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22 kwietnia 2015 - Słowa od Jezusa do siostry Clare 

Jezus zaczął… „Chcę dziś z tobą porozmawiać o duchowym wzroście. Wiele z tego, co robiłem z wami 

wszystkimi, dotyczy duchowego wzrostu… coraz wyższego, wypełnionego, bardziej stabilnego, dobrze 

ugruntowanego, gotowego na wszystko, ponieważ wasza rzeczywistość jest duchowym wymiarem ze 

Mną, a nie ziemski wymiar, który wkrótce się jeszce bardziej pogrąży w chaosie. 

„Nie zdając sobie sprawy z tego, co nadchodzi, ludzie wciąż planują, jakby życie miało się toczyć 

wiecznie, tak jak teraz. Dlatego będą ślepi na to, co nastąpi. Co Ja chcę dla ciebie, Clare, jest abyś  

zostawiła tyle, ile tylko możesz, aby podnieść ludzi z tego wymiaru chaosu, co tylko Ja mogę zrobić z 

duszami. 

„Widzisz CERN, klony i elity rządzące popełnią wiele bardzo poważnych błędów, które wpłyną na ich 

kryjówki wśród skał Ziemi. Krypty wody i magmy otworzą się nad nimi z tragicznymi konsekwencjami. 

Będą wołać do tych, którzy zaprojektowali te przestrzenie: „Myślałem, że powiedziałeś, że to nigdy nie 

może się wydarzyć!” Ale wszystko na próżno, tylko po to, by zostać pochłoniętym przez otchłań. To 

rzeczywiście będą ich sprawiedliwe pustkowia, więc radzę wszystkim, aby nie mieli nic wspólnego z 

tymi podziemnymi bazami, nie są bezpieczne. 

„A jednak zapewnię bezpieczne schronienia na opuszczonych obszarach, w miejscach z dużą ilością 

wody, naturalnych jaskiń i wystarczającej ilości jedzenia. Tak jak aniołowie dostarczali mannę na 

pustynię, tak też i Ja uwolnię wszystko, co jest wystarczające. Wiele sklepów spożywczych nigdy nie 

wyczerpie swoichzapasów. Zaopatrzenie medyczne i uzdrowienie będą również podtrzymywane 

przeze mnie w sposób nadprzyrodzony. Wielu wejdzie w pełnoetatową posługę uzdrawiania, 

opiekując się chorymi i niedołężnymi, wzmacniając i pocieszając tych, którzy upadli ze strachu, tych na 

skraju śmierci, nawet tych, którzy zostali wprowadzeni do królestwa w ostatnich chwilach ich życia . 

„Mam wspaniałe rzeczy zaplanowane na ten straszny czas. Wiele murów spadnie na wroga z powodu 

modlitwy. W sposób nadprzyrodzony i dosłownie poruszę Niebo i Ziemię, aby chronić świętych. 

Niektórzy zostaną umęczeni, inni przeżyją, ale wszystko będzie zapewnione, nie porzucę ich na łaskę 

ich wrogów. Tak, niedoścignione cierpienie będzie świadectwem, ale także niezrównaną chwałą i 

triumfem wiary. Będzie wielu wysłanych z Nieba jako objawienia, aby podtrzymywać na duchu i 

wyposażać. Moi aniołowie będą najbardziej zatroskani o dobro pozostawionych, których będę chronić 

przed pełną siłą Mojego gniewu. 

„Słuchajcie uważnie instrukcji, które wam przekazuję. Modlitwa będzie waszą największą bronią i 

nauczę was, jak się modlić. Będzie płynąć z was bez wysiłku, tak silna będzie moja łaska wśród was. 

Modlitwa wzniesie się od wewnątrz i ogarnie was w chwilach strachu i niebezpieczeństwa, a będziecie 

bezpiecznie ukryci, jak również będziecie mieć Mój Spokój. 

„Wielu zdradzi się nawzajem i tylko rozeznanie Mojego Ducha Świętego ostrzeże was, komu nie 

można ufać. Jeśli oceniasz według zewnętrznych standardów, takich jak… co się mówi, jak oni 



wyglądają, jak działają - jeśli osądzisz według norm ludzkich, zostaniesz oszukany. Musisz polegać na 

Mnie, aby wykryć słabe dusze lub te wysłane, aby cię znaleźć. 

