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Bliskości, Przebudzeniu, Ronie Wyatt i Arce Przymierza 

 

14 grudnia 2015 - Słowa od Jezusa do siostry Clare 

 

(Clare) Pan jest z nami w cudowny sposób, Heartdwellers (Mieszkańcy Serca)!  Przez ostatnie dwa dni 

byłam całkowicie oczarowana odkryciami archeologa-amatora. Pan wybrał niemądrych ludzi świata, 

aby zmylili mądrych. 

Nazywa się Ron Wyatt, Wyatt Archeological Research (Wyatt Badania Archeologiczne). Modliłam się o 

tego człowieka i Pan potwierdził, że rzeczywiście mówi prawdę. Mamy poznawać się nawzajem przez 

Ducha. Twierdzi, że znalazł Arkę Przymierza, pod tym samym miejscem, w którym Pan został 

ukrzyżowany i że trzęsienie ziemi rozdzieliło skałę i kamienne przykrycie do skrzyni trzymającej arkę, a 

Jego krew poplamiła pęknięcie w skale i wylądowała bezpośrednio na Siedzibie Miłosierdzia, gdzie 

Jeremiasz ukrył łuk, zanim Nebuchadnezzar podbił Jerozolimę. 

Nie mogłam spać po obejrzeniu badań Rona Wyatta. Włożył całe jego serce w udowodnienie, że Biblia 

jest prawdziwa. 

Kiedy dziś rano przyszłam na modlitwę, jedną z pierwszych rzeczy, które mówił Pan, było… 

(Jezus) „Wszystkie te rzeczy, które pragniesz zobaczyć, wszystkie… odwiedzimy razem. Jak by ci się to 

podobało? 

(Clare) Uwielbiałabym to! ” 

(Jezus) „Jestem tak poruszony twoim zainteresowaniem i rozeznaniem. On (Ron Wyatt) był świętym i 

oddanym człowiekiem, bez iskry własnego interesu. On też był pod kowadłem korekty wiele, wiele 

razy. Upokorzył się przede Mną, Clare. Pokutował za chwile próżnej chwały. Nagrodziłem jego 

poświęcenie i całe jego życie za sprawą tego koronnego osiągnięcia, ponieważ jego serce było 

całkowicie dla Mnie i szukał Mojej woli przed zrobieniem czegokolwiek ”. 

„Są tacy, którzy wynieśli się, aby go potępić, jak ci, którzy się wam sprzeciwiają. Przywołując kłamstwa, 

starają się podważyć to, co zrobiłem przez tego człowieka. Jednak pewnego dnia wszystko zostanie 

udowodnione. Jestem nagradzającym tych, którzy pilnie mnie szukają ”. 

„Widzisz, jak daleko doszedł człowiek… teraz może wejść do miejsca Świętości Świętych i 

porozmawiać ze Mną tak, jak Mojżesz, bez strachu przed natychmiastową śmiercią. Och, to było Moje 

serce, Clare, aby otworzyć zasłonę, aby Moje drogocenne dzieci mogły wejść! Jak bardzo pragnąłem 

wspólnoty z Moim ludem. W tamtych czasach byli tak odlegli, ale z konieczności - ponieważ jeszcze nie 

nauczyli się bojaźni Bożej ”. 

„Ale potem przyszedłem na Ziemię i chodziłem między nimi, rozprawiając się z przerażeniem i 

objawiając im Moje prawdziwe Serce Miłosierdzia. Tak, rozbiłem ścianę, która dzieli. 



Naprawdę rozdarłem zasłonę i zaoferowałem więcej przywilejów niż kiedykolwiek. Otwieram 

ramiona, aby objąć każdego z Moich stworzeń i porozmawiać z nimi jak z drogimi dziećmi. Och, tyle 

zostało osiągnięte na krzyżu! ” 

„W miarę jak rzeczywistość tego, Kim jestem, została objawiona przez Nowe Przymierze, intymność 

została dana . Jednak ludzie zawsze byli onieśmieleni przez to, czego nie mogą kontrolować. I nie 

mogą kontrolować działania Mojego Ducha w umysłach i sercach ludzi. Dlatego określają zasady, 

przepisy, granice Mojego działania z ludźmi ”. 

„Śmieję się z tych zasad i szukam samotnych dusz, które Mnie uwielbiają i nie chcą niczego więcej w 

swoim życiu, niż uczynić mnie szczęśliwym: poznać, kochać i służyć Mi. Tak, to czas, o którym mówi się 

w Joel… 

„… Wyleję Mojego Ducha na całą ludzkość; A twoi synowie i córki będą prorokować, Twoi starcy będą 

śnić sny, Twoi młodzi ludzie będą widzieć wizje ”. Joel 2:28 

„Sprawy na tej arenie będą się nasilać, gdy światowy chaos się nasili. Wziąłem wielu za rękę i 

wyprowadziłem ich z denominacji, które paraliżowały ich podróż  ze Mną. Przyprowadziłem ich do 

Mojego stołu bankietowego w Duchu i obdarzyłem zrozumieniem rzeczy, o których tak bardzo chcieli 

wiedzieć. Uspokoiłem wszystkie ich obawy bycia blisko Mnie i usunąłem barierę kłamstw, w których 

zostali uwięzieni, trzymających ich z dala od Moich ramion ”. 

