
330. Jezus mówi o… Zniszczeniu Tel Aviv, Rligii Szatana Islamie i Wpływie Modlitwy 

4 czerwca 2016 r. - Słowa od Jezusa do siostry Klary 

(Klara) Panie Jezu, udziel nam Łaski, abyśmy wytrwali w Miłosierdziu i Modlitwie.  

Cóż, Heartdwellers, tak bardzo kusiło mnie, aby sprawdzid Wiadomości, a Rhema, którą Pan mi 

właśnie dał, uderzył prosto w sedno. Porzud nadmierne pragnienie poznania, ponieważ prowadzi to 

do dużego rozproszenia i oszustwa. Wow, to ugryzło w zadek, ponieważ pierwszą rzeczą jaką dzisiaj 

chciałam zrobid, to sprawdzenie Wiadomości, a On nie chce, żebym to robiła. Więc kiedy usiadłam, 

aby słuchad Pana po uwielbieniu, natychmiast coś do mnie powiedział… 

Jezus zaczął… „Wasze modlitwy działają. Prawie każda dusza, która ogląda twoje filmy, modli się teraz, 

z wyjątkiem tych, którzy nie chcą Mnie poznad ”. 

(Clare) Wow - to jest piękne. Panie, co masz nam do powiedzenia? 

(Jezus) „Módlcie się, nie wyszliśmy jeszcze z lasu. Poczyniono pewne postępy, ale nadal jest to bardzo 

poważne. Pamiętasz, co stało się z Sodomą i Gomorą? 

(Clare) Tak, Panie. 

(Jezus) „Cóż, to, co masz w Tel Aviv, jest jeszcze gorsze i woła do Boga o karę. Ten głos w tej chwili jest 

głośniejszy niż jakikolwiek inny w uszach Mojego Ojca. W tej chwili dla tego miasta planowane jest 

poważne zniszczenie. Miejcie świadomośd, że Mój Ojciec nie będzie wyśmiewany, a szydercy weszli do 

bram miasta w tłumach, podnosząc swój róg w arogancji i rezygnacji. To jest pokolenie, o którym jest 

napisane, sąd narodów jest już dawno opóźniony. 

„A jednak z powodu świętości tych, którzy wołają do Ojca, w przeszłości sąd był opóźniony, ale dalsze 

ignorowanie tego uczyniłoby Mojego Ojca niesprawiedliwym zamiast litościwym. Czy widzisz moja 

córko, niektóre z nich muszą się spełnid. Niektóre rzeczy są absolutnie konieczne do spełnienia i 

można je złagodzid poprzez modlitwę, a nawet opóźnid, ale nie odwoład ”. 

(Clare) Panie, a co z naszym narodem? 

(Jezus) „Wołanie wiernych wzniosło się wysoko i poruszyło Serce Mojego Ojca, a jednak wasz kraj 

czeka smutek i cierpienie. Módlcie się, Clare, módlcie się bardzo mocno, aby gniew Ojca został 

powstrzymany. Módlcie się, aby powstali ci, którzy wiedzą lepiej. 

„Módlcie się, aby kolejne porażki wykoleiły zły plan przeciwko dobrym ludziom tego narodu. Są 

jednym narodem podporządkowanym Bogu, a nie częścią rozpusty ciała kierowniczego (czerwiec 2016 

r.). 

„Ten kraj został przejęty siłą i intrygą, a nie popularnym głosowaniem opartym na faktach. Ale taka 

jest droga zapisana dla antychrysta (Obamy), człowieka intrygi i podstępnego, dochodzącego do 

władzy nie cnotą, ale oszustwem. 



„Clare, chcę, żebyście wszyscy nadal się modlili, wciąż jest wiele rzeczy, które nie zostały odwołane, 

wasze modlitwy mają wpływ, ale jest o wiele więcej w to zaangażowane”. 

(Clare) A co ze światem, Panie? 

(Jezus) „Możesz zobaczyd cieo islamu, który teraz zaciemnia narody. Religia szatana, gdy chodzi 

niewidzialnie, cieo rzucany przez gęstośd jego złości, zaciemnia każdy obszar świata. Wkrótce nie 

będzie to już mroczny wpływ w Ameryce, ale fakt, że miasto po miasteczku ulega prawu szariatu. 

„Nie będziesz tu aby tego doświadczyd. Z pewnością usunę cię z uścisku tego zła. Tyle musi się 

wydarzyd, Clare, ale zrozum, że wasze modlitwy o litośd mają łagodzący wpływ na surowośd sądu. 

Więc nie przestawajcie się modlid. Wciąż pozostaje wiele do uniknięcia. Miejcie nadzieję w Jego 

Miłosierdziu, ale wiedzcie na pewno, że pewne rzeczy muszą się wydarzyd ”. 

(Clare) Pewne rzeczy jak co? 

