631. Jezus mówi o Grzechu, Pożądaniu i Jego Konsekwencjach,
Cierpieniu, Piekle, Zdrajcach i Nowym Początku dla Ameryki
20 czerwca 2018 r. - Słowa od Jezusa do siostry Clare
(Clare) Jezu, nasz Panie Chwały, odwracasz fale w Ameryce. Dziękujemy za wykorzystanie nawet
naszych słabości, aby tak się stało… Amen.
Moi bliscy, niektórzy z was strasznie cierpią, ponieważ nie odkryliście i nie żałowaliście za obrazę
popełnioną wobec Pana. Niektórzy z was wciąż chodzą wokoło w grzechach i postawach, które
powodują otwieranie drzwi, aby demony mogły was przesiad.
Jeśli waszą słabością są rzeczy, zróbcie listę kontrolną i sprawdźcie, na co wydaliście pieniądze,
których nie powinniście. Jeszcze lepiej, dowiedzcie się PRZED pójściem do sklepu.
Jeśli waszą słabością jest Pycha lub poczcie niezależności, brak szacunku, pogarda lub niezgoda,
patrzenie z góry na innych? Proszę, opamiętajcie się i poproście Pana, aby zmienił was w łagodnych,
kochających duchów.
Jeśli wasza słabośd polega na znajdowaniu winy u innych? Och, drogi Panie - proszę, zacznijcie szukad
winy wobec siebie i usprawiedliwiajcie niepowodzenia innych, jakby były niczym!
Jeśli waszą słabością jest egoizm w używaniu waszego czasu? Żałujcie i dbajcie o tych wokół was,
którzy są zależni od waszej uwagi, aby mogli dorastad wyprostowani i silni, a nie zaniedbani.
Jeśli waszą słabością jest towarzystwo i intymnośd, a nawet pożądanie. I wiecie, że przekroczyliście
granicę ... Proszę, żałujcie i proście Pana, aby chronił was przed każdą okazją grzechu. Wróg ma setki
tysięcy demonów pożądania wysłanych na Ziemię, szczególnie w miesiącach letnich, kiedy ubrania
ledwie pokrywają to, co niezbędne.
A te demony mają na myśli jedną rzecz: doprowadzid was do grzechu i oddzielid od Boga. I jestem
pewna, że jeśli jesteście chrześcijaninami, szatan daje im bonusy za sprowadzenie was do upadku.
Poproście swojego anioła stróża, aby ostrzegł was, gdy zmierzacie do katastrofy - a następnie
ZWRACAJCIE UWAGĘ na to ostrzeżenie! UCIEKAJCIE od tego! To on musi zbierad kawałki, kiedy wasze
roztrzaskane sumienie was ogarnie.
Widzicie, diabły są TAK sprytne. Zwabiają was do niewinnej rozmowy, i uczucia zaczynają się budzid.
Szepczą wam w głowie: „W porządku! Tylko tym razem… Bóg ci wybaczy ”. Lub „Potrzebujesz tego.
Tak bardzo cierpiałeś. Oni naprawdę dbają o ciebie ”.
Tak więc zanurzasz się w ten związek ... a może wślizgujesz się w niego tak subtelnie. A potem
przychodzą demony potępiające. Załoga Potępienia tak chcę ich nazwad. Mają różne oskarżenia:
„Zgrzeszyłeś !! Nie możesz się modlid - Bóg cię nie słucha, grzeszniku ”.

I z dnia na dzieo czujesz się gorzej, więc głębiej wchodzisz w związek po ulgę. I już niedługo jesteś tak
głęboko zakorzeniony i uzależniony, że nie możesz już dłużej decydowad się na ucieczkę. A może to
spowodowało ciążę. I wiesz, że nie jest to osoba, z którą chcesz założyd rodzinę.
Pan tak poważnie traktuje naszą świętośd i usuwa plamy i zmarszczki z naszych sukien ślubnych, że nie
pozwoli nam popaśd w nasze winy. Przede wszystkim nie chce, abyśmy cierpieli w ucisku. A zatem
pozwala, aby te nieszczęścia przykuły naszą uwagę.
