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Clare zaczęła… Błogosławieństwo i pokój naszego Pana niech będą z nami wszystkimi, Mieszkańcami 

Serca. 

Dzisiejszej nocy odbyłam długą dyskusję z kimś, kto teraz naprawdę cierpi z powodu bólu 

emocjonalnego, ponieważ czuje się zdradzony przez Boga. W istocie, to nie Pan zdradził ją, ale wróg. 

Ale ponieważ jest nowa na drodze do Pana, przyjęła to jako zdradę Boga. Musiałam bronić Jego 

charakteru i musiałam się z nią dzielić, że Jego drogi NIE są naszymi drogami, a to, co wygląda jak to, 

co On robi, jest coraz częściej tym, co robi oskarżyciel braci, diabeł to robi. I kłamliwe duchy. 

Ale trudno to zrozumieć, kiedy przychodzi się z przeszłości rozczarowania i zdrady. A ta szczególna 

dusza pochodzi z tego rodzaju strasznego tła rozczarowania i zdrady rodziców. 

Jezus zaczął mówić… „Wielu ludzi mówi wiele rzeczy, ale kim mówicie, że Ja jestem?” 

(Clare) Panie, jesteś najmądrzejszym, najbardziej kochającym, najbardziej spostrzegawczym i 

rozumiejącym każdego lub wszystko we Wszechświecie. Najbardziej delikatnym, cierpliwym i 

życzliwym, a wszystkie Twoje drogi są samą doskonałością. 

(Jezus) „Czy kiedykolwiek porzuciłbym czy zostawiłbym cię samą, bez opieki?” 

(Clare) Nie, chyba że bym cię o to poprosiła, Panie. 

(Jezus) „Czego nigdy byś nie zrobiła, prawda?” 

(Clare) Racja. 

(Jezus) „Co zatem sądzisz o tym, co dzieje się z tą duszą?” 

(Clare) Ona jest w ciemnościach Panie, jeszcze Cię nie zna. 

(Jezus) „To prawda. To twój punkt wyjścia. Przez wiele lat od dzieciństwa była tak zdradzana, że nie 

ma pojęcia, że jest naprawdę kochana. I tak zrównuje Boga z człowiekiem i szybko Mnie przekreśla, 

ponieważ Mnie nie zna. I ile dusz na tej Ziemi robi w ten sposób? Miliony. ” 

"Czemu? Ponieważ ojcowie i autorytety są despotami, prześladowcami, nienawidzącymi i bezbożnymi. 

Praca, którą szatan dokonał przez te wszystkie lata, przekonała ludzkość, że jestem wrogi, okrutny i 

obojętny. Tylko uderzenie łaski może uwolnić człowieka z tego złudzenia. Tylko twoje modlitwy mogą 

poruszyć tę górę, Clare. Noś ją w swoim czułym sercu i podnoś ją często do Mnie przez cały dzień, a 

dokonam niemożliwego i uleczę jej pokręcone i pociemniałe serce ”. 

„Słuchajcie tego, Moi Oblubieńcy. Jesteście otoczeni takimi jak ta. Za zamkniętymi drzwiami setki 

tysięcy tracą niewinność z rąk tych, którym mieli zaufać. Niektórzy są zdradzeni i sprzedani w niewolę. 

Niektóre są gwałcone i bite. Niektórzy są odrzucani i zatruci nienawiścią do siebie. Co mam zrobić dla 

takich jak oni? ” 



„Wyślijcie im Moją Miłość, mówię wam. Podejdźcie czule do każdej duszy. W życiu ich wszystkich są 

zamknięte i ukryte drzwi, gdzie w taki czy inny sposób zdradzono zaufanie i niewinność. Szatan 

znajduje sposób na zniszczenie najmłodszej i najbardziej niewinnej duszy. I dzięki wam znajduję 

sposób na ich uzdrowienie. ” 

„Kiedy budzisz się rano, módl się tą prostą modlitwą:„ Panie, proszę, użyj mnie dzisiaj, aby 

przyprowadzić kogoś bliżej Ciebie. ”Zatem spodziewaj się, że zostaniesz wypróbowany, a nawet 

znajdziesz się w sytuacjach, gdy zraniona dusza ujawni ci swoje rany, albo w napadzie wściekłości i 

gniewu, albo lamentu i łez. Lub w znacznie mniej dramatyczny sposób, proste słowo lub myśl 

wyrażona o Mnie ”. 

„Tak, przybyłem do wielu w wizjach i nadal Mnie nie znają. Pewnego dnia, pewnego dnia, będą. 

