
266. Jezus mówi…  

Te Wydarzenia Będą Moim Ostatnim Wezwaniem do Pokuty przed Pochwyceniem 

5 marca 2016 - Słowa od Jezusa do siostry Clare 

Clare rozpoczęła… Błogosławieństwo Wszechmogącego Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego niech 

będzie z nami wszystkimi, drodzy Heartdwellers (Mieszkańcy Serca). To bardzo ważna wiadomość dziś 

wieczorem. Łączy wiele luźnych końców, rzeczy, które unosiły się w moim umyśle, nierozwiązane 

pytania, o których tak można by powiedzieć. Pan zebrał razem wszystkie te rzeczy dziś wieczorem i dał 

mi pewną jasność. Więc podzielę się tym z wami. Mój umysł zastanawiał się nad szczegółami snów i 

wiadomości z ostatnich tygodni i muszę to wyjaśnić, Panie. 

Jezus odpowiedział… „Tak, słuchałem zadumy twojego serca przez cały dzień, przez całą noc, i tam nie 

brakuje niczego, Clare. Wszystkie przypuszczenia itd. Ile z nich pochodzi ode Mnie, jak sądzisz? 

(Clare) Cóż, myślę, że dużo… 

(Jezus) „Może nawet wszystkie?” 

(Clare) To właśnie chciałam wyjaśnić. Nie chcę prosić o porcje innych, ale chciałabym zobaczyć, jak 

cały ten projekt zbiega się razem, Panie. 

(Jezus) „Tyle smutnych historii, tyle tragedii. To prawie za dużo nawet dla Boga, aby mógł sobie 

poradzić, nie mówiąc o rozprzestrzenianiu na Jego Oblubienicę. Słodka, Clare. Nie chcę rozmawiać o 

szczegółach tych wydarzeń… jeszcze, i wiem, że chcesz reprezentować Mnie w jasności i przesiać 

rzeczy, które NIE są ode Mnie i po prostu wymyślone aby przestraszyć ludzi. Chciałbym móc 

powiedzieć, że ich raporty są przesadzone, ale obawiam się, że nie mogę. W rzeczywistości są znacznie 

gorsze. Ale pozwól mi spróbować przygotować cię na to, co nadchodzi ”. 

„Widzisz, te dusze na tym kanale, wiele z nich, są obdarzone całkowicie dedykowanym życiem, 

całkowicie Mi oddane, bez względu na koszty. Chciałem ich tutaj, ponieważ wiedziałem, że niektórzy 

zapłacą bardzo wysoką cenę, by wesprzeć  gromadzenie dusz do Mojego łona. Masz wielu tutaj, którzy 

są bardzo dojrzali i chcą tylko żyć lub umrzeć za Mnie, zgodnie z Moją wolą ”. 

„Żyli na tym świecie wystarczająco długo, aby wiedzieć, jak bardzo jest bezwartościowy i są gotowi do 

ukończenia studiów. Ale w ich sercach pragną zabrać innych ze sobą, a te możliwości umierania z 

masami grzeszników i niezbawionych, są ich sposobem na dziękowanie Mi za Moją ofiarę na Krzyżu ”. 

„Och, to nie jest dobrze rozumiane na Ziemi, ale zanim się urodzili, rzeczywiście istniało porozumienie, 

że pewnego dnia oddadzą życie za Mnie. To była ich wolna ofiara, Clare. Nikogo do tego nie 

zmuszałem. Ale poinformowałem ich i wyrazili zgodę. Widzicie, Moja Oblubienica będzie zjednoczona 

ze Mną w życiu i śmierci. Nie była to łatwa decyzja, ale z ich perspektywy w Niebie była to 

najwspanialsza rzecz, jaką mogli dla Mnie zrobić ”. 

 



„Nikt nie lubi bólu ani cierpienia, ale nawet te rzeczy wydawały się dla nich wówczas nieistotne. 

Jednak zaoszczędzę im wiele i, jak domyśliłaś się, masowa pokuta wybuchnie natychmiast po tych 

wydarzeniach. Dałem ci to do zrozumienia, kiedy opowiadałem ci o jednej z twoich córek. Teraz to nie 

neguje tego, co powiedziałem o Wielkim Odrodzeniu, tym, które podąży za Pochwyceniem ”. 

„Te wydarzenia będą Moim ostatnim wezwaniem do pokuty przed Pochwyceniem”. 

(Clare) Panie, pomóż mi. Byłam naprawdę ostrożna i nie chciałam tylko wypełniać pustego miejsca. 

Poszłam więc i otrzymałam komunię i przez chwilę siedziałam z Panem. MOMENT, w którym 

otrzymałam komunię, usłyszałam… „Dni”. 