I jak zawsze, częśd cierpienia dotyczy korekty, a druga częśd aktualnych wydarzeo na świecie, które
należy poprzed modlitwą i postem.
Panie, wiem, że pragną usłyszed od Ciebie. Jezu, proszę, podziel się z nami swoim sercem.
Jezus zaczął… „Rzeczywiście, naprawdę chcę dzielid się Moim Sercem. Och, jak ja kocham każdego! I to
sprawia Mnie więcej smutku, gdy was koryguję i przyciągam waszą uwagę, aniżeli to sprawia wam”.
„Kiedy muszę was poprawid, wiąże się to z wieloma czynnikami. Po pierwsze - nie cierpię patrzed, jak
cierpicie! Po drugie, opóźnia przyjmowanie łask, okazji i promocji w Moim Królestwie. Muszę
poczekad, aż pokonacie tę wadę lub grzech, zanim zdołam wypromowad was na miejsce, gdzie będzie
jeszcze więcej gorąca, więcej pokus i więcej okazji do grzechu - wraz z wielkimi duchowymi
obowiązkami. ”
„Clare, kiedy jesteś leniwa, jak teraz przez dwa dni, widzę dusze, które sprawdzają Kanał dla Moich
wiadomości i ubolewam z nimi, że nie ma pocieszenia, ponieważ wiadomośd nie pojawiła się.
Naprawdę, moja droga, wiem, że twoje obciążenie pracą było bardzo duże. Widziałem twoje wysiłki,
kiedy zasypiasz, odpowiqadając na korespondencję. I jestem z ciebie bardzo zadowolony. Doceniam
wszystko, co robisz dla swojego męża i otaczających cię ludzi - ma to swoje zasługi”.
„Ale wolałbym, żebyś najpierw wysłała wiadomośd. A potem pomogę ci zaoszczędzid czas i energię z
innymi rzeczami, abyś nie była tostem następnego dnia, jak byłaś dzisiaj. Czy mogłabyś, Clare,
postawid ten priorytet na pierwszym miejscu?
„Nie mam na myśli listu od kogoś, kto cierpi. To się liczy. Ale mogłabyś wysład ten list, wiesz. I w ten
sposób inni skorzystaliby. Wiem, że teraz to zrobisz. Widzę twoje serce i wybaczam ci ”.
„I niech to będzie lekcja dla was wszystkich, Moje maleostwa. Nie zaniedbujcie tych, którzy cierpią lub
boleją za potrzebą waszego towarzystwa, waszego komfortu lub porady. Zachowajcie czujnośd,
ponieważ nie wiecie, kto zamierza popełnid samobójstwo - któremu zapobiegliście, starając się
spędzad z nimi czas.”
(Clare) Wybacz mi, Panie.
(Jezus) „Wybaczono ci. Traktuj mnie bardzo poważnie. Wiesz, jak się czujesz, gdy ludzie nie traktują
cię poważnie. Więc proszę, traktuj Mnie bardzo poważnie. ”

„To, czym podzieliłaś się o Żądzy, jest całkowicie pomijane w tej kulturze, ponieważ powinniście
grzeszyd latem - to jest to, co zostało ocenione. Żądza i wzrost apetytów cielesnych. ”
„Okazję grzechu należy nazwad okazją katastrofy, ponieważ wpływa ona na tak wiele aspektów
waszego życia, kiedy pozwalacie sobie w nią wpaśd. Cofa czas na błogosławieostwa i możliwości, które
dla was zaplanowałem. ”
„Ponieważ byliście zaangażowani w ten grzech, cenni ludzie w waszym życiu bardzo cierpieli i
mogliście nawet stracid dobrą żonę lub męża, których dla was przygotowałem. Na pochylni tego,
poślubiasz niewłaściwą osobę, masz z nią dzieci i dowiadujesz się 10 lat później, że to wszystko było
wielkim błędem. Teraz cierpicie z powodu zepsutego domu i dzieci, które są trwale zranione przez
odrzucenie.”
