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Jezus zaczął… „Wasze modlitwy są potężne. Postanowiłem poczekać, aż odmówisz Modlitwę o 

Miłosierdzie Boże, zanim zacznę do ciebie mówić, ponieważ było to dla mnie bardzo ważne. Nie 

zniechęcaj się, Clare. Nie wprowadziłem cię w błąd. I nie daj się zwieść przez wszystko, co słyszysz. 

Masz do czynienia z bardzo skorumpowanym źródłem informacji w Internecie i nadal wolę, abyś nie 

patrzyła na te celowo kuszące nagłówki. ” 

(Clare) W tym przypadku, Ezechiel wpadł na coś i poczuł, że Pan daje mu pozwolenie na patrzenie. Ale 

kiedy mi powiedział, byłam bardzo zdenerwowana bo było to sprzeczne z kierunkiem, jaki wyznaczył 

nam Jezus. Pomyślałam więc: „Świetnie… Czy jestem wprowadzona w błąd? Albo co? ”„ Ponieważ 

trzymałam się z dala od nagłówków i na pewno od treści tych rzeczy, tak jak On nas o to poprosił. Ale 

Ezechiel wpadł w coś, co zaniepokoiło moje serce. „Co powiesz o tym źródle, Jezusie”? 

(Jezus) „Nie patrz tam. Utrzymuj swój kanał informacji w czystości, przeze Mnie i tych, których 

przyprowadziłem do twojej uwagi. Ale wolałbym, abyś tutaj bardziej naciskała na modlitwę i uczyła się 

bezpośrednio z mojej ręki tych rzeczy, które są niezbędne, abyś wiedziała. Jestem bardzo wybiórczy z 

tym, co mówię i co powstrzymuję. Robię to, aby cię chronić, Moja Miłości. Naprawdę to robię. Nie 

chcę, żebyś zagłębiała się w te rzeczy, które są daleko poza tobą. Zostaw te dla innych, którzy są w ten 

sposób obdarowani, lub są tak słabi, że z ciekawości tracą spokój - nigdy nie spokojni, nigdy nie pewni, 

zawsze żyjący na krawędzi ”. 

(Clare) Czy to nie dobra cecha? Życie na krawędzi? 

(Jezus) „Nie, kiedy brakuje spokoju i JA nie jestem czystym źródłem. Nie, to nie jest dobre, ponieważ 

wykańcza ich niepokojem i niepewnością, a ty wiesz, że to nie są owoce  z Mojego drzewa ”. 

„Odpocznij w tym, Clare. Nie wprowadziłem cię w błąd. Pracuję inaczej z różnymi ciałami w różnych 

czasach. Wyodrębniłem także grupy, aby były specjalnie i wyłącznie moje. Obciążenia, które im 

polecam, są dostosowane do ich siły ”. 

„Na początek nie powinnaś opierać swoich informacji na tym, co widzisz sama. Tak wiele się dzieje, że 

nie widać, ale jest to godzina próby dla Ameryki z klęskami żywiołowymi. Możecie je zmniejszyć 

poprzez swoje modlitwy i post, moi drodzy. Za każdym razem, gdy widzicie tych, którzy przechodzą 

próby, natychmiast powierzcie ich Mnie w waszych modlitwach - bo to możecie być wy. ” 

„Wiele modlitw przeszło przez huragan, wiele modlitw. Nadal módlcie się o ścieżkę, którą idzie; może 

być zaliczany do najgorszych burz w historii. Ale wasze modlitwy mogą także osłabić tę burzę. 

„Jest napędzany przez niegodziwych ludzi i demony. Jest to dozwolone jako kara dla narodu, 

ponieważ wzywam wszystkich mężczyzn i kobiety tego narodu z powrotem do Mnie na nowym i 

głębszym poziomie. Wiele serc jest daleko ode Mnie i zimnych. Wielu nie zwraca się do Mnie, dopóki 

nie znajdą się w poważnych tarapatach ”. 



