
206. Jezus mówi… Przywróć Nadzieję Duszom w Kryzysie 

12 grudnia 2015 r. - Słowa Jezusa do siostry Clare 

Niech słodkie błogosławieństwo Ducha Świętego i naszego Pana Jezusa będzie z wami wszystkimi. 

Pan zaczął… 

„Chcę z tobą porozmawiać o czystości - czystości intencji, czystości myśli, czystości w działaniu. 

Większość porusza się z prądem świata dla osobistych korzyści, ale kiedy należysz do Mnie, całe twoje 

życie dotyczy Mojego osobistego zysku. Są tacy, którzy udają, że pracują dla Mnie, ale naprawdę są w 

ciele bardziej niż w Duchu. I nie mówię o błędach, ale o sposobie życia ”. 

(Clare): O Boże. Czuję się skazana. 

(Jesus): „Jesteś świadoma swojego ciała, Clare, i trucizny, którą wnosi do twojego życia. Ale mówię o 

udawaniu. Ludzie, którzy udają, że są Moimi, ale w rzeczywistości należą do świata. Widzicie ogromny 

wzrost liczby pastorów i proroków, którzy nie są dla Mnie, ale dla siebie. Uczą tego, co jest miłe dla 

ucha. Wstrzymują poważne poprawki, a ludzie, którzy na nich polegają, potykają się w ciemności. ” 

„W moim sercu jest doprowadzenie ich do prawdziwego światła Ewangelii, prawdziwej wiary. 

Prawdziwa miłość do Mnie, czystość serca, z której wszystkie sprawy płyną w życiu duszy ”. 

„Wielu z tych, którzy potknęli się w ciemności, wie, że w środku brakuje czegoś istotnego. Coś jest nie 

tak z ich drogą życia  i przyciągam ich do Mnie Moją miłością. Dlatego przychodzą, Clare. Czują Moją 

miłość. Kiedy są kochani, słuchają. Uczą się. Oni rosną. Coś wewnątrz kliknęło i wiedzą, że to jest 

autentyczne. ” 

„Nawet gdybyś niczego nie nauczał, ale byłbyś niezmiernie skuteczny. Jednak w sercach tych dusz są 

pytania. Są zmęczeni klepaniem odpowiedzi i eufemizmami. Chcą Prawdy. Coś solidnego. Nawet jeśli 

narusza strefę komfortu. Ale musi to być zrobione w Miłości. I pokorze ”. 

„Wasze wady są liczne, Moja droga Małżonka i ludzie, czują się komfortowo z niedoskonałościami, 

ponieważ są Tak zmęczeni próbowaniem narzucenia sobie twarzy doskonałości. W końcu ta twarz 

spada, a prawdziwe złamanie i grzeszna natura tej duszy stają się widoczne ”. 

„Jednak najważniejszą lekcją dla ciebie jest to, że jesteś kochany w swojej niewystarczalności! Jesteś 

kochany ze swoimi wadami. Nie potrzebujesz maski. Nie potrzebujesz tytułu ani fasady. Wszystko, 

czego potrzebujesz, to być autentycznym. ” 

„Wiem, że to nie wydaje ci się ważne. To wszystko zostało powiedziane wcześniej w innych 

wiadomościach. Ale to JEST ważne, ponieważ twoje społeczeństwo ma się rozpaść w szwach. 

I maska każdego zniknie. W tym kraju sprawy staną się tak zdesperowane, że ludzie będą wyglądać 

bardziej jak zwierzęta niż ludzie i może się to zdarzyć z dnia na dzień.  



To może się tobie przytrafić. Twoja natura pragnienia może chwycić cię za gardło i sprowadzić na dno 

- łatwo, ale dodam, gdyby nie Moja Łaska ”. 

„Mówię ci to wszystko z powodu szoku, który ma uderzyć w ten naród. Wszystko działa na 

powierzchni: normy społeczne, porządek itd. Ale kiedy ludzie są pozbawieni wszystkiego, co posiadają, 

pozbawieni tego, na czym oparli swoją ludzką godność,… naprawdę stają się zdesperowani ”. 

„Właśnie to chcę, żebyście wszyscy zrozumieli. To będzie szok, który oderwie tę cywilną warstwę i 

rzuci ludzi w kompletne zamieszanie i rozpacz. Stracą poczucie tożsamości, stracą poczucie moralności 

i stracą poczucie Mnie ”. 

„Największym dobrem, jakie możesz zrobić dla każdego, jest przekonanie ich o ich najwyższej 

wartości: Mojej Krwi. Kiedy trzymają się ziemskich rzeczy, które są zabierane w mgnieniu oka, nastaje 

dewastacja. Myśli samobójcze, „Moje życie nie jest już nic warte”. Nawet chrześcijanie wpadają w to. 

” 

„Życzę wszystkim wam, Strażnikom Serca, pocieszania innych tymi słowami: kocham ich i oni są teraz 

tak samo wyjątkowi, pozbawieni wszystkiego, jak byli, ze wszystkimi swymi przejawami władzy. 

Przypomnijcie im, że za karawanem nie ma żadnych ukrytych zdobyczy. 

„Prędzej czy później pojawią się przede Mną bez dóbr ziemskich - a Moja Radość jest w ich istocie, ich 

miłości do Mnie, czystości ich serc przede Mną. Kiedy ludzie są pozbawieni wszystkiego, złoto oddziela 

się od żużlu. To dotyczy również ciebie, Moja Miłości. Niezależnie od tego, czy będziesz pieszo, 

rowerem czy ciężarówką, twoja wartość opiera się na tym, kim jesteś dla Mnie - nie na twoim 

samochodzie. ” 

„Wiem, że to wydaje się tak podstawowe i proste. Ale kiedy to się stanie, nie będzie w tym nic 

prostego. Mówię ci teraz - najważniejszą rzeczą, jaką możesz zrobić dla ludzi podczas tego kryzysu, 

jest przywrócenie im poczucia wartości. Mają dwie opcje: zachowywać się jak zwierzęta i przeżyć. 

Albo być stworzeniami honorowymi, ukształtowanymi na Moim przykładzie. Ufając Mi. ” 

„Tak, rzeczy takie jak jedzenie, ciepło, schronienie są bardzo ważne. Ale niektórych ogarnie rozpacz, 

ponieważ zobaczą, że nie są tymi, za jakich się uważali, kiedy są sparaliżowani i zdemolowani przez 

resztę świata. Szczególnie ciężko uderzy to w kaznodziei i ich zbory, tych którzy uczyli dobrobytu ”. 

„Prawdziwy chaos uderzy po Wniebowzięciu. Te wiadomości będą kotwicą w burzy, Clare. Wielu 

znajdzie ukojenie i ulgę… I ich wiarę ponownie ”. 

O Jezu! Dziękuję bardzo za użycie mnie w ten sposób. Dziękuję Panie. 

„Moja Panno, nie masz pojęcia, co czeka na ciebie w Niebie. Tak trzymaj. Już niedługo przyjdę - MOJE 

wkrótce, TWOJE wkrótce… WKRÓTCE. ”  


