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(Clare) Oto jestem, Panie. 

(Jezus) „Ja też tu jestem”. 

(Clare) OK. 

(Jezus) „Nie wierzysz Mi”. 

(Clare) Proszę, czy mogę Cię zobaczyć, Jezu? 

(Jezus) „Zamknij oczy. Gdybym był bliżej… och wy małej wiary ”. 

(Clare) O co chodzi ze mną, chciałam dzisiaj oddać cześć i było tak płasko. 

(Jezus) „Lepiej wykorzystaj swój czas”. 

(Clare) Co to znaczy? 

(Jezus) „Przybywaj tu wcześniej. Nie, naprawdę to mam na myśli. Spróbuj tu dotrzeć znacznie 

wcześniej, np. 10:00. ” 

(Clare) OK. 

(Jezus) „To pomoże, umiłowana. Jesteś zmęczona, ale jest to pora dnia, kiedy sok roślinny opadaja, nie 

podnosząc się w górę. ” 

(Clare) Więc jestem sokiem ?? 

(Jezus) „Czy to powiedziałem?” 

(Clare) Tak jakoś. 

(Jezus) „Tak, jesteś dla mnie sokiem”. 

(Clare) OK. 

(Jezus) „Mówisz OK CZĘSTO”. 

(Clare) CZĘSTO się z Tobą zgadzam. 

(Jezus) „Dobra odpowiedź. Bardzo dyplomatyczna, nieco pochlebna i absolutnie PRAWDZIWA! ” 

(Clare) Rozśmieszasz mnie… 



(Jezus) „Och, to dobrze…! Obawiałem się, że będziesz miała atak serca, byłaś tak podekscytowana 

tym, że jesteśmy razem dziś wieczorem ... Kocham cię słodka Oblubienico, przykro mi, że jesteś 

zmęczona i walczysz w tej porze dnia. 

(Clare) Dziękuję, Panie, że poświęciłeś czas na rozweselanie mnie. 

(Jezus) „Cóż, chcę, aby Moja Oblubienica wiedziała, czego się spodziewać, kiedy dotrze do Nieba ze 

Mną, uwielbiam się bawić”. 

(Clare) O czym chciałbyś z nami porozmawiać. 

(Jezus) „O szacunku. Chcę, aby Moi Wierni szanowali wszystkich mężczyzn i kobiety, niezależnie od 

wieku, rasy, wykształcenia, stanowiska w życiu. Chcę, aby dusze rozpoznały Mnie przez Mój szacunek 

dla innych. To jest coś, co możecie dla mnie zrobić. Brak szacunku doprowadził do potwornego 

obniżenia poziomu ważności, poczucia straty i bezużyteczności. 

„Zakłada się nawet, że nie szanuję praw każdej kobiety i dziecka. Nie jest zrozumiałe, że wyposażenie 

was w wolną wolę było ogromną ofiarą z Mojej strony, ponieważ chciałem, abyście wybrali Mnie z 

miłości, swobodnie, nie jak niewolnik, który nie ma wyboru. 

„Szacunek jest oznaką uznania, że jesteś„ wyjątkowy ” i  wszyscy jesteście dla mnie wyjątkowi. Kiedy 

ludzie lekceważą cię, mówią: „Twoje życie nie ma znaczenia, jesteś do dyspozycji”. 

„Ma to tragiczny wpływ na ludzkość, zabija wolę i pragnienie marzenia. Nic nie może być dalej od 

prawdy! Kocham każdą duszę nie tylko szacunkiem, ale i marzeniami i przyszłością, która jest 

satysfakcjonująca. Ponieważ jednak władza jest dzierżona niesprawiedliwie, ludzkość utożsamia Mnie 

z autorytetem, który jest często bezduszny i lekceważący prawa jednostki. 

„Chcę, aby moi chrześcijanie traktowali ludzi z niezwykłym szacunkiem, przywracali im poczucie 

wartości i godności. Przywróćcie im poczucie ważności na świecie. Przywróćcie ich do poprzedniego 

stanu i pokażcie im, że są cenni. To jest jedna rzecz, której tak bardzo brakuje w relacjach 

międzyludzkich, że będziecie zaskoczeni tym, jak zmienia ona ludzi o 180 stopni. 