„Niełatwo jest przyciągnąć ich uwagę, ale nie wszyscy są winni tej burzy. Jest wiele modlących się 

dusz, które znacznie straciły, a dla nich to straszne cierpienie jest ofiarą, której używam przez 

następne tygodnie i miesiące, aby zmiażdżyć agendę węża na kolejny sezon ”. 

„Pragnę, aby serca zwróciły się do Mnie, Clare, i wciąż jest zbyt wiele materializmu i obojętności 

wobec wiary i ich wiecznych dusz. Wiele razy w historii pozwalałem, aby takie rzeczy budziły ludzi do 

ich potrzeby Mnie. Często jest to mój ostatni wysiłek - i wiesz z doświadczenia, zawsze pozwalam na 

mniejsze zło, zanim będzie naprawdę źle. W latach dwudziestych XX wieku, gdyby ludzkość posłuchała 

Mojego powołania do świętości, II wojna światowa nigdy by się nie wydarzyła. A nawet teraz jesteś w 

tym samym miejscu na krawędzi Wojny Wojen. ” 

„Patrzę na serce narodu i wzywam Moje sługi, aby podnieśli wezwanie do powrotu do świętości. Kiedy 

jestem ignorowany, zezwalam na katastrofy. Szatan kocha katastrofy; jego demony czekają w kolejce, 

aby uzyskać pozwolenie na zabicie, kradzież i zniszczenie w wyniku klęsk żywiołowych. A jeśli ludzie 

nie wrócą do Mnie, a raczej będą kroczyć naprzód w niemoralności, otrzymają pozwolenie - a jednak 

nigdy nie obejdzie się bez ofiar niewinnych. Patrzę w serce narodu, wznoszę wezwanie i czekam, aż 

ludzie odpowiedzą. Kiedy tego nie zrobią, ich kraj jest moralnie martwy i muszę pozwolić na bardziej 

drastyczne środki, aby doprowadzić ich do pokuty. 

„Podniosłem wezwanie, aby odpowiedzieć w Ameryce i ludzie odpowiedzieli. Ale jesteście jeszcze 

pełni niemoralności i nadmiaru - podczas gdy inni na świecie są pozbawieni nawet podstawowych 

przyzwoitości życia. Dlatego tak ważne jest, abyście nadal udzielali tym krajom pomocy humanitarnej. 

” 

„Kiedy widzę, jak wasze serca zapalają się jak świeca dla innych w rozpaczy, cieszę się również, że 

każdego dnia stajecie się bardziej podobni do Mnie. Niech wasze serca, ludu mój, będą jak moje serce 

”. 

„Ale wracając do problemu. Widzicie coraz więcej niepokojów i klęsk żywiołowych, ponieważ planeta 

naprawdę odpowiada na warunki końca czasów, narodów i grzechu. Dobroczynność obejmuje wiele 

grzechów i jest to kolejna siła, która chroni Amerykę. Ma wielu, wielu bogatych, którzy wspierają 

biednych na Ziemi. A gdy będzie wzrastać w ekonomicznym bezpieczeństwie, będę prosił jeszcze 

więcej tych, którzy słuchają Mojej woli. 

„Kiedy powierzam pieniądze duszy, to dlatego, że słuchają Mnie, gdy proszę o ich ofiary. Wielu 

waszych Heartdwellers (Mieszkańców Serca) otrzymało bardzo cenne łaski, ponieważ troszczą się o 

was i o sprawy, o których im wspominaliście. Bardzo mi się to podoba, ponieważ stają się oni coraz 

pełniejsi w świętości i z pewnością nie stracą swojej nagrody za ich dobroć i trwałą wierność ”. 

„Pamiętacie historię Tobiasza i że Tobiasz był bardzo błogosławiony, gdy spadło na niego nieszczęście, 

ponieważ miał współczucie dla biednych, którzy nie mieli nikogo, kto by ich pochował. A nawet 

zasłużył na wysłanie anioła, aby odprowadził syna do przyszłej żony i uzdrowił jego ślepotę. Nigdy nie 

możesz pokonać  Mnie w dawaniu ”. 