(Jezus) „To będą dni między pierwszym wydarzeniem a Pochwyceniem. Ci, którzy stali z tyłu i 

przeciwstawiali się Mnie i Mojemu Przewodnictwu, w ich upartej dumie, otrzymają szansę. Niektórzy 

odpowiedzą. Inni staną się jeszcze bardziej zatwardziali, jeśli możesz w to uwierzyć. Mój duch zostanie 

obficie wylany na ludzkość, aby przekonać ich o swoich grzechach. Nie będzie już nikogo, kto nie 

będzie rozróżniał dobra od zła, kto nie będzie odróżniał jego lewej ręki od prawej, że tak powiem ”. 

„Robię to jako wielki akt miłosierdzia, a ci, którzy zginą w tych wydarzeniach, są współpracownikami 

na polu, oddającymi swoje życie, aby ich bracia i siostry mogli pójść za nimi do wieczności. To jest 

kolejny powód, dla którego umarli w Chrystusie będą najpierw pochwyceni; dali z siebie wszystko i na 

pewno zasługują na to, by być pierwszymi, którzy zostaną wskrzeszeni ”. 

(Clare) Otrzymałam całą tę wiadomość z wielką ostrożnością, aby znajomy duch mnie nie oszukał, 

zwłaszcza jeśli chodzi o ramy czasowe. To może być prawdziwa przepaść, a nasze umysły mogą nas 

oszukać. Wróg też może nas oszukać - więc byłam bardzo ostrożna. 

Ale zaczełam naprawdę łączyć się z Panem i odczuwać spokój, że to rzeczywiście był On. Poza tym 

dlaczego miałby mnie zwodzić? Co on by na tym zyskał? Ten kanał dotyczy Miłości Boga, Jego miłości 

do nas, naszej miłości do Niego okazywanej naszym braciom. Jezu ufam Tobie. Wierzę, że jesteś 

wierny, aby dać nam rybę, a nie węża, kiedy przychodzimy do Ciebie tacy głodni odpowiedzi. 

(Jezus) „Och, widzę światło, które świeci w twoich oczach, droga Clare, otrzymujesz Moje słowa w 

wierze”. 

(Clare) W tym momencie myślałam o czymś, co zauważyłam na czyimś kanale, tylko o uwadze, którą 

ktoś o mnie napisał. 

(Jezus) „Przepraszam za okrucieństwo tych, którzy nienawidzą ciebie bez powodu, Moja miłości. Moje 

serce boli razem z twoim i rzeczywiście jest to dobra ofiara dla ich uświęcenia. Zamiast pozwolić 

zatruć swoje serce, zawsze reaguj w miłości, „Ojcze przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią”. 

(Clare) Poszłam na modlitwę z bolącym sercem po tym, jak natknełam się na tych, którzy kłamali na 

temat mojego związku z Jezusem i Jego naukami. O, moi bracia i siostry, policzcie koszty, kiedy 

otrzymacie łaski Boga; prześladowania, kłamstwa, oszczerstwa… one przychodzą z tym obszarem.  



Przekonasz się, że największym bólem, jaki kiedykolwiek poczujesz, jest ujrzenie łask Pana 

wyśmianych i odwróconych, kiedy On w Swojej doskonałej dobroci obsypał dusze łaskami i 

zaproszeniami, aby zbliżyć się do Niego. I odwracają się. Nic, nic, czego kiedykolwiek doświadczyłam, 

nie jest bardziej gorzkie niż to. 

(Jezus) „Muszę ci jednak powiedzieć, że sprowadziłem do ciebie całkiem spory asortyment 

doświadczonych wojowników za prawdę i„ dedykowanych ” Moich Miłośników, ponieważ chcę, aby 

wielu, którzy tu przychodzą, dojrzewało szybko przez swój przykład. Znaleźli tutaj dom i żadne 

kłamstwo ani oszczerstwo nie odstraszy ich i nie wyrwie z Mojego Serca, ani od tego kanału - 

ponieważ Moje Owce znają Mój głos i zazdrość nie będzie nimi rządzić. Dojrzeli w zrozumieniu i 

pozostają w zgodzie ze swoimi pozycjami w Ciele Chrystusa. To oni zasłaniają was modlitwą i 

przyciągają wszystkich ludzi do Mnie. Tak, mają duży wpływ na ten kanał dzięki ich modlitwom i 

przykładom. ” 

„I wszystko, co możesz zrobić, to modlić się za te żałosne dusze, które znajdują winę w tym, czego 

nauczam. Módlcie się, módlcie się, módlcie się. Naprawdę są żałosni, wielu zaślepionych przez 

zazdrość, a inni przez strach. Gdyby tylko wiedzieli. Wezwałem ich tutaj, aby mogli wzrastać i 

wychodzić z niepewności, z lęków w Moje ramiona, gdzie udzielam uzdrowienia i głębokiego pokoju 

oraz akceptacji tego, jacy piękni są dla Mnie naprawdę. Ale teraz będą musieli czekać na inny czas, 

kolejną okazję, by wziąć Mnie w objęcia bez strachu ”. 

