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11 stycznia 2017 r. - Słowa od Jezusa do siostry Clare 

Jezus zaczął… „Powiedz im, że ich kocham i tęsknię za ich towarzystwem. Mój ludu, byliście tak wierni, 

aby modlid się i nieśd świat w swoich sercach. Ja też tam mieszkam i razem dokonujemy potężną 

obecnośd modlitewną. Tyle gróźb, tyle brzydkich słów, tyle wymyślonych wydarzeo - żadne z nich nie 

powstrzyma Mnie przed wykonaniem Mej woli, jeśli będziecie nadal modlili się w ten sposób. ” 

„Powiedziałem wam, że wyciągnę wasz kraj z upadku, wykorzystując wasze modlitwy, aby go 

podtrzymad, waszą troskę, wasze złamane serce, wasze oburzenie sukcesem wroga w pomniejszaniu i 

niszczeniu tego narodu”. 

„Jedyną rzeczą, która mi przeszkadza, jest wasza chwilowa niewiara, że wasze osobiste modlitwy tak 

naprawdę nie mają znaczenia. Nic nie może byd dalej od prawdy. KAŻDA modlitwa ma znaczenie. 

Każde złamane serce wołające o Amerykę uwalnia ładunek łask. Każda z waszych modlitw, której nie 

widzicie w połączeniu z innymi, jest potężną siłą przeciwko marszowi królestwa czasów ostatecznych, 

o którym mówi Daniel. ” 

„Ale modlitwa, rodzaj modlitwy, do której byliście przyzwyczajeni - modlitwa trudna, modlitwa postna 

- jest męcząca. I MUSICIE przyjśd i odpocząd w Moich ramionach, aby odzyskad siłę, którą 

wykorzystaliście. Nie tylko musicie wyzdrowied, ale kocham was i tęsknię. Tęsknię za waszymi czułymi 

spojrzeniami, słodkimi, małymi rzeczami, które mówicie, aby przynieśd Mi pociechę: „Kocham cię, 

Panie”. 

„Nigdy nie męczy mnie to, Moja córko, tak, mówię bezpośrednio do ciebie. Nie męczą Mnie te słowa, 

Clare. Chociaż masz wiele rozproszeo i wad, twoje szczere wołanie do Mnie przynosi wiele 

uzdrowienia dla Mojej rozpaczającej duszy, gdy innych nie ma w pobliżu lub są zbyt zajęci, aby się tym 

przejmowad. Gdy inni nie rozumieją, jak bardzo tęsknię za nimi również. ” 

„Przechodzisz przez etapy, które były nieuniknione w przygotowaniach na nowych pomocników, a Ja 

w pełni rozumiem i doceniam to, jak wyczerpujące to jest. Nie myśl, że oczekuję od ciebie abyś była 

super kobietą. Po prostu bądź wierna w drobiazgach, a będziesz nadal przynosid Mi wielkie szczęście. ” 

„Ludu mój, wylewam łaskę tęsknoty na dusze. Czy tęsknicie za Mną, czy Mnie pragniecie? To dlatego, 

że wylewam teraz tę łaskę na cały świat. Teraz jest czas na głębsze wchodzenie ze mną na nowe 

głębokości, latanie na nowe wysokości. Teraz jest czas, kiedy wzmacniam waszą miłośd i tęsknotę za 

Mną. W tym sezonie, drodzy, odpowiadajcie. Gdy wzywam głęboko do głębokości, odpowiadajcie 

głęboko do głębi ”. 

„Tak, będziecie musieli wprowadzid kilka zmian w swoich harmonogramach, ale to będzie warte tego 

czasu. Zamierzam umocnid was w Miłości do Mnie i dad wam łaskę długowieczności, abyście nie 

stracili tego, co zdobyliście w tym cennym okresie łaski ”. 



 

„Kiedy coraz bardziej tęsknicie za Mną, napełniam was coraz bardziej, aż pękacie w szwach. W tym 

czasie, kiedy poświęcacie swoje boleści i cierpienia na odbudowę tego narodu, przygotowuję was do 

wielkiego wylewu uczud, które wkrótce nadejdzie, gdy kajdany zostaną usunięte z wolności religijnej, 

wzrostu i wyrażania miłości do Boga, kraj i miłośd do brata zaczną się manifestowad ”. 

„Powiedziałem wcześniej, że wasz naród spał, a wróg prawie odebrał wam wszelką nadzieję na 

odrodzenie, że przebudzenie nie nastąpiłoby znowu w waszym kraju aż dopiero po Pochwyceniu. Ale 

ponieważ usłuchaliście Mnie, upokorzyliście się i modliliście za swój naród, i odeszliście od wartości 

materialistycznych do wartości duchowych i prawości, nie ma teraz ograniczeo co do tego, co może 

nagle się ukazad, gdy będę was nadal wzmacniad ”. 

