
590. Jezus mówi… Módlcie się Za Te Dusze i Obrzezajcie Swoje Serce 

22 i 29 stycznia 2018 r. - Słowa od Jezusa do siostry Clare 

(Clare) Panie, bardziej niż kiedykolwiek potrzebujemy łaski pokuty i wytrwałości. Proszę, przyjdź nam z 

pomocą… Amen. 

Pracujemy nad tym, aby strona informująca o ofiarach handlu dziedmi była dostępna. Będzie kilka 

linków do innych stron internetowych, które są wysoce zalecane przez ludzi w społeczności.  

Jezus zaczął… „Moi drodzy, nie możecie sobie wyobrazid, w jakiej sytuacji znajdują się te dzieci. Ich 

umysły są tak wykrzywione i wypaczone ze strachu, że nie mają wystarczającego powodu, by uciec od 

swojej sytuacji. Groźba śmierci wisi nad ich głowami. W niektórych przypadkach nawet ich rodziny są 

zagrożone, jeśli nie zastosują się do nich. Jest to nikczemny, zły system, który Szatan dał tym ludziom, 

aby kontrolowali bezbronne dusze, czyniąc z nich ofiary najbardziej opłakanego wyzysku, jaki 

kiedykolwiek ludzkośd znała ”. 

„Wasze modlitwy mają znaczenie. Wasze wsparcie robi różnicę. I chcę, abyście wiedzieli, że kiedy z 

trudem łapiecie oddech z powodu tego, co się dzieje, Mój Ojciec w Niebie słyszy to jako modlitwę. Nic, 

co czujecie, widzicie lub o co modlicie się, jest minimalizowane; wszystko to przynosi owoce na 

pewnym poziomie. Nie zniechęcajcie się w robieniu dobra. Zajrzyjcie do pracy na tych stronach i 

przynajmniej rozważcie modlitwę za nich. ” 

(Clare) Och, Panie, pomóż mi w tym - zapominam modlid się za każdego z osobna. 

(Jezus) „Moja Miłości, musisz się bardziej starad. Zapisz ich imiona i módl się za nich, Clare. Wiem, jak 

pełny jest teraz twój grafik, więc po prostu daj z siebie wszystko. 

„Oprócz waszych modlitw wiele rzeczy, które cierpicie w ciągu dnia, działają jak szybkie ofiary. 

Czasami są używane dla waszego narodu; innym razem dla tych biednych dzieci. Nic, co czujecie lub 

doświadczacie, nie marnuje się; Używam tego wszystkiego. Połączcie swoje cierpienia z Moim na 

Krzyżu i pozwólcie Mojemu Duchowi wybrad, dokąd pójdą. ” 

„Wielu wyraziło chęd duchowej adopcji tych dzieci. Po prostu Mnie zapytajcie, a ja przyniosę je wam w 

duchu. Niektórzy z was mogą je zobaczyd; inni nie. To nie jest ważne. Ważne jest, aby wasze serce 

było dla nich, modliło się, a oni otrzymywali pocieszenie i ulgę. Im więcej się modlisz, tym większa jest 

ich szansa na ucieczkę ze szponów tych, którzy wypalili swoje sumienia za kilka dolarów. Żadna 

modlitwa nie pozostaje bez odpowiedzi. Każda modlitwa jest połączona z łaskami - i w pewien sposób 

wykracza poza to, co zainwestowaliście w modlitwę ”. 

„Niektórzy z was nie odczuwają ulgi w samej wiążącej modlitwie. To dlatego, że pozwalam na takie 

okoliczności, ponieważ potrzebuję waszych ofiar dla narodu i dzieci. 

Ale oprócz modlitwy poproście Mojego Ducha Świętego, aby was prowadził; módlcie się językami i 

słuchajcie instrukcji mówiących wam, jak się modlid. ” 



„Ale zawsze modlitwa językowa czyni wiele, czego nie widzisz ani nie rozumiesz”. 

„Niektórzy z was otrzymają szczegółowe instrukcje na temat tego, o co się modlid. Bądźcie wierni, 

korzystając z tego, co zostało dane, i zapiszcie to w celu późniejszego odniesienia do poszerzenia 

waszych modlitw ”. 

„Ale pamiętajcie, moi drodzy, im bardziej jesteście Mi posłuszni i oddani, tym większy wpływ waszych 

modlitw”. 

- 

Wiadomośd z 29 stycznia 2018 r 

Jezus zaczął… „Moja piękna, piękna oblubienico, twoja pięknośd zawładnęła Moim Sercem. Naprawdę 

jesteście cudowni i piękni we wszystkich waszych cierpieniach, z wielką determinacją nosząc wasze 

krzyże, a niektórzy z was nawet to robią z wielką radością. ” 

„Właśnie to miałem na myśli, gdy powiedziałem:„ Wyrzeknij się siebie, weź swój krzyż i idź za Mną ”. 

