
52. Jezus mówi…  

Błogosławieni są Nieskalani, Bo Mnie Zobaczą! Świętość Ma Swoją Cenę 

19 kwietnia 2015 r. - Słowa Jezusa do siostry Clare 

Jezus zaczął… „Moje dzieci mają trudności z rozpoznaniem, gdzie zawarły kompromisy ze światem. 

Świat jest tak skorumpowany, że sumienia nigdy tak naprawdę nie zostały właściwie ukształtowane, w 

związku z tym wciąż jest wiele rzeczy, których nie rozeznają w świetle dobra i zła ”. 

„Wyczuwają, że pewne rzeczy nie są Mi miłe, ale nie wiedzą ponad wszelką wątpliwość. Wy czasami  

w to wpadacie. Widzicie, że moje myślenie jest tak radykalnie odmienne od tego na świecie, że trudno 

jest to uzasadnić oczami ludzi ”. 

„Ale jestem tu, by powiedzieć…„ Zróbcie wszystko, co w waszej mocy ”, a „ Mój duch zrobi resztę ”. Na 

tej ziemi nie będzie czasu, aby ujawnić wszystkie rzeczy, które przynoszą Mi smutek, ale po czasie w 

Niebie wszyscy zrozumiecie pełniej grzeszne rzeczy, które was zanieczyszczają. Do tego czasu, zróbcie 

co w waszej mocy, a Ja zrobię resztę. Nie poważnie, rozumiem wasz brak zrozumienia co mnie obraża. 

Z tego powodu jestem z wami bardziej liberalny i nie wymagam całkowitej czystości, jak w dawnych 

czasach ”. 

„Tak, stroje kąpielowe wciąż mnie zawstydzają. To za dużo pokazywania ciała, ale to jest norma dla 

waszej kultury. Pamiętam, jak zabierałaś dzieci popływać na basen i upierałaś się, aby przykrywali 

swoje ciała szortami i koszulkami, ale sam fakt, że znajdowały się w pobliżu innych nieskromnie 

odzianych, było dla mnie wstydliwe. Nie potępiam cię, Clare, wyjaśniam ci, jak różne są standardy 

Nieba i że dokonałem ulg z powodu waszej kultury. ” 

„Ale teraz schodzimy do depeszy i pragnę, aby wszystkie Moje Panny były w pełni świadome tego, co 

jest dla Mnie ciężkie, Chcę, abyście wszyscy praktykowali czystość oczu, umysłu i ciała. Nie pozwólcie, 

aby wasze oczy wędrowały. Nie patrzcie dwa razy, gdy zobaczycie coś dla Mnie obraźliwego. Czy 

rozumiecie, mieszkam w was? Widzę co widzicie? Och, proszę, oszczędzajcie mi żalu, że muszę widzieć 

rzeczy natury cielesnej ”. 

„Wielu z was wpadło w grzechy ciała z powodu nieskromnej kultury, w której żyjecie. To był plan 

Szatana przez cały czas i jego sukcesy. Ale teraz, moje Panny, gdy zbliżacie się do naszego ślubu, 

błagam was, nie trzymajcie się rzeczy ciała, nie z rozrywkami ... to nie jest dla mnie śmieszne, ale 

chore, nie fotografie, nie piosenki czy książki. ” 

(Clare) Panie, wiem, że wróg uwolnił brud, jak nigdy dotąd, który przedostaje się do naszych umysłów, 

zanim rozpoznamy, co to jest. 

(Jezus) „Nie ma potępienia, jeśli rozpoznacie te rzeczy w swoim umyśle, ale kiedy się nad nimi 

rozwodzicie, sami siebie osierocacie. Ponownie, błogosławieni są czyści, bo ujrzą Boga, to jest ważny 

aspekt komunikowania się ze Mną. Pragnę, abyście wypchnęli te ataki z umysłu i pozostli nieskalani . 

