
50. Jezus mówi… Nieś  Krzyż i NIE oceniaj...  

Przygotowanie do Wojny prawie zakończone 

17 kwietnia 2015 r. - Słowa Jezusa do siostry Clare 

(Jezus) „Powiedziałem ci, że będę rozmawiał z tobą każdej nocy. To nie twój występ określa to, to jest 

Moje Słowo, Umiłowana ”. 

(Clare) Czy jesteś na mnie zmartwiony Panie? Starałam się dziś postępować właściwie. 

(Jezus) „Nie, Moja Miłości, nie jestem. Bardzo dobrze śledziłem twoje rozumowanie, ale chciałbym, 

żebyś nie chodziła do sklepu ”. 

(Clare) Wyśłać Ezekiela? 

(Jezus) „Jeśli musisz, tak”. 

„Przygotowania do tej wojny zbliżają się ku końcowi. Chcę, żebyś była w pełni świadoma, że w każdej 

chwili może cię to złamać. Chcę, żebyś przypomniała ludziom o Miami. Masz wielu nowicjuszy, którzy 

nie są świadomi tych przepowiedni. ” 

(Clare) Oto krótki wgląd w wizję dotyczącą Miami… 

Jądrowa zagłada Miami, po której nastąpiły ataki nuklearne na amerykańskie miasta, nie pokazano mi 

innych części świata, z wyjątkiem tego, że ataki zostały w jakiś sposób wszczęte z północno-

wschodniej Europy, a pociski powstały na Bliskim Wschodzie. Nie wiadomo, czy stamtąd zostały 

wystrzelone, czy operowane z Bliskiego Wschodu, nie było jasne. Więcej w orędziu „Nuklearna 

zagłada Miami poprzedzi pochwycenie”. 

„Co ludziom brakuje to tego, co dzieje się wokół nich, o czym nie wiedzą. Jak kobieta w Walmart. 

Pracuje tam, ale nie ma pojęcia o wszystkich przepisach. Jej dzieci są zajęte swoim młodym życiem i 

nie korzysta z Internetu. Ona nie widzi. Liczą na to, że zaskoczą wszystkich. Są tak przyzwyczajeni do 

grzechotania szabli, że wiadomości to po prostu więcej bla, bla, bla… bla, bla. Te rzeczy zostały 

zrobione, aby znieczulić społeczeństwo do realnych zagrożeń - są tak przyzwyczajeni do słuchania tych 

samych rzeczy na temat Izraela i Bliskiego Wschodu oraz Rosji, sądzą, że to się rozejdzie nawet tak, jak 

twoja córka myśli. Jeszcze jedno grzechotanie szablą… to wszystko bez znaczenia. ” 

(Jezus) „Nic nie możesz zrobić, aby to zmienić. Jak zauważyłaś, kiedy mówisz im, co się dzieje, po 

prostu patrzą na ciebie z pustym spojrzeniem. To miasto jest bardzo prowincjonalne - z racji tego, że 

jest uważane za jedno z bezpieczniejszych miejsc, zachowane do wypoczynku. W rzeczywistości wiele 

miejsc w USA to miejsca turystyczne, a zamożni urzędnicy rządowi utworzyli je tak aby były w 

większości nietknięte, więc mogą być nadal wykorzystywane do tego celu. Nawet ich dzieci często 

odwiedzają to miejsce. Próbuję powiedzieć, że to miejsce ma pewien stopień ochrony. Jest poza 

zasięgiem krzywdy.” 



„Obszary, które są najbardziej niebezpieczne, to skrzyżowania głównych autostrad, najważniejsze 

punkty transportu zostaną zabezpieczone bardzo szybko. Lokalizacje poza zasięgiem będą w 

większości ignorowane, chyba że odkryje się, że mieszkają tam wrogowie. ” 

(Clare) Co masz na myśli mówiąc o wrogach? 

