzę, że 

był to dżentelmen, który pyta o pochwycenie i mówi o odrobinie rozczarowania, że jeszcze się nie 

wydarzyło, ponieważ - myślę, że to było w czerwcu - mówiłam wszystkim, żeby włożyli swoje buty do 

tańca i to było to, co powiedział Pan! 

Wiecie, przechodzę przez ten sam skrupulat, przez który przechodzicie. Więc zamierzam podzielić się z 

wami tym, co było na moim sercu i umyśle. 

Rozumiem, że wielu z was czuje się zranionych, że Jezus jeszcze nie przyszedł po Swoją Oblubienicę, a 

my mamy nasze buty do tańca od czerwca, i tak wiele innych przygotowań, których dokonaliśmy, 

oczekując, że przyjdzie, gdy Dereń rozkwita. 

Czy mogę powiedzieć, że również czuję się zawiedziona? Więc jestem. Ale niektórzy z was nawet 

czują, że nie słyszałam Pana, i od czasu do czasu zadaję sobie to pytanie, nie byłbym człowiekiem, 

gdybym tak nie zrobiła, czyż nie? Ja też jestem atakowana. I to jest coś, co chciałabym poruszyć… 

Czułam to w sercu, ale tym razem Pan to powiedział. 

Za każdym razem, gdy wysyłam wiadomość, są tacy, którzy poświęcają czas na komentowanie i mówią 

mi, jaka była odpowiedź na modlitwę, jaką było to przesłanie. Czuję Go tak mocno, słyszę Go, widzę 

Go i On potwierdza mi wiele rzeczy. Dlaczego więc wszyscy wpadamy w wątpliwość i niewiarę? To 

częściowo tylko ludzka natura… 

Czy to możliwe, że czujemy się zawiedzeni i opuszczeni, rozczarowani? Szczerze mówiąc, czasami tak 

się czuję. Walczę z tymi uczuciami. Ale jeśli przypomnisz sobie, podczas dyskursu Chleb Życia, wszyscy 

naśladowcy Jezusa opuścili Go, opuścili Go, ponieważ słowa były po prostu zbyt ostre, pić Krew i jeść 

Ciało Pana. Pan powiedział… „Czy ty też chcesz mnie opuścić?” A Piotr powiedział… „Do kogo 

pójdziemy, Panie? Masz słowa życia wiecznego. ” 

I czułam to wiele razy, jak… Gdzie pójdę? Kiedy poczułam się rozczarowana lub porzucona ... Co mam 

zrobić? Czy zamierzam opuścić Pana i nie odpowiadać, kiedy chce mi przekazać wiadomość? Nie mogę 

tego zrobić, ponieważ naprawdę wierzę z całego serca, że to jest On. 

Więc, tego popołudnia Pan naprawdę powstrzymał mnie podczas uwielbienia i tak wyraźnie wyraził 

swój głos w moim umyśle, po prostu nie mogłam iść dalej. Musiałam po prostu usiąść i podzielić się z 

wami tym, co mówił. 

Jezus zaczął… „Moi ludzie, wy i ja mamy różne plany. Wy pragniecie uciec od cierpień tej ziemskiej 

podróży, pragniecie wejść w swoją wieczną nagrodę, pragniecie być ze Mną. Nie obwiniam was za to, 

całkowicie was rozumiem i tęsknię za wami. 



„Ale wasze plany i moje plany nie pasują do siebie. Przybyłem, aby ocalić zgubionych i wiem zbyt 

dobrze, że kiedy to okno Miłosierdzia zatrzaśnie się, wtedy zrani miliony ludzi. Czy nie widzicie? Jest to 

najbardziej bolesna rzecz, jaką muszę znosić, a sama myśl o tym powoduje że  załamuję się we łzach, 

tak samo kiedy byłem w Ogrodzie przed Moim ukrzyżowaniem. 

„Czy wiesz, jaka była dla mnie najbardziej bolesna rzecz? To była miażdżąca strata tych, którzy 

odrzucili Moją Miłość i Moją łaskę i ich zabezpieczenie, że powrócą ze Mną do Nieba. To była 

najbardziej bolesna rzecz, jakiej kiedykolwiek doświadczyłem. 

„Widzisz, pamiętam usposobienie tej małej duszy, gdy przyszła na Ziemię. Pamiętam czystość, piękno, 

szczerość. 

„I patrzę na to teraz, wszystko oszpecone i zdeformowane przez grzech i kłamstwa, patrząc na to, że 

Mnie odpycha, odrzucając Moje zabezpieczenie  miażdży Moje serce. I dlaczego mnie odpychają? 

Ponieważ człowiek zdeformował, oszpecił i zniesławił Moje Imię, Moją Wiarę, Moją Osobę. Nie 

rozpoznają Mnie, ponieważ ci, którzy Mnie reprezentują, nie są tacy jak Ja. Wielu jest pełnych osądu i 

hipokryzji. 