„Och, ludu mój, nie lekceważcie tego. Żądza ma bardzo poważne, długo-terminowe konsekwencje.
Grzech zepsuje waszą uczciwośd, wasz cel w życiu, wszystkie promocje, których wam odmówiono - a
Ja nie mówię o pieniądzach. A co najgorsze, dzieci, które kochasz, są wyobcowane i narażone na
szwank, przychodzą na świat w poszukiwaniu zastępcy dla swoich matek i ojców. I powtarzają cykl
grzechu ”.
„Teraz niektórzy z was Mnie posłuchają; inni zignorują to ostrzeżenie, że zmierzacie nie tylko do
katastrofy, ale najprawdopodobniej do piekła - ponieważ grzech ten opanował was i obrabował ze
wszystkiego, czym mogliście byd. Nie widzicie? Nie jestem „podłym”, karcącym Bogiem! Jestem
kochający, wybaczający i litościwy. Ostrzegam was, że zrujnujecie wiele istnieo, samolubnie ignorując
Moje przykazania i podążając własną, upartą drogą ”.
„To, co zbiega się z tymi testami i poprawkami, to potrzeba modlitwy i łask w imieniu waszego rządu i
obywateli Ameryki, którzy zostali oślepieni przez media głównego nurtu. Zaślepione oczy zostaną
wkrótce otwarte, a wasze cierpienia zostaną przyłożone do tej sprawy, gdy odkryjecie rzeczy w
waszym życiu, które zablokowały Moje łaski i doprowadziły do różnych chorób i cierpieo. ”
„Chcę was uzdrowid, Mój ludu. Chodźcie sprawiedliwie przede Mną i na każdym kroku odmawiajcie
kompromisów. Wielu z was, którzy polegli, jeśli nie wszyscy, zostało zwiedzonych przez wroga przy
użyciu waszych słabych punktów, aby was uwięzid. Ale rzucam wam linę Łaski, żebyście wyszli z
waszych dołów.”
„Teraz, aby dodad do tego. Chcę tylko powiedzied, że nawet pośród waszych cierpieo wiele łask jest
udzielanych ku nawróceniu waszego kraju. I nic, co cierpicie, nie marnuje się. To czas, aby promowad
Prawdę i stad za waszym Prezydentem (Trumpem). Drzwi korupcji są otwierane dla wszystkich, aby
zobaczyli jak zdrajcy niszczą Amerykę. ”
„Bagno jest rzeczywiście osuszane. Ale co więcej, zamierzam uwolnid falę świeżej, czystej Wody z
Nieba, która sprawi, że wszyscy zapomnicie o przeszłości. Bo robię coś nowego w Ameryce i
przejdziemy od Zwycięstwa do Zwycięstwa. ”

„Świeże, nowe Żywe Wody będą spływały Kanałami Nieba do jezior i odnawiały czyste zbiorniki.
Źródła Żywych Wód wypłyną z ziemi i oczyszczą brud, który był, przynosząc ze sobą nowe
namaszczenie dla rządu wraz ze zdolnymi przywódcami oddanymi prawości. Będzie to wymagało
zupełnie nowego zbioru polityków, i wielu Patriotów podjęło decyzję o zainwestowaniu w rząd jako
urzędnicy, którzy będą pełnid wolę Boga i naprawdę będą sługami ludu i narodu ”.
„Wzywam wszystkich chętnych mężczyzn i kobiety do sektora publicznego, aby zastąpili
skorumpowanych. Proszę niektórych z was, abyście zainwestowali swoje życie w tym kraju, póki
jeszcze jest czas. Będę z tymi, którzy zobowiążą się do zmiany narodu. Wszyscy macie coś do
wniesienia do waszego rządu, a do obsadzenia będzie niespotykana liczba wolnych miejsc. Mogę was
wyposażyd. Potrzebuję tylko waszej zgody i pragnienia, aby stad się częścią tego, co robię na tym
świecie. ”
„Moi ludzie, to naprawdę jest czas nowych początków. Niełatwych początków. Ale nowych
początków.”