(Jezus) „Ludzie, którzy nie pójdą drogą zaplanowaną. Wiele z nich jest już ukierunkowanych, ale nie są 

głupi, dobrze wiedzą. To miejsce ponad wszystkimi innymi będzie mniej traumatyczne, jednak efekty 

CERN będą doświadczalne na całym świecie, a jedyną ochroną jest ich bliskość ze Mną. Większość 

ciała kościelnego śpi i nie ma pojęcia, z czym się boryka lub jak sobie z tym poradzić. Dlatego wysyłam 

przebudzenie, jakiego nigdy nie widziano na ziemi. I jak zwykle nie zostało to wzięte pod uwagę, 

ponieważ odwiedzę członków sił zbrojnych i zwrócę ich przeciwko złu, które byli gotowi wprowadzić ”. 

„Wszystkie osoby, z wyjątkiem osób stworzonych przez ludzi, będą miały możliwość zmiany kursu. 

Będzie wielkie odejście od wojska, kiedy zwykli ludzie zobaczą, co dzieje się z ich krajem, ich matkami, 

ojcami, dziadkami. Będą uderzeni głęboko w swoje sumienie i udaremnią wiele manewrów co miały 

dalej niszczyć ten kraj ”. 

„To da„ wrogom ”przewagę, jakiej potrzebują, by chronić część kraju. Czy widzisz Clare - ja też mam 

swoje plany. Ja także uczyniłem Moje przygotowania i rzekomą mądrość ludzi, zamienię na głupotę. 

Jednak dla tych, którzy nie mają duszy, zniszczenie demonicznego ciała jest jedynym rozwiązaniem, 

nie ma przywiązania do żadnej mocy oprócz szatana ”. 

(Clare) Panie, skąd będą wiedzieć, kim są te klony? 

(Jezus) „Oczy są oknem na duszę. Ciało pozbawione duszy będzie miało ciemne, ciemne oczy,  nie 

błysk, tylko stalowo zimną czerń. Tak zimne, tak złe, że możesz to poczuć. Podobnie jak w przypadku 

egzorcyzmów i wyzwolenia. Kiedy zły duch kontroluje oczy, stają się czarne jak marmur ”. 

(Clare) O Panie, dziękuję za rozmowę ze mną - to jest absolutny szczyt mojego dnia, z wyjątkiem czci. 

(Jezus) „Wiem Moja Miłości, dlatego zapewniłem cię, że to nie twoje działanie czyni to możliwym, to 

Moje Miłosierdzie i nic więcej. Kocham to słodkie małe stadko, które ci posłałem, duszę za  duszą. 

Bardzo ich kocham i pragnę z nimi codziennie rozmawiać. Och, jak ich kocham. A to, co zostawię dla 

innych, będzie nieocenione w budowaniu ich wiary. Z tych orędzi nastąpi wielkie żniwo i będę miał 

wielu zwolenników, którzy zostaną wzmocnieni ”. 

(Clare) Cieszę się, że powiedziałeś, że będziesz miał wielu zwolenników, nie chcę zwolenników. Poza 

tym ja nie prowadzę, Ty prowadzisz! 

(Jezus) „To jest bardzo prawdziwe, ale mimo to będziesz źle zrozumiana przez tych, którzy mają ukryte 

plany, zazdrości, i po prostu odmawiają otwarcia swoich serc. Będą najbardziej cierpieć. Dobre jest, 

abyś nadal nauczała, jak niszczycielski jest sąd dla każdej duszy. Dobrze jest, abyście wszyscy wzięli te 

słowa do serca i nie pozwolili na wejście tam dumy i osądu”. 



