
255. Jezus mówi… To, Co Musi Nadejść, Jest Straszne, ale Przyjdzie Odrodzenie!  

Skup Twoje Oczy na Destynacji 

18 lutego 2016 - Słowa od Jezusa do siostry Klary 

 

(Clare) Pan jest z nami Heartdwellers (Mieszkańcy Serca). Jego serce jest bardzo pouczające o tym,  

czego musimy się spodziewać w przyszłości.  

Rozważałam wiele z tego, co powiedział Pan, i zniszczenie, które nastąpi na Ziemi, i to, co jest 

napisane w Objawieniu. I to naprawdę sprawiło, że poczułam się nieszczęśliwa. A Pan odniósł się do 

tego dziś wieczorem. Zaczęliśmy od tańca, a ja byłam ubrana na czarno - oboje byliśmy ubrani na 

czarno, co zazwyczaj jest oznaką żałoby, gdy Pan na to pozwala, pozwala mi zobaczyć siebie w czerni. 

Powiedziałam: „Och, Panie, nie mogę znieść tego, co nadchodzi. Carol nieustannie modliła się w 

nieustannym bólu, płacząc i płacząc. Panie wybacz mi. Uderza mnie strach przed tym, co nadchodzi na 

całej Ziemi. Czy nie możesz dać mi jakiegoś środka znieczulającego? Moje serce czuje się 

sparaliżowane strachem. ” 

Jezus odpowiedział… „Jestem tutaj. Trzymaj się Mnie mocno. Jestem twoją twierdzą. Schowaj głowę w 

mojej klatce piersiowej, kiedy musisz się wywnętrzyć. Wiem o co w tym wszystkim chodzi. Dzielę się z 

tobą Moim miażdżącym bólem, ale tylko w tak małych kroplach, których nawet oko nie może 

zobaczyć ”. 

„Tak, to, co musi się wydarzyć, jest straszną rzeczą - straszną rzeczą. Ale to jest ogień oczyszczający, z 

którym muszę przygotować Moich ludzi. Każdy musi przejść przez ten ogień, nawet gdy Ziemia przez 

niego przechodzi. Jednak nigdy ich nie opuszczę. Nigdy. Idę obok każdego, nawet tych, którzy nie 

wzywają Mojego imienia. Chodzę z nimi w nadziei, że w końcu wyznają swój grzech i przyjdą do Mnie 

w pełni skruszeni, gotowi do rozpoczęcia nowego życia. Nawet jeśli zaczyna się od fizycznej śmierci 

ciała - tak, nawet to. ” 

„Nic nie będzie się równać do cierpienia tych, którzy wybiorą Znak Bestii. Nic w tym życiu nie 

porównuje się do udręki tych, którzy otrzymają Znak Bestii, i udręki piekielnej, które mają za nią pójść 

”. 

(Clare) Czułam się poruszona, aby spojrzeć na Pismo Święte w Objawieniu 9… Piąty anioł zabrzmiał 

jego trąbę i zobaczyłam gwiazdę, która spadła z nieba na Ziemię. Gwiazda otrzymała klucz do szybu 

Otchłani. Kiedy otworzył Otchłań, dym unosił się z niego jak dym z gigantycznego pieca. Słońce i niebo 

pociemniały od dymu z Otchłani, a z dymu szarańcza zstąpiła na Ziemię i otrzymała moc podobną do 

skorpionów Ziemi. Powiedziano im, aby nie skrzywdzili trawy Ziemi ani żadnej rośliny czy drzewa, ale 

tylko tych ludzi, którzy nie mieli pieczęci Boga na czołach. Nie wolno im było ich zabijać, ale tylko po 

to, by torturować ich przez 5 miesięcy, a agonia, którą cierpią, jest podobna do żądła skorpiona po 

ukąszeniu. W tych dniach ludzie będą szukać śmierci, ale jej nie znajdą. Będą tęsknić za śmiercią, ale 

śmierć umknie im. 