Jeśli nie, to zaczniecie wzrastać i ewoluować w coś o wiele bardziej złego i zanim się zorientujecie, 



pójdziecie na ugodę i poza granice swojej samokontroli, wtedy jest już za późno i popadacie w grzech 

”. 

„Mówię wam to wszystko dla waszego dobra, proszę, jakąkolwiek wskazówkę o niemoralności, 

nieczystości, rozwiązłości, braku moralnej powściągliwości, zwłaszcza w zachowaniu seksualnym, 

prowokacyjnym ubraniu, unikajcie jak trędowaci”. 

„Jest cena, jaką trzeba zapłacić za świętość, za bliskość ze Mną, otrzymacie więcej niż sprawiedliwy 

udział lekceważenia i pogardy od krewnych, gdy odmówicie oglądania pewnych rzeczy w filmach i 

telewizji. Odwrócenie oczu od brudnych rzeczy przynosi element wyroku do innych wokół ciebie, a oni 

nie cierpią tego. Ale ty dajesz świadectwo Bogu w sobie, odrzucasz nieczystość moralną i ustanawiasz 

wyższy standard postępowania, za którym wielu nie pójdzie ”. 

„A dla tych z was, którzy już popadli w nieczystość lub cudzołóstwo, mówię, żałujcie i postanówcie, 

aby tego więcej nie robić, wezwijcie Mnie w tej godzinie, aby was wzmocnić. Ci, którzy chętnie 

poświęcają swoje oczy temu, są o wiele bardziej winni niż ci z was, którzy są słabi i odmawiają każdej 

okazji patrzenia, ale mimo to są zmożeni. Nie potępiam was, ale demony tak. Wprowadzają pokusę i 

dają wam do myślenia - Bóg mi wybaczy- a kiedy upadniecie, wyleją potępienie i stwierdzą, że do nich 

należycie, w drodze do piekła ”. 

„Przekonacie się, że ci z was, którzy są surowi i osądzający wobec innych, będą mieli trudniejszy czas 

aby kontrolować siebie. Widzicie, zamiast pospiesznie odsuwać was na bok, pozwalam wam upaść, 

abyście mieli więcej współczucia dla swoich braci i sióstr. Wzywam Moje dzieci do Miłosierdzia. Tym, 

którzy okazują Miłosierdzie, również  zostanie okazane Miłosierdzie. A ci, którzy są legalistyczni, 

wymagający i krytyczni wobec innych, muszą nauczyć się współczucia i pokory. Pozwalam więc na 

poniżający nawyk aby sprowadzić ich do zmysłów, aby przestali osądzać innych. Nie tworzę tych 

rzeczy, ale widzę, że demony przygotowują się do wskoczenia na duszę, a jeśli byli surowi i krytyczni 

wobec innych, nie przychodzę im z pomocą. Im bardziej obniżysz ocenę innych, tym więcej możesz się 

spodziewać że upadniesz .” 

„Teraz, kiedy dusza ma już dość i woła do Mnie, aby jej pomóc, przypominam o jej słabościach, aby 

mogła rzeczywiście widzieć siebie na tym samym poziomie, co wszyscy inni, nie lepsza, nie 

mądrzejsza, nie świętsza, nie bardziej zdolna, ale nędzna, tak jak reszta ludzkości, która potrzebuje 

odkupienia, potrzebuje współczucia, potrzebuje Miłosierdzia. A kiedy widzę, że dumna, arogancka, 

osądzająca dusza zaczyna to rozumieć, wtedy wkraczam i pomagam jej ”. 

(Clare) Panie, wiem, że miałam słabość w dziedzinie jedzenia i wydaje mi się, że za każdym razem, gdy 

przyniosłam do domu jakąś drobną rzecz, która nie spotkała się z twoją aprobatą, miałam wyrzuty 

sumienia, a ty dawałeś mi lekturę o pokorze. 