„Moje dzieci, wielokrotnie ostrzegałem was przed osądzaniem - ale kiedy osądzacie moich proroków, 

narażacie się na poważne konsekwencje w swoim życiu - natychmiast. Przekonacie się, że wyniki będą 

natychmiastowe, ponieważ próbuję przełamać w was ten niegodziwy zwyczaj. Czy rozumiecie, kiedy 

osądzacie innych, a szczególnie Moich posłańców, podważając ich honor, że zapraszacie wielu 

demonów do przesiewania was i waszej rodziny? ” 

„Czy rozumiecie, że kiedy rozpowszechniacie fałszywe raporty o niewinnych i oczerniacie ich 

charakter, to sami sprowadzacie na siebie klątwę? Muszę wam powiedzieć, że zobaczycie coraz więcej 

podziałów i sporów wśród waszych przyjaciół za takie zachowanie, ponieważ pod tym wszystkim jest 

duchowa zazdrość, najbardziej niszcząca siła w Moim Ciele. Kiedy angażujecie się we wzory zazdrości, 

w rzeczywistości sprzeciwiacie się Mnie i działaniu Moich darów, a ja będę was pociągać do 

odpowiedzialności za dusze, do których nie mogłem dotrzeć, ponieważ rozpowszechnialiście kłamstwa 

na temat tych przez których pracuję. 

(Clare) 1 Koryntian 1:10 

Apeluję do was, bracia i siostry, w imię naszego Pana Jezusa Chrystusa, abyście wszyscy zgodzili się ze 

sobą w tym, co mówicie i że nie będzie między wami podziałów, ale abyście byli doskonale 

zjednoczeni w umyśle i myślach. 

Chcę tu poświęcić chwilę i wyznać wam wszystkim, że w przeszłości, gdyby ktoś mnie skrzywdził lub 

miał coś, czego naprawdę chciałam, ale nie miałam, stawałam się zazdrosna i znajdowałam w nich 

winę. Na początku naszego małżeństwa Ezechiel i ja mieliśmy naprawdę straszne problemy, kłótnie i 

nieporozumienia, do tego stopnia, że to absolutny cud, że zostaliśmy razem. 

Niektórzy z was do dziś mają spory ze swoimi współmałżonkami. Nie macie spokoju, tylko ciągłe 

kłótnie. Muszę powiedzieć, że tak było u nas. Aż pewnego dnia Pan objawił nam przyczynę tego. 

Rozmawialiśmy o ludziach między nami i ocenialiśmy ich, co otworzyło Szatanowi drogę do nas. Więc 

próbowaliśmy się zatrzymać. Czy mogę powiedzieć, że za każdym razem, gdy nosiliśmy w naszych 

sercach osąd lub otwieraliśmy usta tylko z odrobiną sądu, wydarzało się coś złego i zaczynaliśmy 

walczyć? Wkrótce stało się oczywiste, że otworzyliśmy drzwi demonom przez grzech osądu. 

Dlaczego przypuszczasz, że Pan czekał, aż miałam 68 lat, zanim użył mnie w służbie? Ponieważ bardzo 

długo zajęło nam kochanie innych i uważanie ich za lepszych niż my sami. On nienawidzi oszczerstwa 

bardziej niż cokolwiek, o czym mogę pomyśleć. Przynajmniej jeśli zamordujesz kogoś, już go nie ma, 

jego życie się skończyło.  

Ale kiedy wymyślasz historie o innych, pozbawiasz Pana dobra, które chciał zrobić z tym ciałem, które 

nadal żyje, ale to tak, jakbyś je zamordował, ponieważ dla tych, do których nakłamałeś na nich, równie 

dobrze mogą być martwi, nie mogą zrobić nic dobrego, ponieważ zniszczyłeś ich reputację. 

Teraz Ezekiel i ja mamy wspaniały i pokojowy związek i mówię wam prawdę, że główną rzeczą, która 

zmieniła naszą dynamikę, było myślenie o innych jak najlepiej i odmawianie plotkowania lub słuchania 

plotek. A Bóg pomóż nam, jeśli jesteśmy na tyle głupi, żeby się poślizgnąć, a to zawsze powoduje 

nieprzyjemności. 



Proszę, Drodzy, weźcie sobie to do serca: 

Psalm 7: 15-17 

15. Oto [tamten] począł nieprawość, brzemienny jest udręką i rodzi podstęp.  

16. Wykopał dół i pogłębił go, lecz wpadł do jamy, którą przygotował.  

17. Jego złość obróci się na jego głowę, a jego gwałt spadnie mu na ciemię.  

(Clare) OK, Panie, miałam swoje zdanie. 

