
694. Jezus wyjaśnia… Pochwycenie i Sąd…  

Decyzja Została Podjęta, a Przygotowania Zakończone 

23 marca 2019 r. - Słowa Jezusa do siostry Clare 

Clare zaczęła… Panie, przebacz nam. I wyślij swojego Ducha, aby odwrócił Twoją Oblubienicę od jej 

złych dróg, zanim będzie za późno… Amen. 

Droga Rodzino, Ezekiel cierpiał straszne męki. Zeszłej nocy miejsce operacji Ezekiela zaczęło się 

rozrywać po 18 latach. Miejsce chirurgiczne, z jego ciała, zdrowa skóra. Było tak bolesne, że prawie 

zemdlał. Pan mówi, że niewierna Oblubienica oddziera się od Wiernej Oblubienicy. Kościół rozdziera 

Kościół. Jego Ciało rozrywa się na części. A naród robi to samo. Wszystko z powodu poważnego, 

zakorzenionego wielowiekowego grzechu dumy. 

Wyczułam tę chorobliwą chorobę nawet nad samym Niebem, tak wielki jest smród i choroba. Po 

przyjęciu Jezusa w Hostii ujrzałam Go zwycięsko, wyłaniającego się z grobu. Trzy razy pokazał mi tę 

wizję i nie byłam pewna, co to dokładnie oznacza. Ale w końcu to było tak oczywiste. Wniebowzięcie!? 

Zastanawiałam się, czy miał na myśli Wniebowzięcie, ponieważ codziennie czytamy o tym w Biblii i w 

kartach Rhemy codziennie. Nawet wiele razy. I czuję to, to z powodu morderstwa noworodków. To 

była już  ostateczność. 

Zakrwawiona ziemia w Ameryce stała się smrodem w Bożych nozdrzach, krzycząc o sprawiedliwość do 

najwyższych niebios. 

Czuję to w mojej istocie. Bardzo wielka choroba, prawie tak, jakbym stała pośrodku pola gnijących 

zwłok. Nie jest czarne; jest szare i bezbożne. 

Och, co teraz musi czuć Mój Jezus! Wiem, że Jego Serce jest rozdarte na dwoje. Ezekiel to widział. 

Ponieważ Oblubienica Jezusa oddziela się od Oblubienicy Szatana i Świata. 

Ezekielowi powiedziano… „Podjęto decyzję.” Pan nadal prosi go, aby spojrzał w górę, spojrzał w niebo 

i przygotował się na ucztę weselną. Drżę z powodu tych słów, ponieważ nie mam wszystkich moich 

piosenek skończonych. 

Tak więc po wieczerzy Pańskiej mówiliśmy o pokucie. I jak zwykle obawiałam się, że coś zrobiłam - 

więc odeszłam, aby być z Nim i zaczął mówić… 

(Jezus) „Moje serce jest chore aż do śmierci, umiłowani. Tak wielka jest nieprawość Mojego ludu, że 

nie chcę go oglądać nawet przez jeden dzień. A jednak są wyjątki od tego. Są tacy, którzy Mnie 

kochają każdym włóknem swojej istoty. I tak, jesteś jedną z nich. Nie bój się. Kochaliście Mnie z wielką 

czystością serca, pomimo rozproszeniom, potępieniom rzucanym na was przez wroga. Nawet 

zaproszenia do światowego zysku. Pomimo twoich niepowodzeń, Clare, przylgnęłaś do Mnie całym 

swoim sercem i widzę twoje wykroczenia jako drobne i niegodne uwagi. 



„Wiem, że jesteś bardzo ostrożna, prawie skrupulatna. Ale to nie chodzi o ciebie. Choroba, którą czuje 

Ezechiel, nie ma z tobą nic wspólnego. Chodzi o rozkładające się, zgniłe ciało Mojego Kościoła. A 

jednak wy jesteście zdrową częścią, silną w miłości i oddaniu. 

„Jak odejdę od Mojej odstępczej Oblubienicy! Jak Ja cierpię razem z jej chorą duszą. Dlatego muszę 

wycofać się do twojego słodkiego oddania dla Mnie, aby przypomnieć mi, że jest wielu, którzy nie 

poszli tą drogą. Są dla Mnie, a nie przeciwko Mnie. Chcą Królestwa Niebios na Ziemi z całego serca. 

„Ale te biedne, błędne, nieobrzezane dusze, których sumienia są zamknięte – to je opłakuję. A smród 

ich zwłok dociera do Nieba, więc jest to okropne. 

„Słuchaj, mój ludu. Poszedłeś drogą śmierci. Skąpałeś się w piekle. Sprzymierzyłeś się z tymi, którzy 

mają pustą, kredową pobożność - ale w rzeczywistości są dziećmi Szatana. Nie szukałeś Mojego Serca 

ani Mojej Woli, ale wybrałeś sposoby świata. 

„Czy mam cię zabrać do domu, jak gdyby niebo było twoim domem? To jest Moje serce - ale NIE jesteś 

gotowy. Nie przez długi czas. Lepiej zrozumiesz to po Pochwyceniu, kiedy zobaczysz, jaki naprawdę 

jest koszt przynależności do Mnie i jesteś gotów go zapłacić. 

„Te decyzje, które tak bardzo były trudne, w tym czasie już nie wejdą na scenę. Będzie to raczej 

istnienie życia i śmierci. Wielu z was zostanie zamordowanych. Niektórzy torturowani. Tysiące 

straconych za wiarę, ponieważ w końcu obudzili się do kogo należą. W końcu zobaczyli, że należą do 

Mnie i nigdy, przenigdy nie chcą być oddzieleni ode Mnie - nawet jeśli oznacza to ich śmierć. 