(Jezus) „Tak, uniżam dumnych, pozwalam im upaść na wiele, wiele różnych sposobów, ponieważ 

pycha była i jest grzechem pierworodnym szatana, pycha jest dziadkiem grzechu i bardziej niż 

jakikolwiek inny grzech, nienawidzę dumy. Wywołuje osąd i plotki, które niszczą życie Mojego Ciała i 

pozbawiają go Moich darów. Niszczy małżeństwa i pozostawia dzieci bez przewodnictwa obojga 



rodziców, degraduje prostotę i odbiera im sens życia. Nie ma nic bardziej destrukcyjnego niż duma, 

można ją znaleźć za wszystkimi innymi grzechami, chciwością, pożądaniem i zbyt wieloma rzeczami, 

aby je wspomnieć ”. 

„Więc kiedy widzę to w duszy, która pragnie poznać Mnie na głębszym poziomie, natychmiast udaję 

się do pracy, aby złamać tę twierdzę, aby życie mogło zostać przywrócone tej duszy, i nie łatwo 

skradzione. Kiedy jest duma, jesteś miastem niestrzeżonym i jak łatwo jest wrogowi wejść i pozbawić 

cię wszystkich twoich darów. ” 

„Kiedy jesteś sługą i jesteś dumny, nie tylko ty upadasz, ale wszyscy inni, którzy do ciebie uczęszczali, 

słuchali ciebie, wierzyli w ciebie, również upadali. Szatan czeka na pastorów, prowokuje ich do 

osądzania, a potem ich poniża ”. 

„A więc wszystkim wam przekazuję tajemnice świętości, tajemnice miłowania Mnie i ostrzegam was 

przed zasadzkami u stóp waszych. Tuż po zwycięstwie, kiedy czujecie się dobrze, to jest wasz 

najbardziej bezbronny czas, spodziewajcie się, że zostaniecie zaatakowani, spodziewajcie się, że 

zostaniecie sprowokowani do osądzania innych i stawania ponad nimi ”. 

„Kiedy zaczniecie odczuwać, że zaczyn zakrada się na was, natychmiast pokutujcie i przynieście 

przebaczenie i miłosierdzie swojej duszy. Zazwyczaj, kiedy to czujecie, jest już za późno, już w nim 

chodzicie, ale jeśli jesteście bardzo, bardzo ostrożni, możecie zapobiec upadkowi. Przede wszystkim 

chcę, abyście zauważyli cnotę u waszego brata i siostry i oskarżyli siebie, że brakuje wam tej cnoty ”. 

„Chcę, żebyście upokorzyli się i uniżyli, abyście byli pod innymi w swoich oczach. To JEDYNA 

bezpieczna przystań dla was… Pokora. A jeśli przyjrzycie się uważnie wystarczająco, zobaczycie tyle 

cnoty w innych, że nie odważycie się na nikogo wskazać palcem, a raczej zwyczajnie rozpoznacie cnotę 

w innym, co zapewni że twoje miasto będzie bezpieczne i dobrze strzeżone.” 

„Więc teraz może to rozumiecie, dlaczego popadacie w poniżający grzech. Dlaczego rzeczy wam się 

nie udają, bo przeciwstawiam się pysznym, ale obdarzam łaską pokornych. Kocham was wszystkich z 

czułością, którą może mieć tylko wasz Stwórca, teraz was błogosławię, gdy podążacie naprzód, z 

mądrością i odwagą, aby przezwyciężyć siebie i chodzić w Mojej pokorze ”. 

„Bo choć jestem Bogiem, nie uważałem równości z Bogiem, za sprawę, którą należało uchwycić, ale 

opróżniłem siebie, przyjmując postać pokornego sługi i przyszedłem do was na podobieństwo ludzi, 

porzucając Mój przywilej jako wasz Stwórca. Taki jest charakter Mojej Oblubienicy, więc idźcie i 

postępujcie podobnie. 