(Jezus) „I bardzo dobrze, że tak było. Niestety będą tacy, którzy nie mogą tego otrzymać. Ale być może 

wy możecie otrzymać: „Z ich owoców poznacie ich”. Zachęcam was, abyście spojrzeli na owoce tych, 

których wybrałem, aby służyć, tam znajdziecie ich akredytację ”. 

„Ale chcę was ostrzec, drodzy, że w przyszłości będzie taki niepokój, że ludzie będą tęsknić za 

odpowiedziami i chętnie słuchać. Dla tych z was, którzy są Moją Resztą, będą to dni, o których zawsze 

marzyliście. Głodne serca sięgające po prawdę. Gdy tylko ziemskie wygody i pociechy zostaną 

usunięte, gdy życie zostanie narażone na ryzyko i wybuchnie chaos, ci, którzy  Mnie nie szukali, póki 

Mnie znaleźli, wyciągną rękę i będą chętni do dołączenia do królestwa, nawet jeśli to oznacza ich 

głowę ”. 

„Teraz mam dla was jeszcze jedno słowo: wytrwajcie w świętości aż do ostatniej godziny. Nie 

uważajcie niczego na tym świecie za godne narażenia na szwank swojej uczciwości. Wiem, że w tych 

dniach cierpicie bardziej niż w przeszłości. Z wielu powodów każdy z was nosi cięższy krzyż. To jest 

Mój sposób działania, nie próbujcie się z niego wyślizgnąć. Potrzebuję waszych ofiar i postów, aby 

uratować tych, którzy są marginalni. Ci, którzy po prostu poświęcają swój czas dla świata, wyobrażając 

sobie, że wszystko będzie trwać wiecznie i nie będą musieli patrzeć na to, kim są przede Mną. To są ci, 

z którymi walczymy na razie. Clare, niektóre z twoich dzieci są w tej grupie. Dla wielu z was są to 

dzieci, wnuki, mężowie, żony, drodzy przyjaciele i dalsi krewni. Wielokrotnie próbowaliście 

przyciągnąć ich uwagę, ale wasze słowa płynęły przez nich jak powietrze. Mimo to pracuję z nimi na 

poziomie, którego nie możecie zobaczyć ani wyczuć. Jest dla was ukryty. 

Jedną z przyczyn tego jest to, że nie chcę, abyście wkroczyli i zepsuli to, jest w nich wiele oporu 

zbudowanego do was, a Ja mówię do ich serc w zupełnie inny sposób. ” 

„Gdybyście zobaczyli, jak bardzo się zbliżają, wpadlibyście i odepchnęlibyście ich ponownie. Więc 

bądźcie cierpliwi, zaufajcie Mi, nieście swój krzyż z determinacją, wiedząc, że to przyniesie owoce. 

24. Teraz raduję się w cierpieniach za was i ze swej strony w moim ciele dopełniam braki10udręk 

Chrystusa dla dobra Jego Ciała, którym jest Kościół. (Kolosan 1:24) 

(Jezus) „Mówię wam to teraz, żebyście nie zmęczyli się w robieniu dobra. Jakie są wasze krzyże? Z 

pewnością ludzie, którzy szydzą z was, niedogodności jak płaskie opony, frustracje, gdy coś nie działa 

dla was, ból psychiczny i duchowy, kiedy cierpicie dla innych a oni po prostu nie wykazują żadnych 

oznak nawrócenia. Wy, matki i ojcowie, bardzo cierpicie, ponieważ świat jest tak kuszący dla waszych 

dzieci, że nie możecie z nim konkurować ani z ich rówieśnikami. Zdrowie psychiczne, depresja, lęk. 