„Zamiast kopać brud i odchodzić, tasując bezużytecznie, to przywróci nadzieję i wstawi sprężynę w ich 

kroku, który da im nową nadzieję, entuzjazm wobec tego kim są i kim mogą się stać. 

„Mam wspaniałe plany dla każdego mężczyzny, kobiety i dziecka na tej Ziemi. Wspaniałe plany. Ale tak 

wielu zakłada, że jestem nieciekawy i nudny: wszystko o zasadach i przepisach, wszystko o byciu 

cichym i pobożnym, wszystko o ciemności i ograniczeniu. Jednak wiedzcie, że jest to absolutnie 

nieprawdziwe. Niebo jest miejscem wspaniałego światła, miejscem celowości i kreatywności, 

miejscem, w którym radość sprawia, że każda stopa tańczy, każde serce skacze i czuje się głęboko 

potrzebne w moich planach. ” 

„Tak, chcę to przekazać. Jesteście dla mnie ważni. Mam dla was plany, piękne plany, rzeczy, które 

pokochasz - nie mroczne i restrykcyjne, ale pełne blasku i nowej nadziei.  



Kiedy okazujesz szacunek innym, wprowadzasz ich do Mojego wymiaru, deklarujesz ich piękno i 

powód bycia. Mówisz: „Dla Boga, jesteś bardzo ważny.” Nie jest to tylko odlew czy produkt uboczny 

twojej kultury, ale prawdziwy diament w surowej postaci. 

„Jesteś jednostką, inną - nie ma nikogo takiego jak ty, a to nie jest pochlebstwo, to prawda. A 

ponieważ jesteś wyjątkowy/a, plany, które mam dla ciebie, są wyjątkowe i szczególnie dopasowane 

do natury, którą stworzyłem w tobie. 

„Oddzielenie ludzi od tłumu, pozbycie się przypisanych im numerów i uznanie ich wyjątkowej 

tożsamości - piękna tego, kim są - jest nawet dla nich tajemnicą. Ale okazując niezwykły szacunek, 

mówisz… „Jest w tobie coś wyjątkowego, ukryta wielkość, coś pięknego w środku”. W gruncie rzeczy 

potwierdzacie Mnie w Moim Stworzeniu, a każdy, którego tworzę, ma wewnętrzne piękno, które 

czeka na wyniesienie na powierzchnię. 

„To jest tak bardzo sprzeczne ze rdzeniem społeczeństwa i relacji międzyludzkich, że zatrzyma duszę i 

sprawi, że będzie się zastanawiać…” Ta osoba jest inna… co się z nimi dzieje, że mnie dotknęło? … I to 

jest kiedy siędowiedzą ... Bóg żyje w tobie, jesteś Jego ambasadorem, i dla Niego ta dusza jest warta 

każdego bólu Kalwarii, każdego bicza, każdej kpiny, każdego uderzenia młota. Za jaką wspaniałą cenę 

zostały Wykupione! Tak, to jest prawdziwa wartość każdego mężczyzny, kobiety i dziecka, nie mniej 

niż Moja pasja. 

„A więc kiedy okazujecie szacunek, deklarujecie to w subtelny i ukryty sposób. Ale dociera to do duszy 

i dotyka ich, odczuwają w tobie różnicę od innych… czują MNIE. A rozpoznając Mnie, połowa bitwy 

jest wygrana. Nie Jestem tym, za kogo Mnie uważano. NIE, Jestem Tym, który stworzył ich lękliwie i 

cudownie wykonanych, nie podobnych do innych, wyjątkowych. I warto było umierać na krzyżu za 

nich. 

„To jest to, co chcęabyście przekazywali w relacjach z innymi. Poszanowanie, niepospolity szacunek. 

To powoduje, że inni zatrzymują się i pytają ... „Co jest w nich takiego innego?” A kiedy przyciągniecie 

ich uwagę, to będzie połowa bitwy, nie będą mieli już postawy obronnej - raczej ciekawość i chęć 

poznania waszego sekretu. 

„Błogosławię was, Moje Dzieci, nową łaską… Niepospolity szacunek i Moja woń, by dotknąć zranione 

dusze i przyprowadzić je tutaj do Mnie. ” 