„Zostali nauczeni, że Bóg jest nienawistny, złośliwy, pozbawia radości i jest zbyt wymagający i 

osądzający, a żyć dla Niego to jest żyć w kaftanie bezpieczeństwa. Nauczono ich, że jeśli wejdą do 

kościoła z dwoma różnymi kolorowymi skarpetami, zostaną osądzeni i odrzuceni. Człowiek 

przedstawił im ten obraz. 

„Więc teraz, w tych ostatnich godzinach, wychowałem kaznodziejów, którzy będą przekazywać światu 

moją prawdziwą naturę. Aby ci, których nakarmiono pokręconymi programami religijnymi, 

rozpoznali… „To nie jest Jezus. To nigdy nie był Jezus. ”A potem mogę im pokazać, kim naprawdę 

jestem. A wyniki, które widzę, są spektakularne. Wy, którzy obróciliście się, i w końcu rozpoznaliście 

Mnie, jakie to cudowne. Och, Moje bolące Serce jest tak pocieszone przez was. 

„Ale czy wiesz, że jest więcej takich jak ty, którzy są przykuci i wciągnięci w zatracenie, ponieważ Mnie 

jeszcze nie poznali? Niektórzy z nich są twoimi krewnymi i dziećmi. 

„Pozwól, że cię o to zapytam. Na ile jesteś chętny aby cierpieć, aby zobaczyć swoich bliskich 

przywiezionych do królestwa? Jak długo jesteście gotowi czekać, aby ujrzeć ich zbawionych i 

radujących się we Mnie, tak jak wy teraz we Mnie się radujecie? 

„Co jest to dla ciebie warte? Jaką cenę chcesz zapłacić? Naprawdę. Nie teoretycznie, ale naprawdę, 

jaka jest cena  ich dusz dla ciebie? 

„Wszyscy wiecie, że niedługo przyjdę. Od lat 60tych wywieram presję, by przekonać moich ludzi, że 

NADCHODZĘ!  I każdego miesiąca naciskam jeszcze więcej i więcej. Czemu? Żeby was rozczarować i 

trzymać w niepewności? 

"Nie!!! Aby przygotować was do zastosowania się do Moich planów i zobaczyć więcej dusz 

wprowadzonych do Królestwa ”. 



(Clare) Och, Panie, dla niektórych jest to tak zagmatwane, bo nie mają wyraźnego powołania do 

Twojego planu. Nie widzą, co mogą zrobić. Nie mają pojęcia, jak zacząć zbliżać się do ludzi. Panie, 

jestem winna tego. Gdyby nie ten kanał, nadal byłabym winna tego i zdezorientowana, nie wiedząc co 

robić. 

(Jezus) „Obudź ich ... przez ich sumienie, przez ich rozczarowania i pustkę wewnątrz. Oni są 

chodzącymi trupami, śpią dobrze i są wokół ciebie. Wielu z nich wie, że nie żyją, brakuje czegoś 

ważnego, czują tę pustkę. Są chodzącymi rannymi, samotni, zdezorientowani, bez kierunku w życiu. 

Podejdź do nich z tego kierunku. „Boli cię coś? Czy byłeś głęboko rozczarowany życiem, czy czujesz się 

bezradny w życiu? Czy widzisz coraz więcej strasznych rzeczy na świecie? Czy nadal chcesz żyć? Czy 

chcesz, żeby twoje życie się odwróciło? Czy chcesz mieć nadzieję i radość i znowu dobrze się czuć w 

życiu? ” 

„Wielu, wielu, jest na skraju rozpaczy, ponieważ nic, co zaplanowali, nie zadziałało. Przemoc, 

niemoralność, rozczarowanie, nieudane marzenia. Och, jak boleśnie cierpią. I nikt nie ma odpowiedzi? 

Życie jest beznadziejną pustką? Czyż nie ma w życiu czegoś więcej niż moje marzenia roztrzaskane? 

Czy wiesz, ilu tak się czuje? Tysiące? Nie, miliony. Z powodu potępionych władców, ludobójstw, 

prześladowań, niegodziwych rządów, miliony cierpią… Tak! Miliony! 

„Moje dzieci, nie ma w tym nic tajemniczego. Musisz powiedzieć ludziom: „Na razie nie żyję moim 

życiem, dla ziemskich nagród, żyję moim życiem, aby przygotować się na moją śmierć i na Niebo. 

Wkrótce wszyscy będziemy musieli odpowiedzieć Bogu za to, co zrobiliśmy lub nie zrobiliśmy z 

tchnieniem życia, które On nam dał. Więc żyję dla Niego. Jeśli umarłbyś jutro, jak stałbyś przed 

Bogiem? Czy żyłeś swoim życiem tylko dla siebie? Po to co mógłbyś mieć? Dla twoich przyjemności? A 

może dotarłeś do innych i byłeś błogosławieństwem dla chorych, starszych, wyzwanych, słabszych? 