„Znowu chcę powiedzieć, że to dla pozostawionych, nie dla tych, którzy zostaną uniesieni. Ważne jest, 

aby te rzeczy były wydrukowane i łatwe do znalezienia. ” 

(Clare) Panie, czy mógłbyś naprawić moją drukarkę? 

(Jezus) „Jutro znów zacznie działać. Rozpocznij drukowanie jutro. DOBRZE?" 

(Clare) Och, dziękuję, Panie. 

(Jezus) „Nie bój się Clare, nie pozwól, by wróg to ci zrobił. Wiem, że pokusa, by się bać, jest ogromna, 

ponieważ tak wyraźnie widać, co nadchodzi. Ale przygotowałem wystarczająco dużo dla każdej chwili 

twojego życia aż do pochwycenia. Chcę, umiłowana abyś była przykładem pokoju i bezpieczeństwa we 

Mnie, a nie drżącą małą myszką w kącie. ” 

(Clare) Musiałam się roześmiać. 

(Jezus) „A jednak strach nie jest zabawny. Raczej dławi wiarę, a ty nie możesz pozwolić, by strach 

zyskał nad tobą przewagę. Przypomnij sobie moje obietnice do ciebie i ile razy przyszedłem dla ciebie, 

o Izraelu? Ile razy dostarczyłem siano dla twoich koni, jedzenie dla twojego stołu, gaz dla twoich 

pojazdów, wolne miejsca do życia? Hmm? Ile razy .. i nadal we Mnie wątpisz? Chodź teraz, co za 

hańbą jesteś, czy chcesz krążyć wokół góry przez 40 lat? ” 

(Clare) Głębokie westchnienie. Przebacz mi Panie. Jezu, wierzę. Pomóż mojej niewiary. 

(Jezus) „Wsadziłaś swój nos w wiadomości o rozwijających się wydarzeniach i to cię przestraszyło”. 

(Clare) To prawda. 

(Jezus) „Cóż, lepiej, jeśli trzymasz się z daleka od takich rzeczy, z pewnością będą miały szkodliwy 

wpływ na twój stan umysłu”. 

(Clare) Panie, co z pozostawieniem zapasów dla naszych dzieci? 

(Jezus) „Mówiłem wam już wcześniej, już je zapewniłem. To byłby akt niewiary z twojej strony. Byłoby 

to również potężne rozproszenie uwagi. Czy możesz mi zaufać? Czy myślisz, że po tylu latach służby 

dla Mnie porzucę twoje dzieci? Czy nie jest napisane, że dzieci wiernych nigdy nie będą błagać o 

chleb? Mam dla nich potężne przepisy, ale ponieważ nie możesz ich zobaczyć, zmierzyć ich, trzymać, 

to nie wierzysz. Twoja wiara słabnie. ” 

(Clare) Proszę, pomóż mi Panie. Zaprawdę, jestem niegodziwym sługą. 

(Jezus) „Przyjdźcie tutaj, niegodziwy sługo, i pozwól Mi trzymać cię i przywrócić twoją wiarę” 

(Clare) Trzymał moją twarz blisko Swoimi rękami i powiedział, patrząc głęboko w moje oczy zaledwie 

kilka centymetrów od Jego… 



(Jezus) „Przestań się martwić o swoje dzieci, mam dla nich wystarczające zaopatrzenie, wszystko jest 

zaplanowane i wejście w środek tylko zmieszałoby sprawy. Przestań się martwić." 

"Zaufaj mi. Chcę wszystkich twoich wysiłków na tych duszach, które ci posłałem. Bądź dla nich matką, 

karmij je miodem ze skały i pszenicy z pól nieba. Och, jakże jestem zazdrosny o tych, którzy są we 

Mnie zakochani. Och, jak długo pragnę ich chronić i pielęgnować! Nie możesz zrozumieć, jak Bóg 

uwielbia duszę oddaną Jemu. Jak możesz prowadzić ich w wierze, jeśli jesteś zmęczona i potykasz się? 