Nasiono zostało zasiane, a wy, za każdym razem, gdy wyciągacie rękę z bezwarunkową miłością, 

podlewacie to ziarno”. 

„Naprawdę jesteś miastem na wzgórzu, Jesteś światłem świata. Miasta położonego na wzgórzu nie 

można ukryć ”(Ew. Mateusza 5:14) 

„Nie macie dużo czasu, zróbcie to. Nie bójcie się wspomnieć o Mnie lub zadać proste pytanie: „Co 

myślisz o Bogu?” „Czy modlisz się?” „Czy Bóg kiedykolwiek odpowiedział na twoją modlitwę?” „Czy 

kiedykolwiek czułeś się, jakby Bóg się tym nie przejmował? Nie słyszał? Czy był zbyt zajęty, by cię 

zauważyć? ”„ Czy wierzysz w wizje i niebo? ”Są to wszystkie proste miejsca startu, otwierają drzwi 

łasce, aby wpłynęła do wewnątrz”. 

„Zapytałaś mnie, dlaczego dostałaś temat „ świat ” w tej sytuacji?” 

„Prosta odpowiedź jest taka, że dusza na świecie żyje w klatce rekina lub w ufortyfikowanej cytadeli, 

miejscu inkrustowanym warstwą na warstwie zdrad i nowych ścianach ukształtowanych tak, aby 

zapobiec nawrotowi tego bólu”. 

„Inni żyją w klatce rekinów, nieustannie unikając bezpośrednich ataków rekinów, które chcą je 

zniszczyć. Ich świat polega na przemieszczaniu się z jednej strony na drugą ich klatki, aby uciec od 

gniewu wrogów. Ten świat jest naprawdę okropnym miejscem. Jakoś w środku tego chaosu i zbrodni 

przeciwko ludzkości, musisz zrobić proste, nie zagrażające wejście jako Ambasador Prawdy i Miłości.” 

„Dusze są wielokrotnie ranione nie do poznania. Kiedy je dostaję, potrzeba wielu lat, i lat i lat miłości i 

wysyłania przez Moich najlepszych lekarzy, aby uleczyć ich do stanu, w jakim zostali stworzeni. Wiem, 

że to brzmi zbyteczne dla ciebie, Moja Miłości, ale chcę, abyście wszyscy zrozumieli trudne zadanie 

zdobycia zaufania innych, aby ujawnić im moją prawdziwą naturę ”. 

„Wszyscy byliście beneficjentami Mojej najbardziej namiętnej i czułej miłości. Wszyscy 

doświadczyliście, kim Ja jestem, Moją cierpliwość i Moją dobroć z wami. Moje cierpienie. Znacie Mnie, 

a wasze świadectwo jest nieocenione dla świata. To dzięki waszemu świadectwu, nawet gdy dzielicie 

się tym kanałem z innymi, to dzięki waszemu świadectwu zatwardziałe serca zaczynają wpuszczać 

światło do ich ponurych komnat. Możecie powiedzieć tylko jedną rzecz, która wzbudza ich ciekawość, 



i to może być wszystko, co jest potrzebne do rozpoczęcia ich na drodze do uznania, że są osobiście, 

czule i z oddaniem kochani przez swojego Boga ”. 

„Dzielenie się filmem, stroną internetową, YouTube'em, książką lub muzyką, która jest namaszczona, 

może być początkiem ich Nieba zarówno na tej Ziemi, jak i w przyszłym świecie. Po prostu nie wiecie, 

w jaki sposób jeden losowy akt ostatecznie będzie początkiem zbawienia tej duszy ”. 

„I jeszcze jedno, kiedy bierzecie na siebie ciężar modlitwy za duszę, oczekujcie, że będziecie ćwiczeni 

w różnych próbach i trudnościach, nawet w chorobie. Pamiętacie, że jeśli choroba nie poddaje się 

modlitwie, Ja używam jej jako szybkiej ofiary, aby zbliżyć ich do Mnie. W odpowiednim czasie, który 

minie i wy również zobaczycie postęp, jaki poczynili duchowo, ponieważ byliście gotowi nieść krzyż 

Szymona kilka kroków na górę Kalwarii ”. 

„Tak wiele nie jest teraz zrozumiałe, ale możecie obserwować te prawdy w swoim codziennym życiu. 

Przyczyna i wpływ; wasze modlitwy, ich postępy. Tak, wykorzystam najdrobniejsze wasze cierpienia i 

sprzeczności w tym życiu, aby podlać martwe pustkowia zagubionych i złamanych dusz. Naprawdę 

jesteście moimi wyznaczonymi ambasadorami miłości i z waszych serc, wyciągam rękę i dotykam 

zgubionych ”. 