„Ale ze względu na waszą dobroć, Ameryko, stało się wam znacznie mniej niż planowano. Dając i 

reformując swój rząd, kupiliście więcej czasu dla swojego narodu ”. 

„To było dla mnie ważne, aby wam powiedzieć dziś  wieczorem. Nie idźcie za tym, co słyszycie. Robię 

wiele, co nie jest i nie będzie widoczne dla nikogo oprócz elity. Z pewnością nie będą tego 

transmitować. Ale mimo to powiedziałem wam. Zamierzam zadać decydujący cios temu 

skorumpowanemu potomstwu żmij i nagle będzie mniejszy nacisk na dobrych w tym narodzie, 

ponieważ oni zwrócą się do wewnątrz, aby odbudowywać. Wielu kluczowych członków zniknie i już 

nie będzie ”. 

„Och, Clare, nigdy cię nie zostawię ani nie opuszczę. ZAWSZE jestem tu dla Ciebie, ZAWSZE i NA 

ZAWSZE. Jesteś teraz w trakcie bardzo intensywnej walki przeciwko tobie. Twoi aniołowie pracują w 

nadgodzinach, aby chronić ciebie, twoją rodzinę i modlących wojowników. Masz wielu wiernych, 

którzy kochają Mnie całymi swoimi istotami. Oni znają Mój głos i wiedzą, że jesteś Moim wiernym 

mówcą. Niemniej jednak bitwy, przez które przechodzicie, są bardzo intensywne. Zawsze módlcie się 

za swoich aniołów i dziękujcie im obficie za waszą ochronę. 

„Będziesz wiedziała, kiedy jesteś atakowana, ponieważ poczujesz niejasne, ale silne poczucie 

turbulencji i niepewności. Ataki przeciwko waszej wierze stają się w tych czasach najsurowsze. 

Przyłączcie się do Mnie jeszcze mocniej i nie pozwólcie na żadne oddzielenie ode Mnie. Jest to 

również wtedy, gdy jesteście najbardziej kuszeni, aby stracić równowagę i oddać się swoim 

słabościom i upadkowi, więc bądźcie czujni i posłuszni ”. 

„ WKRÓTCE PRZYBYWAM, Moje Panny, nie spuszczajcie oczu z nagrody - już niedługo. Pośród 

wszystkich tych wydarzeń, które grożą lub są realne, pośrodku tego, pamiętajcie… to są prawdziwe 

bóle porodowe Mojego przyjścia. Nie traćcie nadziei, ponieważ jesteście tak blisko. Musicie trzymać 

miecze w pochwie miecza - ale gotowi do walki, podczas gdy budujecie na rzeczach, które chcę, 

abyście robili przy pomocy swoich darów. Nie pozwólcie, aby groźba krótkiego czasu ukradła wam te 

wielkie możliwości które leżą przed wami. Bądźcie przygotowani na powitanie ich, gdy zapukają. ” 

„To jest BARDZO CIEMNY czas, ale obiecuję wam. Przesuwam tę ciemność i zaczynam ją 

powstrzymywać i kierować w otchłań, do której należy, abyście mogli zaznać pewien stopień wolności 

w głoszeniu Mojego Słowa narodom poprzez wasze dary. Więc nie poddawajcie się wątpliwości, 

strach lub niechęci. Włóżcie  wszystko w konieczną pracę, a ja przyniosę wzrost. ” 

„Proszę, wiedzcie, bez cienia wątpliwości, Moi Oblubieńcy, zawsze jestem tu przy was, gotowy aby 

uściskać was i trzymać was czule poprzez wszelkie sztormy, które was atakują. Proszę nie ignorujcie 

mojej obecności. Przyjdźcie do Mnie, a Ja was pocieszę i wzmocnię ”. 


