
59. Jezus mówi… Moje Panny Młode,  

Błogosławię Was Moją Dostrzegalną Obecnością 

29 kwietnia 2015 r. - Słowa Jezusa do siostry Klary 

Jezus zaczął… „Clare, ani przez chwilę nie opuściłem cię. Nie zrobiłaś nic, by na to zasłużyć, wróg cię 

okłamuje. Poza tym, czy nie powiedziałem ci, że to nie opiera się na twojej wydajności, ale na mojej 

wierności, aby dotrzymać słowa? Hmm? 

(Clare) Jesteś tutaj - rozmawiasz ze mną? 

(Jezus) „Jestem”. 

(Clare) Och, dziękuję, Panie. 

(Jezus) „Moje bardzo małe i kruche dziecko, czy nie wiesz, że nie masz własnej sprawiedliwości, ale 

wszystko zostało ci dane? A jeśli to obejmiesz, będziesz wzrastała w świętości? ” 

"Tak, to prawda. Widzicie, że odwiedzam każdą z Moich Panien z łaskami i większość je przyjmuje, ale 

bardzo niewielu nadal je utrzymuje lub rozmnaża. Odwiedzam z łaską i odwiedzam z przeciwnościami 

losu - zazwyczaj w czasie przeciwności łaski są tracone ”. 

(Clare) Ale co z tymi czasami zwycięstwa, kiedy diabły przesiewają nas i próbują odebrać to, co właśnie 

wygraliśmy? 

(Jezus) „To także jest szansa. To może pójść w jedną lub drugą stronę, jeden sposób na przegraną jest 

po zwycięstwie, drugi podczas przeciwności losu. Kiedy Moja Oblubienica nie przyjmuje wyzwań i 

prób, które jej daję, traci łaskę. Kiedy po zwycięstwie staje się pewna siebie, może stracić łaskę ”. 

„To kwestia przylgnięcia do Mnie lub wyruszenia na własną rękę, według własnej woli. Dlatego jestem 

tak bardzo surowy wobec ciebie Clare, abyś zawsze pozostawała w Mojej woli. Chcę, abyś trzymała te 

skarby, które ci daję, abyś mogła nimi obsypać dusze. Ale jeśli wody życia wyciekają, zanim do nich 

dotrzesz, cóż… wtedy twój dzban jest pusty. Wiesz, jak to jest, kiedy ten dzban jest pusty, prawda? 

(Clare) Och, to bardzo smutne widzieć innych cierpiących z powodu braku zrozumienia i chcąc im 

pomóc - ale nie mając zrozumienia, jakiego oni potrzebują. Nawet ostatnio Panie,  ludzie przychodzą 

do mnie z pytaniami do Ciebie i nie czuję się kompetentna, by ich pytać lub odpowiadać. 

(Jezus) „Prosiłaś Mnie o tę kompetencję i jest w drodze. Ale twoja rola w Ciele Chrystusa jest 

ważniejsza niż odpowiadanie na pytania. Nie chcę, żebyś się w to uwikłała. Chcę, żebyś nauczyła ich, 

jak uzyskać własne odpowiedzi Clare. Jest to o wiele ważniejsze i istotnejsze dla Mnie ”. 

„Och, Drodzy Moi, nie obciążajcie jej swoimi pytaniami! Szukajcie mnie, a odpowiem na wasze 

pytania. Wszyscy, którzy podążaliście za Mną przez to ‘naczynie’, jesteście tak blisko przełomu w 

słuchaniu i widzeniu Mnie. Wytrwajcie, nie znużcie się i nie poddawajcie się niewierze lub 

zniechęceniu. To są wasi najgorsi wrogowie. Czy mogę powiedzieć, że lenistwo jest częścią problemu?  



Musicie naciskać, bo ci, którzy szukają Mnie całym swoim sercem, znajdą Mnie. Szukajcie Mnie i żyjcie 

życiem, które wam obiecałem - obfitym życiem komunii ze Mną, sprawiedliwością, pokojem i 

radością, owocami społeczności ze Mną. Zaufanie, odwaga, dobroczynność , pokora - oto słodkie 

smaki winogron, które trwają w krzewie winnym ”. 

„Gorycz, uraza, płaskość - to winogrona, które są produkowane bez pożywienia prawdziwego krzewu. 

Kiedy żyję w was i wy żyjecie we Mnie, winogrona, które produkujemy razem, pękają od pokarmu i 

smaku. Jest to wspólne przedsięwzięcie, Moje ręce działają przez wasze ręce, Moje stopy chodzą przez 

wasze stopy, Moje serce bije w waszych sercach i wszystko, co jest Boskie i wydaje się wam 

niemożliwe, dochodzi do skutku. Wszystko, co wcześniej było poza waszym zasięgiem, jest teraz 

faktem naturalnym, wypływającym do innych głodnych i spragnionych Mnie dusz ”. 

