
69. Jezus mówi… Nie Ufaj Ciału 

9 maja 2015 - Słowa od Jezusa do siostry Clare 

Co powiesz swoim ludziom dziś wieczorem, drogi Panie. 

„Nie ufajcie ciału. Nie wyobrażajcie sobie przez chwilę, że możecie sami się o siebie troszczyć bez 

Mojej interwencji… a właściwie mojej całkowitej kontroli. Kiedy ufacie swojemu ciału, swojej zdolności 

do obrony, swojej zdolności do zapewnienia sobie, ustawiacie się na porażkę. Są tacy, którzy wejdą w 

Ucisk z pustymi kieszeniami i nie będą mieli gdzie pójść, nie będą mieli jedzenia, żadnego 

przygotowania. A jednak będą w pełni zaspokojeni na każdym kroku. ” 

„Kiedy dusza pokłada we Mnie pełne zaufanie, mogę swobodnie zapewnić wszystko, czego 

potrzebuje. Zamiast dostarczać i przetrwać, zajmujcie się Moimi sprawami i wszystkie te rzeczy 

zostaną wam dodane. Wasza niepewność i panika nic nie dają, tylko dają diabłom pozwolenie na 

przesiewanie, zmęczenie was i sprawienie, że przedwcześnie wejdziecie prosto w ramiona czekających 

wrogów. Ale skupiając się na przynoszeniu dusz do Mnie, Ja jestem wolny, aby zapewnić wszystko, 

czego potrzebujecie, Moja wierność jest waszą tylną strażą i przykryciem. ” 

„To brak wiedzy o Mnie powoduje, że inni zanurzają się i przykładają do zaspokajania swoich potrzeb. 

Kiedy Mnie znacie, wiecie, że już przewidziałem wyjście, wraz z jedzeniem, lekarstwami i osłoną, które 

uczynią was niewidzialnymi dla wroga. ” 

„To z korzyścią dla tych, którzy pozostali Clare. W większości teraz zamierzam przygotowywać ich 

przez nasz czas razem”…… mój umysł odpłynął na sejsmiczne mapy Yellowstone, które widziałam 

dzisiaj, że były to solidne pręty koloru, a nie linie i pomyślałam, że Nibiru sprowadza na ziemię zmiany 

i oni wiedzieli cały czas, że tak się stanie. ” 

„Tak, wiedzieli cały czas. Ale zamiast zapewniać pomoc masom, oni liczą na katastrofalne warunki, aby 

zgładzić część ludzkości, która nie pasuje do ich kodu genetycznego. ” 

„Wróćmy jednak do tego, co jest tutaj ważne. Moja miłości. Należy skupić się na dobroczynności i 

cnocie, zaufaniu i wierze w Moją zdolność do zabezpieczenia. Bez tych kluczowych postaw, oni  nie 

odniosą sukcesu. Moja ochrona może sprawić, że staniecie się niewidzialni, Moja ochrona może 

odwrócić dzikie zwierzęta, Moja ochrona może ocalić was od ziemi ustępującej pod wami, Moja 

ochrona może zapewnić wodę i żywność, gdy jej nie ma. Mogę zrobić wszystko, i zrobię to, dla tych, 

których plan polega na gromadzeniu dusz w królestwie. Ci, którzy bezinteresownie dają i prowadzą, ci, 

którzy są uczciwi i troszczą się o innych, są tymi, których będę nadnaturalnie chronić i zapewniać. ” 

„Wielu dodam do waszych liczb, którzy potrzebują zbawienia, ich wieczność waży się i jeśli uczynicie 

ich wieczność waszym priorytetem, będę was osłaniał. Dusze będą zmagały się z zamętem i strachem, 

nie odróżniając góry od dołu, tak surowe będą próby na ziemi. Będą tak zdezorientowani, że nic nie 

będzie mogło ich uspokoić, jak tylko nadprzyrodzona łaska. Uzdrawiająca łaska, kładąc na nich ręce i 

modląc się, aby Mój Pokój zstąpił na nich. 