Jeśli żyłeś dla siebie, nie będziesz miał niczego do przedstawienia Bogu, kiedy umrzesz, nic oprócz 

egoizmu i potępienia. Czy tego chcesz? ” 

(Clare) Teraz znowu mówi do nas… 

(Jezus) „Czy znasz nadzieję, którą masz w sobie? Czy wiesz, że rzeczywiście masz wszystkie 

odpowiedzi, których kiedykolwiek oni będą potrzebować? Potrzebuję was, Mój ludu, moje panny 

młode, potrzebuję was, abyście wstali i stawili czoła ludziom na poziomach, na których cierpią. 

„Przestań patrzeć na chmury i zacznij patrzeć na Moje serce, które się dla nich łamie. Proszę, 

przestańcie szukać własnego wyzwolenia i zacznijcie szukać wyzwolenia innych. 

„Wy, którzy jesteście w szkole, kontynuujcie naukę, ale bądźcie żywymi świadkami Mojej Miłości, 

gdziekolwiek jesteście. Pozwólcie swojemu życiu błyszczeć. Jesteście tacy inni niż ci, którzy nie są 

ocaleni! Jesteście tacy wyjątkowi, macie odpowiedzi, których oni nie mają. 

„Nie są zadowoleni ze swojego egoizmu, są zagubieni. Kiedy zobaczą, że jesteś miły, bardzo się starasz 

, jesteś szczęśliwy, będą chcieli wiedzieć, co masz, co czyni cię takim. Szukają w środku, ale robią to 

bez nadziei, ponieważ Mnie nie znają. Znasz Mnie. Masz wszystkie odpowiedzi. 



„Przyjdę po was w godzinę, której się nie spodziewacie! Ile razy wam to mówiłem? Ile razy? Na tym 

kanale, na innych kanałach, w Moim Słowie, w kościele? Przyjdę o godzinie, której się nie 

spodziewacie. 

„Przestańcie oczekiwać dat! Żyjecie jak jo-jo, a nie jak moi przedstawiciele. Jesteście zdezorientowani i 

przygnębieni, ponieważ wasze daty się nie spełniły. Ale nie wiecie, że podżegam was do pracy? Nie 

porzuciłem was, staram się podnieść was do rzeczywistości otaczającej was, co smuci mnie każdego 

dnia - tak wielu zginie. 

„Spojrzycie wstecz na swoje życie i powiecie…„ Dlaczego nie rozmawiałem z nimi? Dlaczego Panie? O, 

Boże, wybacz mi. ”I w tym samym czasie ci co będą na ziemi  powiedzą…„ Dlaczego nam nie 

powiedzieli? ”Jeszcze inni powiedzą…„ Próbowałem Panie ”.  A ci którym starali się dawać świadectwo 

powiedzą ... „Próbowali nam powiedzieć, ale po prostu nie uwierzyliśmy”. 

„W której grupie chcesz być, kiedy staniesz przede mną? Czy będziesz w grupie, która zwiększyła ich 

talenty czy w grupie, która je pochowała? W tym dniu zobaczysz różnicę między tymi, którzy znosili 

żniwo, a tymi, którzy byli leniwi. 

„Nie odkładaj swojego życia, ponieważ wiesz, że czas jest krótki. Idź naprzód i noś Mnie ze sobą. Dla 

tych, którzy otrzymali wezwanie do pełnoetatowej służby, mówię wam teraz, że będziecie głęboko 

rozczarowani swoim życiem, jeśli odłożycie Mnie na kolejny dzień ”. 

„Idź naprzód ze wszystkimi natchnionymi przez Boga planami. A jeśli nie masz planów, szukaj Mnie, aż 

znajdziesz Mnie, a ja dam ci plany. Poprowadzę cię cicho, delikatnie, w twoim sercu. Będziesz czuł się 

pociągnięty w pewnym kierunku, będzie to wciąż mały głos i uczucie w twoim sercu. Ale będziesz 

musiał słuchać bardzo uważnie, ponieważ takie hałaśliwe rzeczy jak gry wideo, muzyka rockowa, 

tłumy ludzi, ruch uliczny i biznes zmęczyły twoje uszy, abyś nie mógł usłyszeć Mojego delikatnego 

przewodnictwa . 

(Clare) Rany, Panie, to brzmi jak lata, zanim przyjdziesz? 

(Jezus) „Czy nie powiedziałem, że cię zaskoczę? A jeśli cię zaskoczę, a ty siedzisz na dachu, obserwując 

wschodnie niebo, podczas gdy twój brat jest w tym samym budynku, strzelając i idąc do piekła tej 

samej nocy? Jak staniesz przede Mną? Czy to nie będzie owoc egoizmu? 