„Pamiętajcie… WSZYSTKO zależy od intymności. To jeden z powodów, dla których ten kanał jest tak 

prześladowany przez wroga. On wie, że jeśli zakochacie się we Mnie, prawdziwie zakochacie się, 

rozkwitniecie jak nigdy przedtem w waszym życiu i wydacie obfite owoce dla zbawienia. Miłośd 

zwycięży legalizm, nowe życie wyda nowe pędy tam, gdzie ziemia była wcześniej zwęglona i 

spustoszona. ” 

„Po obaleniu tego porządku klasy rządzącej dosłownie powstaliście z martwych, Ameryko. Nikt nie 

wierzył, że da się to zrobid, ale my to robimy. Ameryka powstanie z martwych i ci, którzy stracili wizję 

tego, czym może byd ten kraj, ci, którzy połączyli ręce z elitą rządzącą, ci, którzy myśleli, że ich 

program jest tym, czego potrzebuje wolny świat - oni także zostali pozbawieni praw obywatelskich, bo 

wasz  prezydent elekt odsłania warstwę po warstwie, po warstwie, korupcję i zniszczenie przez tę moc 

zła. ” 

„Wielu z nich odwróciło się i podążyło w tym nowym życiodajnym kierunku. Widzą wyraźniej niż 

kiedykolwiek, jak bardzo brudne i destrukcyjne były te programy. Nawet wrócili i wypowiadali się 

przeciwko kierunkowi elit. ” 

„Jednak ta nikczemna siła daleka jest od wyeliminowania. Nadal nosi ogromny arsenał śmiertelnych 

zarazków i broni, które miały byd użyte na ludziach tego narodu. Utrzymywanie tej mocy w ryzach jest 

delikatną równowagą, ale to właśnie robią wasze modlitwy. Kiedy kroczysz naprzód Ameryko i 

odbierasz waszą ziemię, Ja robię krok naprzód i ustanawiam śmierd tych, którzy byli gotowi was 

zniszczyd. Nie walczycie sami. Jestem za kulisami aranżując reperkusje, które uniemożliwiają pójście 

naprzód. ” 

„Tak jak Jonathan i jego nosiciel zbroi rozgromili cały garnizon filistyoski przez jego odwagę i poleganie 

na Mnie, tak wojownicy moich czasów ostatecznych zobaczą siłę Mojej ręki podniesionej przeciwko 

wrogowi.” (Kronika ta znajduje się w - 1 Księdze Samuela, 14) 

„Nie ma ograniczeo co do tego, co mogę zrobid, gdy Mój lud ma wiarę. Bez jakichkolwiek ograniczeo. 

Dlatego polecam wam, abyście nadal się modlili, ale odpoczywajcie także, ze Mną. Przyjdźcie i 

oprzyjcie głowę na Moim ramieniu i pozwólcie Mi napełnid was do przepełnienia do bitwy jeszcze 

przed nami ”. 



„Moi najdrożsi, zrozumcie, że nie można nie docenid Mojego pragnienia waszego spojrzenia, waszej 

uwagi, waszych słów miłości. Nie można nie docenid siły pochwały i uwielbienia do gromadzenia siły i 

inspiracji. Pochwała JEST najpotężniejszą siłą, jaką dusza może wznieśd, bo naprawdę żyję w chwale 

Mojego Ludu. ” 

„Kiedy przychodzicie w Moje ramiona, pochwała po prostu naturalnie wypływa z waszych serc, a wy i 

ja mieszkamy pośród tych pochwał w słodkim skupieniu. Oto, jak źródła zaczynają wznosid się w was i 

wypełniad puste miejsca do przepełnienia. ” 

„Tak więc, w ogniu bitwy i intensywności wojny, pamiętajcie zawsze, aby szukad Mnie w ciszy i 

słodkich radościach bycia razem ze Mną, abym mógł was napełnid i przygotowad na następny etap 

waszej podróży. Abym mógł cieszyd się obecnością Mojej słodkiej Oblubienicy w Moich ramionach. ” 

„Tak wiele dla mnie znaczycie, drodzy. Wasze modlitwy są potężne, a wasza obecnośd leczy rany dusz, 

które zapomniały o Mnie i zapomniały Mi podziękowad. Nie zaniedbujcie spędzania tego czasu ze 

Mną. Czekam na Was." 