A potem inne Pismo, które przyszło mi do głowy… Idź i wylej na Ziemię 7 misek gniewu Bożego. Więc 

pierwszy anioł wyszedł i wylał swą miskę na Ziemię, a to stało się obrzydliwym i złośliwym bólem ludzi, 

którzy mieli Znak Bestii i którzy czcili jego obraz. Objawienie 16 

(Jezus) „Porozmawiaj z Moim ludem, Córko. Ostrzegaj ich raz po raz. Najbardziej głupią rzeczą, jaką 

mogą zrobić, to jest otrzymanie tego znaku. Wszystko, co napisałem w Moim Słowie przez proroków i 

apostołów, rzeczywiście się spełniło. Gdy się obudzą do realii tego, łatwo zobaczyć jak minie następne 

7 lat, włącznie z tymi, którzy zaakceptują Znak Bestii. Proszę, moje dzieci. Nie bądźcie uparci jak muł. 

Skupcie oczy na destynacji. Skupcie oczy na destynacji. ” 

„Clare, wszystko, co nieczyste, musi zostać zniszczone, zanim dojdę do władzy. Zamierzam wytrzeć 

łupek do czysta, żeby tak powiedzieć, i przywrócić Ziemię do czystości Edenu. To musi się stać. Stare 

musi zostać zniszczone, zanim nowe zostanie wydane. A nawet 1000 lat po Męce ludzie będą mówić o 

tym w ten sam sposób, w jaki mówią o Noe. Tak, Ziemia została oczyszczona, ale nie została 

całkowicie przywrócona w dniu Noego. Tak jak palicie chwasty z pola przed sadzeniem, tak i JA muszę 

spalić chwasty tej cywilizacji, aby zrobić miejsce na nowe życie. ” 

„Człowiek nie nauczył się swojej lekcji. To drugie oczyszczenie osiągnie wiele w sposób pełnego 

szacunku bojaźni Bożej. Na początku Mojego panowania, radość będzie królować najwyżej. Ale 

niegodziwość ponownie znajdzie drogę do Ziemi i doprowadzi do drugiego Armagedonu. To 

ostatecznie położy kres temu złu, które spoczywa w genetycznym składzie człowieka. Do tego czasu 

jest to długa podróż z wieloma wzlotami i upadkami. A jednak wiele wspaniałych historii do 

opowiadania. ” 

„Wytrwajcie, święci moi ludzie. Nie męczcie się. Jest widoczny koniec, kiedy Niebo zamieszka na Ziemi 

i cała ludzkość będzie Mnie czcić, a pokój zapanuje, jak gdyby wyrastał z samej ziemi. Nie smućcie się. 

Skupcie oczy na destynacji. ” 

„Do tego czasu pamiętajcie… Jestem na tyłach tratwy, wiosłując w kierunku wiecznej Chwały”. 

(Clare) Byłam pod wrażeniem żeby sprawdzić to Pismo… I usłyszałam głośny głos z Tronu mówiący… 

„Oto! Przybytek Boży jest z ludźmi, i będzie mieszkał z ludźmi, i będą Jego ludem. A sam Bóg będzie z 

nimi i otrze wszelką łzę z ich oczu. I nie będzie już śmierci ani żałoby, ani płaczu. I nie będzie już więcej 

bólu, bo pierwsze rzeczy przeminęły. A Ten, który siedzi na tronie, powiedział… „Oto. Robię wszystko, 

co nowe, bo te słowa są wierne i prawdziwe ”(Objawienie 21: 3-5) 

A kiedy właśnie skończyłam to nagrywać, Ezechiel był na modlitwie i podsłuchał przesłanie. Przyszedł 

podzielić się ze mną czymś. 

Pan przemówił do niego i powiedział, że będą trzy, odrębne fazy. Pierwszą z nich będzie Regeneracja. 

Spontaniczne generowanie wszystkich roślin i drzew.  

Druga to Odbudowa, jak w przypadku Nehemiasza. „I zaczęli pracować jednym sercem, kierujowani 

przez Jezusa”. I Trzecia, kompletna Odbudowa. I każdy człowiek będzie siedział pod własnym 

drzewem. Po raz kolejny usłyszy odgłosy radości, śmiechu i małych dzieci bawiących się na ulicach. ” 



Piękne słowo Nadziei dla nas dzisiaj, dla tych z was, którzy są tutaj podczas Ucisku. To piękne słowo 

nadziei. Trzymajcie się tego. Zakopcie to głęboko w sercu. I nie pozwólcie wrogowi ukraść go swoimi 

kłamstwami. Pan was błogosławi, Heartdwellers (Mieszkańcy Serca). 