„To, o co proszę was wszystkich, Moi Wierni, to przestaniecie żyć dla siebie. Tak, pamiętajcie, że 

szukacie Mojego Przyjścia, słuchacie Szofaru, ale przyłóżcie się do pracy, którą macie pod ręką, 

postępujcie pewnie ze swoją edukacją i pracą. Nie zawieszajcie swojego życia, ponieważ żyjecie od 

daty do daty opublikowanej na różnych kanałach. 

„Czy nie prosiłem was, abyście tego nie robili, ponieważ spowodowałoby to zamieszanie, strach i 

rozpacz? Jesteście manipulowani, skupiając się wyłącznie na tym. Wiem, że wasza ciekawość 

zwyciężyła, ponieważ obdarzyłem was ciekawością. Wiem, jak potężna może być, jeśli nie macie 

wystarczającej samokontroli. Módlcie się o więcej samokontroli. 



„Dobrze jest oczekiwać Mojego przyjścia. Dobrze jest być pobudzonym, ponieważ daję wam 

wskazówki, że jestem u drzwi! Zachowajcie to w swoim sercu, ale ruszajcie naprzód ze swoim życiem, 

ufając, że będę zadowolony z tego, co Mój sługa będzie robić w czasie Mojego przybycia. 

„I ostatnia rzecz, którą chciałbym ci potwierdzić, Clare, ponieważ słyszałem zamyślenia twojego serca. 

Prawdą jest, że wstrzymałem wniebowzięcie z powodu waszych modlitw. Wszyscy byliście na granicy 

Wniebowzięcia całkiem dosłownie od lat, ale z powodu szczerych modlitw waszych serc, z powodu 

żalu, który niesiecie dla swoich krewnych i dla świata, ustąpiłem i opóźniłem. Clare, powiedziałem ci to 

od pierwszego dnia. Wróćcie do swoich starych przekazów i odkryjecie, że Moje pierwsze przesłanie 

do was wszystkich było takie, że Moja Oblubienica nie była gotowa. 

„Możesz podziękować świętym na Ziemi za ich modlitwy. To oni zatrzymali palący sąd na tej Ziemi. I 

nadal mam podniesioną rękę w uprzednio położonej pozycji, ponieważ widzę tak wielu tylko krok od 

celu. ” 

(Clare) Ale, Panie, czy nie powiedziałeś mi, że ustalono datę? 

(Jezus) „Zrobiłem. Przyszło i odeszło z powodu Mojego Miłosierdzia. Odbywają się warstwy zbawienia. 

Jedna grupa wchodzi do Królestwa, następna grupa (bardzo często z nimi związana) następuje. Fala po 

fali zbawienia. Ale wkrótce nadejdzie czas, kiedy to się skończy. Chcę, żeby trwało to wiecznie. To jest 

miejsce, w którym pragnę, aby twoje serce też było. 

„Proszę, nie skupiajcie waszych modlitw na własnych wygodach lub wyzwoleniu. Skoncentrujcie się na 

zagubionych, których jeszcze nie dosięgnąłem. Módlcie się jak nigdy dotąd, aby robotnicy poszli na 

pola żniw. I jeszcze jedno ... jeśli twoje życie jest nudne i martwe, to dlatego, że nie żyjesz dla Mnie, 

ale dla siebie. Nigdy nie pozwalam, aby życie Mojego sługi było nudne. Zawsze wysyłam wystarczającą 

pociechę i radość, aby cię podtrzymać. Jeśli się nudzisz, to nie dlatego, że Mi służycie, ale służycie 

sobie i czekacie na Mnie, zamiast służyć innym, wiedząc że nadchodzę. 

„Mam nadzieję, że to odpowie na wiele pytań dotyczących tego, co teraz robić. Wielu z was czeka na 

studia i możliwości zatrudnienia. Chcę, abyście szukali Mnie całym swoim sercem i podążali za moim 

czułym prowadzeniem w waszych sercach. 

„Rozciągam teraz swój płaszcz łaski nad wami wszystkimi, i przekazuję wam mocne przekonanie, 

pokutę, nadzieję i radość nowego życia przeżywanego dla Mnie i potwierdzenie Mojego 

przewodnictwa w waszym życiu. Idź z ufnością. Wkrótce przyjdę. ” 

„Kto więc jest tym sługą wiernym i roztropnym, którego pan postawił nad czeladzią swoją, aby im 

dawał pokarm o właściwej porze? Szczęśliwy ów sługa, którego pan jego, gdy przyjdzie, zastanie tak 

czyniącego. Zaprawdę, powiadam wam, że postawi go nad całym mieniem swoim”(Mateusza 24: 45-

47) 