„Kiedy zaczynasz dostrzegać te nagrody ... Uprawę nowej ziemi, sadzenie nowych nasion, zbieranie 

nowych owoców - ciesz się bardzo, bo wielka jest twoja nagroda w Niebie. Tęskniłem za wspólnymi 

przedsięwzięciami z Moim Ciałem, ale tak niewielu ma wiarę i wytrzymałość, aby nadal wierzyć, wtedy 

gdy ziemia wydaje się twarda i jałowa. Dlatego wytrwałość jest bardzo ważna. Kiedy pracujesz ze Mną, 

nie zawsze zobaczysz rezultaty natychmiast, ale poczujesz głęboką satysfakcję, że razem zaoraliśmy, 

posadziliśmy i przez wiarę nastąpi żniwo”. 

„Każdy dzień jest nową okazją do współpracy ze Mną. To wasza niesłabnąca Miłość do Mnie sprawia, 

że wracacie dzień po dniu, aby stosować nawóz, pielęgnować ziemię i oczekiwać żniwa - wiedząc, że 

nic, co dla Mnie robicie, nie jest daremne, wszystko wyda owoce w swoim czasie ”. 

„Więc nie bądźcie znużeni. Nawet o tej późnej porze spodziewajcie się radosnych żniw, spodziewajcie 

się pulchnych winogron i dobrego wina - wszystko to nadchodzi, jeśli będziecie kontynuować swoje 

wyznaczone zadania i nie będziecie znużeni  ich wykonywaniem”. 

„Wiem, że jesteś zmęczona, Clare - wytrzymaj ze mną jeszcze trochę dłużej. Odpowiem na twoją 

modlitwę o twoim harmonogramie ... ale ty Moja cenna ... 'musisz być posłuszna' (powiedzieliśmy to 

jednocześnie) Wróg z tobą polemizuje i niemądra ty ... twoja jaźń uwielbia słuchać ... 'och, tylko 

trochę surfowania na internecie… rekreacja po ciężkiej nocnej pracy ”. 

(Clare) Uh… Przykro mi, Panie, to moja wina. 

(Jezus) „Tak, Ty dajesz się ponieść ”. 

„Jeszcze jedna rzecz, o której chciałbym powiedzieć Moim Pannom. Uhonorowałem wasze modlitwy 

za Clare, zgromadziłem dla was magazyn nagród za podnoszenie jej, aby mogła iść dalej. Za każdym 

razem, gdy modlicie się za pastora, w Niebie zbieracie nagrody tego ministra. Powiesz mi: „Skąd to się 

wzięło, nie zrobiłem tego? „I powiem ci:„ Modliłeś się za tego sługę i dlatego bierzesz udział w 

nagrodzie ”. Jest to tajemnica, ale ani jedna myśl, ani jedna intencja nie zostaje nienagrodzona przeze 

Mnie. Widzę ukryte rzeczy w sercu, widzę miłość i troskę, a ja wynagradzam was za to, co widzę ”. 

 



„Wielu z was zaczyna teraz wchodzić w swoje zrozumienie, przebijając zasłonę i witając Moją 

dostrzegalną obecność w waszym życiu. Zaczynacie widzieć, jak prawdziwe jest to miejsce, które dla 

was przygotowałem. Zaczynacie odczuwać ciepło i bezpieczeństwo Mojego uścisku, wszystko dlatego, 

że uwierzyliście. Nadal wierzcie, nie pozwólcie wrogowi kraść owoców waszych prac ”. 

„Chrońcie te cenne dary i owoce. Pamiętajcie, że szatan przyszedł zabijać, kraść i niszczyć, i wyrwie je z 

waszej ręki, jeśli Mu pozwolicie ”. 

(Clare) A ja chciałabym was ostrzec tutaj. Uważajcie, z kim dzielicie się tymi doświadczeniami. 

Niektórzy będą myśleć, że jesteście chorzy psychicznie, że słyszycie różne rzeczy lub zmyślacie. I 

trzymajcie się z dala od negatywności. Wielu nie zrozumie, co Bóg robi przez was i będą negatywni i 

sceptyczni. 

(Jezus) „Uważajcie więc, abyście chronili te małe początki i oznaki Mojej obecności z wami. Są to 

bezcenne prezenty, trzymajcie je pod kluczem w swoich sercach. Błogosławię was Moje Panny 

obfitym życiem Mojej obecności, Mojej dostrzegalnej obecności pośród was. Moją radością jest być z 

wami, a nawet większą radością, kiedy rozpoznajecie Moje dzieła pośród was. Jesteśmy jak Jeden ”. 