Krzyż nigdy nie jest łatwy, a kiedy go nosicie i budujecie ten duchowy mięsieo miłości, który pozwala 

wam iśd naprzód i naciskad coraz głębiej i głębiej ze Mną - stajecie się światłami nadziei dla świata. ” 

„To światło miłości waszych cierpieo świeci na biednych jeoców i przynosi nadzieję ich sercom i 

umysłom. Wiem, że to nigdy nie jest łatwe, ale fakt, że nadal trwacie, dowodzi o waszej wielkiej 

miłości do Mnie. Jestem zauroczony Tobą, Moja Oblubienico. Nigdzie nie znajdziecie takiej 

bezinteresownej miłości, jaką okazywaliście w modlitwie, poście i znoszeniu cierni; nigdzie taka miłośd 

nie świeci, aby otworzyd drzwi zbawienia i zmiany dla najbardziej nieszczęsnych ludzi ”. 

„Ta miłośd pochodzi z Serca Mojego Ojca. I chociaż złożyłem ofiarę na Krzyżu za wszystkie dusze, wciąż 

potrzebuję tych ofiar, aby przyniosły im dar Mojej Miłości, aby odwróciły się od swego grzesznego 

życia, aby Mnie objąd. Och, jak czekam, aż będą zmęczeni i będą szukad lepszego życia, aby szukad 

Mnie ”. 

„Błagam was, abyście nie przyłączyli się do potępienia przez świat tych dusz pogrążonych w ciemności; 

pamiętajcie raczej o nich jako o małych, wychodzących w ciemny świat i schwytanych. Nie 

przyłączajcie się do potępiania tych, którzy zgrzeszyli w waszym rządzie; raczej trzymajcie ich czule w 

swoich ramionach i proście o łaskę pokuty i zbawienia. Wielka jest radośd w Niebie z powodu tylko 

jednej duszy, która się opamiętała. I uśmiecham się do tych, którzy mają dla nich Moje serce ”. 

„Zróbcie to dla Mnie - kochajcie ich tak, jak kochałem brutalnych Rzymian, którzy Mnie ukrzyżowali. 

Kochajcie ich tak, jak Ja was umiłowałem i módlcie się o ich nawrócenie. ” 

„Zbliża się wiosna, Moje narzeczone. Rzeczywiście nadchodzi. Ale teraz proszę was: szukajcie Mnie i 

starajcie się poznad swoje najbardziej zaciemnione grzechy. Oczyśdcie się do głębi duszy, bo pragnę 

przekazad wam skarby, które zgromadziłem.  



Ale nie mogę was napełnid, dopóki nie będziecie pozbawieni dumy, samolubstwa, złego mówienia i 

narzekania. Wiem, że bardzo zmagacie się z tymi rzeczami, ale nie jest to już opcjonalne. Aby cieszyd 

się pełnią Wiosny w swoim życiu, musicie na zawsze egzorcyzmowad te grzechy i demony. ” 

„Dla was, którzy zwyciężycie, uczynię was filarem w świątyni Mojego Boga”. Objawienie 3:12 

„Przydmię was Moją dobrocią, a pod osłoną Moich skrzydeł narody znajdą schronienie”. 

„Czy warto o Mnie walczyd? Wielu z was udowodniło, że jestem wart. Ale wciąż czekam na tych, 

którzy bawią się grzechem i nie biorą go poważnie, nie wyrzucają z ich życia. Nie chcę zostawiad was z 

tyłu w ruchu Boga, który nadchodzi. Chcę was wykorzystad. Mam dla was zgromadzone cuda, tęsknię 

za girlandą dla was z najlepszymi łaskami. ” 

„Przeszliście wystarczająco długo połowę lub trzy czwarte drogi. Nadszedł czas, aby przejśd CAŁĄ 

drogę i odrzucid te rzeczy, których nie cierpię z waszego życia. Odrzudcie na zawsze te rzeczy, które 

zmarnowały wasz czas, i weźcie wszystko co dla was mam. Pozbądźcie się przywiązao do świata. 

Obrzezajcie wasze serca, a Ja je umyję do czystości, aby otrzymad ode Mnie cuda, które dla was 

zgromadziłem. Jeśli będziecie pracowad, będę pracowad z wami. Musicie tylko zdecydowad, że te 

rzeczy nie mają już dla was znaczenia, a ja podniosę was do Niebios. ” 