„A dla was, którzy jesteście powołani do uzdrowienia, żyję wewnątrz was, połóżcie waszą rękę na 

rannych lub cierpiących i wyobraźcie sobie, że Moja ręka porusza się od waszego serca przez waszą 

rękę i na duszę. Ja zrobię resztę. Wszystko, w co musisz uwierzyć, to to, że JESTEM i ŻYJĘ W WAS. To 

wszystko, czego potrzeba do całkowitego wyleczenia nawet najbardziej dramatycznych chorób. ” 

„Bądźcie ochrzczeni w Duchu Świętym, módlcie się językami, śpiewajcie językami nad ludźmi, mówicie 

MOIM językiem, a ja pomodlę się przez was, doskonałą modlitwą. Nie pozwólcie nikomu zniechęcić 

was do mówienia językami, diabły będą używać świadomych, niepewnych i słabo poinformowanych 

dusz, aby powstrzymać was przed użyciem tego potężnego daru. Nie pozwólcie im. Teraz bardziej niż 

kiedykolwiek musicie modlić się językami. ” 

Będę dla niektórych z was dawał interpretację podczas modlitwy, która poinformuje was o tym, czym 

jest wasza prawdziwa opozycja, czy to człowiek, zwierzę, czy nawet wasza jaźń. 

„Będzie wielka potrzeba nadprzyrodzonej mądrości, tak wielu różnych przeciwników przyjdzie 

przeciwko wam. Ostrzegę was przed nimi, jeśli uczynicie modlitwę absolutnym priorytetem. Bardziej 

niż samo życie, potrzebujecie dobrej jakości czasu modlitwy ze Mną. Nikt w waszej grupie nie może iść 

bez modlitwy. Ci, którzy nie będą się modlić, będą słabymi ogniwami w waszym łańcuchu. Zdradzą 

was i podejmą złe decyzje pod presją. Lepiej, aby wszyscy pozostali w modlitwie i pozwolili tym, którzy 

nie będą się modlić, iść gdzie indziej, to znaczy, kiedy zrobiliście wszystko, co w waszej mocy, aby 

przyprowadzić ich do Mnie, a mimo to nie uznają lub nie zdecydują się żyć według Moich standardów. 

Pozwólcie im odejść, sprowadzą kłopoty tylko na innych członków waszej grupy. 

„Pod koniec, kiedy wszystko stanie się najbardziej chaotyczne, będziecie musieli przylgnąć do Mnie 

całym sercem i nie opierać się na własnym zrozumieniu lub urządzeniach. Zainspiruję was 

odpowiednimi krokami do podjęcia, nawet w waszych snach przyjdę do was i nauczę was. Zrozumcie, 

że im bliżej końca wydarzeń, tym bardziej chaotycznie się stanie i tym krótszy będzie czas przed 

wyzwoleniem. Módlcie się o siłę, odwagę, mądrość, współczucie i pokój. To dzięki waszej wierze, że 

zostaniecie zbawieni, ciało niczego nie da, wszystko zależy od wiary i zaufania do Mnie samego ”. 

„Będziecie świadkami, jak ludzie całkowicie się rozpadają i nie są w stanie dłużej sobie radzić. Będą 

przechodzić na emeryturę wewnątrz siebie, gdzie czują się bezpiecznie. Wszystko, co możecie dla nich 

zrobić, to modlić się i być współczującym. Moja łaska ich poniesie. Będą wśród was, jako chorzy i 

niepełnosprawni, czyńcie wszystko, co w waszej mocy, aby się nimi opiekować, nie zniecierpliwiajcie 

się nimi ani nie odrzucajcie, będą waszą zbawczą łaską. Ponieważ zajmowaliście się nimi, Ja zajmę się 

wami. 

„Jeśli jednak musicie zostawić kogoś za sobą, dajcie im porcję jedzenia i wody, módlcie się za nich, 

abym przejął ich opiekę i polecił ich w Moje Miłosierne ręce. Nie chodźcie w poczuciu winy, zrobiliście 

wszystko, co mogliście, a teraz jest Moja kolej. Zostaniecie wypróbowani do najdalszych granic, a 

kiedy osiągniecie te granice, zwróćcie się do Mnie i powiedzcie: „Panie, przejmij to ode mnie, jestem 

na granicy”. I dam wam siłę, aby kontynuować. Pamiętajcie, że Moja moc jest doskonała w waszej 

słabości. To jest moja szansa, aby pokazać wam, jak dużo znaczycie dla Mnie i kim naprawdę jestem w 

was. 



„Błogosławię was teraz spokojem, który przekracza wszelkie zrozumienie, odwagą i wytrwałością. 

Biegnijcie w tym wyścigu do mety. Wkrótce wrócę i sprawię, że wszystko stanie się nowe ”. 