http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=1397#P10


Niektórzy z was niosą prawie nieznośne krzyże. Wołajcie do Mnie, a wzmocnię was. I wreszcie w 

każdym znaczeniu tego słowa: ból fizyczny i choroba. Dla tych z was, którzy cierpią na przewlekłe 

schorzenia, które odmawiają poddania się modlitwie i spowiedziom pozytywnym - że przez Moje rany 

jesteście uzdrowieni - dla tych z was mówię rzeczywiście, że cierpicie dla Mnie; rzeczywiście 

przynosicie słodki owoc nawrócenia, który zobaczycie tego dnia. Zamiast pogrążać się w potępieniu z 

wewnątrz lub z zewnątrz: „Nie jesteś uzdrowiony, ponieważ w twoim życiu jest grzech, ponieważ 

brakuje ci wiary, ponieważ nie jesteś w porządku w Bogu.” Mówię wam – kłamstwa, kłamstwa, 

kłamstwa! To krytyczny czas o wielkim znaczeniu. Wkrótce wielu, którzy ze Mną nie są w porządku, 

umrze. Wylewam teraz łaski, aby przynieść ich do Mnie, zanim będzie za późno. Otrzymuję wasze 

cierpienia jako szybką ofiarę. Pragneliście służyć, ale czujecie się sfrustrowani z powodu choroby, 

która was obezwładnia. Niewiele wiecie, że jesteście odpowiedzialni głównie za sukces ministrów o 

wysokim profilu i zbierających żniwa. Niewiele wiecie, że wybrałem was, ponieważ Mnie kochacie i 

jesteście gotowi cierpieć wszystko dla Mnie. Więc odrzućcie te potępiające głosy i bądźcie we Mnie 

pocieszeni. Jesteście Moimi partnerami w odkupieniu zgubionych ”. 

(Clare) Czy mogę powiedzieć coś Panie? 

(Jezus) „Proszę”. 

(Clare) Proszę, nie zrozumcie źle tego, co On tu mówi. Skończone dzieło krzyża otworzyło bramy Nieba 

na zawsze, nie ma już potrzeby postu ani ofiar, ponieważ powiedział: „To się skończyło!” 

Jednak ktoś musi zmiękczać serca i przekazywać wiadomości, a wasze modlitwy są potężne, jeszcze 

silniejsze, gdy wspieracie je postem lub otrzymujecie niedogodności, frustrację, depresję i niepokój. I 

fizyczne słabości, które odmawiają poddania się modlitwie, w duchu ofiary Bogu Wszechmogącemu, 

w imię nawrócenia grzeszników. 

(Jezus) „Odmów sobie, weź swój krzyż i idź za Mną”. 

(Clare) Wykonujecie potężną pracę, wspierając łaskę swoimi ofiarami. Nawet gdy dzielę się tym 

przesłaniem z wami, są inni, którzy wspierają mnie swoimi modlitwami i ofiarami, albo te słowa padną 

na głuche uszy, i może nie dotrą do uszu tych, którzy ich potrzebują.  

Bądźcie więc zachęceni - rzeczywiście podążacie śladami Jezusa i cicho, będąc ukrytym, wspierajcie 

wysiłki tych, którzy są widoczni w służbie. To będzie całkiem niezłe wydarzenie, gdy zobaczycie owoce, 

które znosiliście dzięki waszemu odważnemu i pokornemu cierpieniu ”. 

(Jezus) „Moje panny młode, prawdziwie uwielbiam każdego z was, a jeśli czujecie, że wasz krzyż jest 

cięższy od tego, który niosą inni, zrozumcie: to wasza wielka miłość do Mnie pozwoliła mi umieścić ten 

krzyż na waszych plecach. Jesteście naprawdę Moją potężną armią orędowników i pewnego dnia 

będziecie zszokowani, gdy zobaczycie, gdzie dokładnie idzie kredyt na nawrócenia. Zostanie on 

zasadniczo udostępniony tym, którzy przekazali wiadomość. 

„Błogosławię was teraz zwiększoną cierpliwością, wigorem, odwagą i siłą, abyście kontynuowali tę 

drogę, aż uwolnię was od ciężaru i zabiorę was do Siebie”. 