Chciałbym oszczędzić wam tego rodzaju egzystencji, ale nie byliście Mi wierni. 

„Pochwycenie jest dla wiernych; żyli i poświęcili się dla Mnie. Nie myśleli o tym, czego chcieli, ale 

czynili tylko to, co otrzymali ode Mnie do zrobienia. Znosili prześladowania i oszczerstwa wiekowe dla 

Mnie i pozostali wierni doktrynie i obowiązkom. Nie zgięli kolan przed żadnym bogiem, stworzonym 

przez człowieka.  Przeciwnie, odwrócili się od tych zaproszeń, nawet jeśli oznaczało to ich utrzymanie. 

Nie minęli żebraka na rogu, ale wydali nawet z własnej potrzeby. 

„Wy z drugiej strony, poszliście na kompromisy dla wygody i zysku. Nie opowiadaliście się za Moimi 

wyborami, by rządzić waszym krajem - i do dziś aprobujecie tych, którzy mają złe serca. A jednak 

nazywacie siebie Moim Imieniem! 

„Ale mówię wam. Ja was nie znam. Czas ucieka dla was. Jeśli nie pokutujecie i nie zmienicie kursu - 

szybko! Zostaniecie z tymi, którzy Mnie nigdy nie znali. A w trakcie męki dostaniecie wybór powrotu 

do Mnie, choć koszt może być waszym życiem. 

„A dla was, Moi Oblubieńcy, którzy pozostaliście wierni. Nie będę dłużej zwlekał. Podjęto decyzję; 

przygotowania do Weselnej Uczty są zakończone. Brakuje tylko waszej obecności. Przyjeżdżam po 

was. Kontynuujcie ten kurs, Moi drogocenni. Z całego serca pragnę uwolnić was od ciężarów tego 

świata i zabrać was do Siebie. Nie spuszczajcie oczu z Nieba. Wkrótce przyjdę. 

(Clare) Cóż, po tym, jak skończyłam tę wiadomość, właśnie sprawdziłam w moim duchu, że coś 

zostawiłam. Próbowałam to wyjaśnić i zapisałam dla was. Podzielę się z wami. 



Próbując pogodzić to wszystko z nadzieją, którą dał nam w ciągu 2 lat, walczę. Wierzę, że ostateczny 

wyrok został wydany z powodu zabijania noworodków przez Instytucje. ‘Stopy z Gliny’ dobrze 

przygotowały się do tego pokolenia odszczepienieców. A teraz inne stany idą w ich ślady. 

Od przedszkola do uniwersytetu, ich sumienie zostało utworzone przez szatana i jego Instytucje. Od 

szkół po muzykę, filmy i opowiadania oraz to, co jest nagradzane w społeczeństwie i tym, co jest 

karane - stworzył ogromną większość rosnącą w mocy, którzy zaakceptowali, że zło jest dobre, a 

dobro złe. 

Nawet jako Sodoma i Gomora nie odróżniają swojej lewej ręki od prawej. Czy wiecie, że zasady 

świeckiego humanisty są dokładnie takie same jak Kościoła Szatana? Punkt za punkt. Oczywiście 

ukrywają swoją podłość i zaprzeczają jakiemukolwiek uczestnictwu w rytualnej ofierze i morderstwie. 

Ale to, w co wierzą i wyznają, linia po linii, jest takie samo jak nasz skorumpowany rząd i świecki 

humanizm. 

Ale starsze pokolenie u władzy jest tak skorumpowane i skompromitowane, że jest dla nich tak, jakby 

nie było czegoś takiego jak dobro i zło. Otworzyli więc szatanowi możliwość obrażania Boga w 

niewiarygodny sposób. 

Jak to możliwe, że dziecko urodzone na tym świecie jest uśmiercane - ponieważ jego matka go nie 

chce? Dlaczego te dzieci nie są oddawane do adopcji? Tak wiele bezdzietnych par czeka na adopcję 

dziecka! 

Czy to program depopulacji? Czy to dlatego, że sataniści potrzebują krwi noworodków, które są 

uśmiercane, zamrażane i wysyłane w pudełkach do nieznanego miejsca, gdzie zostają rozebrane na 

narządy? 

Patrzę na krajobraz i wszystko, co widzę, to irracjonalni ludzie głosujący na tych przestępców i 

sprzeciwiający się naszemu prezydentowi na każdym kroku. Ogromna opozycja. Jakoś udało im się 

uzyskać jakąś większość całkowicie pozbawioną skrupułów - do tego stopnia, że wołają przeciwko 

człowiekowi, który może ich wyzwolić, i oklaskują tych, którzy później ich uśmiercą, ponieważ nie 

będą już potrzebni . 

Wybacz mi, Panie, jeśli moja opinia jest sprzeczna z twoim myśleniem, ponieważ Twoje drogi są o 

wiele wyższe niż nasze! Ale nie widzę przebudzenia w tej atmosferze. Chociaż z pewnością widzę sąd, 

jak ogień spadający na ten naród. 

Jezus zaczął znowu mówić… „Masz rację, tak myśląc, Clare. Niesprawiedliwość przelewa się i pokrywa 

Ziemię. Wzrasta fala tych, którzy walczą o Prawdę. Ale walczą  z pokoleniem przekonanym, że Moja 

droga jest przestarzała, a ci, którzy idą za Mną, są wrogami państwa. 

„Ten cios w serce Mojego Ojca wprowadził Sąd, gdzie zaplanowano miłosierdzie. Miejcie serce 

splecione z Moim i róbcie to, co przed wami postawiłem. Proszę nie dajcie się złapać w ramy Czasu. 

 Jestem ponadczasowy. A kiedy będziecie mieszkać w Moim sercu, wy także będziecie żyć bez względu 

na Czas. I będziecie mieli Mój spokój”. 