(Jezus) „Jak wojna, trzęsienia ziemi, tsunami, wulkany i następstwa tych nieszczęśd. Clare, mówię do 

ciebie, Moja Oblubienico. ” 

(Clare) W tym momencie zmagałam się z poczuciem winy dotyczącym grilla i czekoladowych ciastek, 

którym poddałam się… 

(Jezus) „Czyż nie mam słuchad waszych wołao o litośd, niezależnie od ciastek i grilla? Wychowałaś się, 

by oczekiwad komfortu, gdy było źle. To jest wrodzona i związana z cukrem w krwi reakcja. Jednak 

możesz to przezwyciężyd dzięki Mojej Łasce, ale litowałem się nad tobą, słyszałem twoje wołanie o 

litośd. ” 

(Clare) W tym momencie stał się bardzo przejrzysty i trzymał mnie nad Swoim Sercem. 

(Jezus) To, co chcę wam powiedzied, Moje Miłości, że nie potrwa to długo. Zasadniczo, rzeczy się 

wydarzą, ale w grę wchodzi wiele litości. A jednak będzie zamieszanie i pandemonium, i spodziewam 

się, że wszyscy przylgniecie do Mnie pośród tego, bez względu na to czy możecie się nawzajem 

widzied, czy nie. Pozostaocie blisko Mnie, w żadnym momencie nie będę od was odległy. Wasze dni, 

wasze życie jest w Moich Rękach, a ja je pielęgnuję czule. Nie marnujcie czasu, Moje Miłości, 

wykorzystajcie to, co macie przed sobą. Znam wasze fizyczne ograniczenia. Wiem, że możecie zrobid 

tylko tyle. Ale Ja mogę zrobid o wiele więcej, jeśli polegacie na Mnie, a nie na własnych urządzeniach. 

„Na przykład w tym momencie przybyliście do Mnie w ubóstwie ducha, a teraz wyraźnie Mnie widzicie 

i słyszycie. Zawsze przychodźcie do Mnie w ten sposób. Nawet jeśli nie oddajecie się sobie. Zawsze 

przychodźcie do Mnie ślepi i nadzy. I zawsze sięgnę ponad tę barierę i was dotknę. Czy rozumiecie? 

Wasze ubóstwo i małośd wołają do Mnie, a Ja nie mogę wam się oprzed. To tym dumnym i 

samozadowolonym, opieram się. Ale na małych i słabych, przelałem Moje Miłosierdzie. 

„W miarę upływu dni nie rozluźniajcie się w modlitwie. To może byd ta sama siła, która powstrzymuje 

Rękę Mojego Ojca. Istnieje wielka nagroda dla tych, którzy porzucili swoje osobiste preferencje na 

rzecz miłosierdzia dla tych, którzy nie są gotowi.  



Jest w tym poligon doświadczalny, aby zobaczyd, którzy z tych, którzy nazywają się „Moją 

Oblubienicą”, naprawdę są w zgodzie z Moim Sercem. Tak, te dni są ponownie okazją do ujawnienia 

kolejnej warstwy głębi w nabożeostwie do Mnie i tych, którzy naprawdę troszczą się o Mnie i o ich 

brata. Jest tak, jak kościół w Filadelfii, przylgnijcie do tego opisu, a zdacie test w latających kolorach… 

kalambur zamierzany. Uśmiechnął się… 

A tutaj Opis Kościoła Filadelfijskiego, opisany w Apokalipsie św. Jana 3:7-13… 

7 Aniołowi Kościoła w Filadelfii napisz: 

To mówi Święty, Prawdomówny, 

Ten, co ma klucz Dawida, 

Ten, co otwiera, a nikt nie zamknie, 

i Ten, co zamyka, a nikt nie otwiera. 

8 Znam twoje czyny. 

Oto postawiłem jako dar przed tobą drzwi otwarte, 

których nikt nie może zamknąd, 

bo ty, chociaż moc masz znikomą, 

zachowałeś moje słowo 

i nie zaparłeś się mego imienia. 

9 Oto Ja ci daję *ludzi+ z synagogi szatana, 

spośród tych, którzy mówią o sobie, że są Żydami – 

a nie są nimi, lecz kłamią. 

Oto sprawię, iż przyjdą i padną na twarz do twych stóp, 

a poznają, że Ja cię umiłowałem. 

10 Skoro zachowałeś naukę o mojej cierpliwości, 

i Ja cię zachowam od próby, 

która ma nadejśd na cały obszar zamieszkany, 

by wypróbowad mieszkaoców ziemi. 

11 Przyjdę niebawem: 

Trzymaj, co masz, 

by nikt twego wieoca nie zabrał! 

12 Zwycięzcę uczynię filarem w świątyni Boga mojego, 

i już nie wyjdzie na zewnątrz. 

A na nim imię Boga mojego napiszę 

i imię miasta Boga mojego, 

Nowego Jeruzalem, co z nieba zstępuje od mego Boga, 

i moje nowe imię. 

13 Kto ma uszy, niechaj posłyszy, co mówi Duch do Kościołów. 