„Mimo to wyównam różnicę, bo moja siła jest doskonała w twojej słabości. Więc kontynuuj, podnoś 

brzemiona z ich serc, ozdabiaj je girlandami miłości z ogrodów Nieba. Pielęgnuj ich Clare i wierz, że JA 

JESTEM wysłałem ciebie do nich,w tych godzinach psot, które wymyślił diabeł. Jeszcze nie skończyłem, 

Moja Miłości. 

„Tak jak w dawnych czasach, kiedy nadnaturalnie chroniłem Mój lud, będę chronić tych, którzy muszą 

pozostać w tyle. Jeden z nich zostanie wyznaczony na przywódcę, a jemu lub jej, dam nadprzyrodzoną 

wiedzę i mądrość. Niech diabły nie powodują podziału, nieporozumienia, szemrania i zazdrości. 

Bądźcie czujni wobec tych trucizn, których użyją do podzielenia i rozproszenia was wszystkich. 

„Razem przetrwacie. Oddzieleni, staniecie w obliczu wielu niebezpieczeństw, bez nikogo kto was 

podtrzyma. Nie pozwólcie im dzielić i podbijać. Bądźcie mądrzejsi od wroga - chodźcie w miłości i 

pokorze, a nie będziecie mieli problemów. Chodźcie w swojej woli, egoizmie, podejrzliwości i urazie, i 

to będzie wasz upadek. 

„Wśród grup będzie wiele testów, wiele testów. Bolesne decyzje do podjęcia, decyzje dotyczące życia 

lub śmierci. Dam wam spokój, gdy decyzje będą najtrudniejsze. Korzystajcie z wszelkiej pomocy, aby 

określić plan działania. Będę z wami tak, jak byłem z Izraelem na pustyni. Dam wam znaki Mojej 

miłości, znaki niebezpieczeństwa, znaki, gdy idziecie w złym kierunku. Uważajcie, zwracajcie 

szczególną uwagę na znaki, które wam wysyłam. 

„Jeśli podejrzewacie, że podjęliście złą decyzję, zatrzymajcie się i pomódlcie się. Lepiej poczekać na 

Mnie, niż iść naprzód w pułapkę. Będą chwile działania i czas oczekiwania. To właśnie w czasach 

oczekiwania próby będą najtrudniejsze. Módlcie się zawsze, czcijcie i dziękujcie Mi za każdy 

bezpieczny moment waszej podróży, za każde zaopatrzenie, za każdym razem, gdy unikacie wroga. 

Używajcie Mojego imienia jako broni wojennej, bo nie walczycie przeciwko ciału i krwi, ale księstwom 

na wysokich stanowiskach i przeciwko złym władcom i władzom niewidzialnego świata, przeciwko 

potężnym mocom w tym ciemnym świecie i przeciwko złym duchom w niebiańskich miejscach. 

„Efezjan 6:12 

„Teraz chcę, żebyście wszyscy pamiętali, jak łatwo popaść w niewiarę, nie ufać, podejrzewać, bać się. 

To są bronie, których przeciwnik użyje przeciwko wam - uprzedzony jest uzbrojony. 

 Teraz Moje Drogocenne, trzymajcie się Moich instrukcji, bo w nich leży życie i śmierć. Nie bójcie się 

tego, co człowiek uczyni waszemu ciału, tylko tego aby wasza wieczna dusza nie poszła na kompromis 

dla dobra waszego ciała, waszych dzieci, waszej żony lub z jakiegokolwiek powodu. Będę z wami, aby 

was uwolnić od zła. Módlcie się… „Uwolnij nas od zła”. Często - to potężna modlitwa. ” 



„To wszystko na teraz, Moja Miłości. Pamiętaj, obiecałem, że twoja drukarka będzie działać jutro. ” 

(Clare) Dziękuję, Panie. Dziękuję Ci. 

(Jezus) „Błogosławię wam Moje Panny, pamiętajcie, abyście zachowali i zostawili te instrukcje za sobą. 

Miejcie odwagę i trzymajcie oczy na Wieczności. ”Amen 