„Teraz chodzą w Moim Duchu i docierają do innych z Moją Miłością, łamiąc każde jarzmo kłamstw, 

które wróg umieścił na ich plecach. Tyle wolności dla tych, którzy pilnie mnie szukali. Tyle wyzwolenia 

i uwolnienia od norm ludzi, którzy ich przykuli. Teraz mogą czcić Mnie w Duchu i Prawdzie, a tak wielu 

wpadło pod wpływ Mojego Ducha, zostając napełnionymi do przepełnienia, wychodząc i wylewając to 

na złamanych i samotnych ”. 

„Tak, porządek jest ważny, inaczej masz chaos. Ale są granice nawet w porządku; nie wolno narażać 

sumienia innej duszy ani uciskać jej. Linia jest cienka i trudna do zrównoważenia, ponieważ rozeznanie 

nie jest chętne w wielu miejscach. Ludzie są potępiani i uciszani, ponieważ rozeznanie zawodzi. W 

tych dniach przed Moim przyjściem uwalniam bezprecedensową liczbę prawdziwych wierzących, aby 

mogli mieć Mój umysł, a nie umysł ludzi ”. 

„Podejmuję cały wysiłek, Clare, aby dotrzeć do ludzi z Moją autentyczną Miłością i Intymnością, i 

położyć fundament pod przebudzenie, które wybuchnie po tym, jak zostaniecie pochwyceni. Wielu, 

wielu jest autentycznie zakochanych i wielbicieli, których wybrałem, aby nieść nauki dla 

pozostawionych. Nawet teraz lamentują nad niewielką liczbą, do której docierają, nie zdając sobie 

sprawy z tego, co wkrótce nastąpi. W tym czasie wiedza o Mnie znacznie przewyższy granice 

wyznaczone przez przywódców religijnych ”. 

(Clare) Och, Panie, usłyszałam, że Rabin powiedział, że absurdem jest, że kobieta skąpo odziana na 

czerwono mogłaby natychmiast wejść do Nieba po tym, jak pokutowała. Nie mogłem uwierzyć 

własnym uszom. 



(Jezus) „Czy wiesz, Umiłowana, że to dlatego przywódcy nie znaleźli Mnie? Byli tak przywiązani do 

praw, z zewnętrznymi pułapkami, że nie mogli rozpoznać serca prawa. Czuli, że spędzili całe życie, 

przestrzegając zasad i na pewno zasłużyli na Niebo. A jakaś pokutująca nierządnica, która spała i żyła 

niemoralnością, nigdy, przenigdy nie mogłaby zostać w jednej chwili ułaskawiona i wejść do Nieba w 

chwili następnej. 

„Czego im brakuje to Mojej zadość czyniącej ofiary. To nie przez ofiarowane owce, czy kozy, czy ich 

dobre uczynki. To przez Moją Krew, okropną i niewymownie cuchnącą rzecz dla nich. Ale to są 

atrybuty które umożliwiają dostęp do Miejsca Najświętszego. Tak, pomysł jedzenia Mojego Ciała i 

picia Mojej Krwi był najbardziej szkodliwą rzeczą, jaką mogli sobie wyobrazić. Ale gdy Siedziba 

Miłosierdzia pojawi się z Moją Krwią na niej, ich zamęt zmieni się w niedowierzanie ”. 

„Niektórzy wyrzekną się tego jako dowcip. Inni będą głęboko uderzeni, padną na twarze w całkowitej 

rozpaczy za to, że przez te wszystkie lata oczerniali. Za ich ślepotę i prześladowania, niektórzy nie 

wstaną z tego miejsca przez wiele dni, a nawet tygodni, tak niepokojące będzie dla nich to odkrycie. I 

tak głęboka skrucha ”. 

„Tak, moi ludzie są uparci, ale kiedy poznają prawdę, będą uparci dla Prawdy - a tysiące będą 

umęczeni, umierając szczęśliwie w Moje Imię. Wysłałem im potwierdzenia, ponieważ ich kocham, 

ponieważ niektórzy z nich byli bardzo pilni. Tak, w młodym człowieku. Tak, w szanowanym Rabinie, 

który jest teraz ze Mną. Tak, w Arce Przymierza… tak, tak! Niekończące się potwierdzenia wysypię na 

nich. Ich umysły zostaną otwarte, a ja wrzucę moje zrozumienie w miejsce ich ślepoty i zamieszania ”. 

„Och, jak wspaniale będzie ujrzeć Mój lud, który pokutuje i obróci się o 180 stopni, z powrotem do 

Mnie. Och, jakże pocieszająca… chwalebna będzie ich prawdziwa skrucha, gdy powrócą do Mnie! A 

potem powstaną w naukach, które dla nich zostawiłem, oraz w wielu nowych objawieniach i 

zrozumieniach, kiedy nawiążą połączenia między starymi i nowymi przymierzami. ” 

„Jakiż to będzie wspaniały czas, spełnienie wszystkich ich marzeń. W końcu będą mieli swój Meshiack! 

” 