(Clare) Och, Jezu, chciałabym poznać każdego z tych, którzy odwiedzają nasz kanał, i w jakiś sposób 

zachęcić ich. Czasami jestem bardzo smutna, że nie mam dla nich więcej czasu. 

(Jezus) „Chciałbym, żebyś mogła to wszystko zrobić, ale jesteś ograniczona swoją chorobą i czasem. W 

rzeczywistości nawet i z tego korzystam - więc nie martw się, Clare. Kocham ich całym Moim Sercem i 

przyprowadzę ich do stołu bankietowego Moich ramion, chociaż teraz tego nie rozumieją ”. 

„W każdym razie chciałem, żebyście wiedzieli, że wiele dusz, które zginą w tych tragediach, jest w 

rzeczywistości bardzo wyjątkowymi wierzącymi. Bardzo, bardzo wyjątkowi, a ich nagroda w Niebie 

będzie częścią żniwa, które nastąpi po tych wydarzeniach. W tym momencie obejmę ich ekstatyczną 

radością i ciepłymi ramionami i na zawsze będą ze Mną. Nie mają się czego bać, a wszystko aby się 

radować, gdyż zbliża się ich czas ”. 

„Ale chciałem wyjaśnić, że będzie możliwość odpokutowania między pierwszymi wydarzeniami a 

Pochwyceniem. To znacznie zwiększy żniwo dusz. Ale będą to dni, a nie pełne przebudzenie. To z 

pewnością nastąpi po Pochwyceniu. Dusze w tysiącach przyjdą do Mnie, a przepaść między dobrem a 

złem zostanie ostro zdefiniowana. Wtedy zaczną się wielkie prześladowania.” 

(Clare) Ale Panie, powiedziałeś: „jak za dni Noego, ludzie będą się żenić i wychodzić za mąż, i nagle 

przyjdzie na nich”, jakby to powiedzieć bez ostrzeżenia? 

(Jezus) „Nie, w czasach Noego mieli mnóstwo ostrzeżeń. Ale zignorowali znaki i śmiali się z nich, by 

pogardzać, tak jak dzisiaj. Ta duma musi zostać złamana, a te wydarzenia dadzą im szansę, której 

pokolenie Noego nie miało. Czyż nie jestem Bogiem Miłosierdzia?  



To, co przyjdzie na nich nagle, jest tragedią i wielu nie zostanie zbawionych, nie będzie miało okazji 

odpokutować, chociaż nikt z was nie rozumie dokładnie, do jakiego stopnia pukałem do drzwi ich serc 

podczas ich życia ”. 

„Clare, chcę, żeby nikt nie zginął. Żaden. Ani jeden. Niektórzy otrzymają ostatnią szansę. Jak myślisz, 

dlaczego chciałem abyście wszyscy modlili się o Miłosierdzie, Modlitwą o Miłosierdzie Boże? Czy 

przypuszczasz, że wasze modlitwy odbijają się od ścian? Nie, wasze modlitwy kupiły więcej czasu, 

więcej łaski i więcej miłosierdzia ”. 

„Znowu, to wydarzenia, które nagle pojawią się na całej Ziemi, ale ci, którzy przeżyją, będą mieli 

okazję się obudzić i pokutować”. 

(Clare) Więc te rzeczy nie będą miały wpływu na Amerykę? 

(Jezus) „Nie, Moja Miłości, będą odczuwane przez cały świat. Zbliżamy się do tego dnia, kiedy mówimy 

– nie mamy faktycznie więcej czasu. Ale będę miał miłosierdzie, nad tym nad którym będę miał 

miłosierdzie i Moje serce łamie się przez Moje zagubione dzieci. To wymaga, abym dał jeszcze jedną 

szansę na pokutę. Dobrze ułożyłaś kawałki układanki, Moja Miłości. Teraz nadszedł czas, aby 

powiedzieć Moim ludziom… Dni co wam pozostały, uporządkujcie swój dom. ” 

(Clare) Skąd będziemy wiedzieć, że nadszedł czas, Panie? 

(Jezus) „Pamiętajcie? Dotrzecie do punktu spokoju, głębokiego spokoju. W tym miejscu będziecie 

wiedzieli. Będzie to nadprzyrodzony pokój, który wszyscy będą czuli ”. 

„Tak więc do was wszystkich, mój ludu, mówię… dokończcie wyścig. Nie patrzcie ani w lewo, ani w 

prawo, nie wędrujcie. Nie marnujcie czasu. Bądźcie zaangażowani w moje sprawy, kiedy przyjdę po 

was. Módlcie się lub pracujcie, kochajcie i służcie, według zdolności, którymi wam obdarzyłem. 

Wykorzystajcie w pełni swoje talenty w tych ostatnich dniach. Zbierzcie jak najwięcej dusz w Moje 

ramiona. Zarzućcie swoją sieć na głębię, na połów, i przygotujcie się na ciężką pracę, aby to zebrać w 

tej godzinie. Będzie to ostatnia szansa. Proszę - bądźcie na to przygotowani. ” 


