651. Jezus mówi… Na Ziemi Jest Tyle Zagrożeń - Czas Jest Krótki
16 września 2018 r. - Słowa od Jezusa do siostry Clare
(Clare) Panie Jezu, czy moglibyśmy usłyszed dobre wieści? Pociesz nas.
Jezus zaczął… „Mogę ci tyle powiedzied… wasze modlitwy działają. Jest teraz tak wiele zagrożeo dla
Ziemi, że Ojciec szuka każdej wymówki, aby rozszerzyd koc Miłosierdzia na całą Ziemię. I tak, Modlitwa
Bożego Miłosierdzia jest nadal bardzo, bardzo skuteczna.
„Och, moje drogie, drogie dzieci. Tak bardzo staram się przygotowad was na to, co nadchodzi. Robię
wszystko, co w mojej mocy, dzięki Clare, która robi wszystko, co w jej mocy, aby uzbroid was w to,
czego potrzebujecie. Bo nie będzie już z wami tak długo. Dałem jej najlepsze wino dla was do picia,
ponieważ potrzebujecie wzmocnienia i wyposażenia. Nadal nie jesteście wyposażeni w sposób, w jaki
byli Pierwsi Apostołowie, kiedy byli prześladowani i wrzuceni na pokarm dla lwów. Mieli Chleb Życia,
Moje Ciało i Krew pod pozorem chleba i wina.
„Przekazałem wam historię młodego mężczyzny męczennika za jego wiernośd w ochronie Mnie przed
oczami pogardzaczy. Dałem to, aby przygotowad was na to, czego wam brakuje. Dałem wam nawet
dyspensę dwa lata temu, kiedy Pochwyt był na horyzoncie. Skorzystajcie z każdego prezentu, który
daję Clare, aby się z wami podzielid, ponieważ wielu, wielu, wielu z was będzie go potrzebowało. Ci z
was, którzy żyli dla innych, nie mają się czego obawiad - zabiorę was w Pochwyceniu.
„Ci z was, którzy po prostu nie byli w stanie podjąd decyzji, aby żyd dla mnie czystym życiem…
najprawdopodobniej pozostaną, by wypracowad te szczegóły. Ci z was, którzy są Katolikami i wiedzą,
że jesteście Resztką przygotowującą resztki wspólnot - wiecie, że prosiłem was, abyście kontynuowali
wiarę i służyli tysiącom pozostawionych. Przez całe życie trenowaliście i prawie jesteście gotowi.
„Ale żałuję was, Moje dzieci, którzy jesteście tak dumni i nieczuli, że nie możecie przyjąd Królestwa
Bożego jak małe dziecko. Mogę powiedzied? Mam dośd walczenia z wami, podobnie jak ten
Przekaziciel.
„Obciążyliście ją bardzo mocno i spowodowaliście, że przestała służyd waszemu uporowi i dumie. Ale
ona was kocha. I Ja bardzo, bardzo was kocham. I prosiłem Mojego Ojca, aby dał wam serce z czystego
złota i rozeznanie ponad wasze lata, aby nic nie powstrzymało was od przyjęcia darów, które
pozostawiłem na tym Kanale. ”
„I wiem, że wielu z was jest również zmęczonych i zdezorientowanych. To dorosły w was jest
zdezorientowany. Małe dziecko rozpoznało Mój głos na tym Kanale i czekałem tak długo, jak tylko
mogłem, aby zaszczepid zaufanie do tego Przekaziciela - abym mógł dodad do waszych skarbów wiary i
W PEŁNI przygotowad was na to, co jest teraz na horyzoncie.
„Boli mnie w środku, drodzy. Boleję za was. Jak trudne będą te czasy. Słyszeliście tyle i to terroryzuje.
Ale nie macie pojęcia, jak to będzie żyd w takim zamieszaniu i prześladowaniach.

„Zaufajcie mi całymi swoimi sercami. Nie opierajcie się na własnym umyśle, ale przylgnijcie do Mnie. I
pamiętajcie, że nie przetrwacie nadchodzących prób, dopóki nie będziecie żyd całkowicie w Mojej
Woli od minuty do minuty, godziny do godziny, dnia po dniu, aż wrócę.
„Rzeczy, które dzieją się pod ziemią, są przerażające. Przygotowanie obrzydliwych stworzeo do
poszukiwania i niszczenia chrześcijan jest nie do pojęcia. A jednak, gdy nadejdzie ta pora, nadal
będziecie mied Mnie. A dla tych, którzy przyjęli Moją Matkę do swoich serc, ona również będzie z
wami i przyniesie wam wielkie pocieszenie i wytrwałośd w tej godzinie.
„Naprawdę dam wam wytchnienie i odwagę w czasie drogi. Rzeczywiście odwiedzę was słodkimi
chwilami z dala od wyczerpującego życia, jakim jest przetrwanie. Będę was również karmid i
przyodziewad. Jeśli żyjecie wiarą, niczego wam nie będzie brakowad. Wasze rany się zagoją, wasze
choroby znikną przy zastosowaniu Mojego Świętego Imienia.
„Ale wielu z was odkłada życie w ten sposób, i dla was będzie to trudniejsze. Będziecie musieli
przełamad nawyk polegania na człowieku. Zostaniecie pozbawieni wszystkiego oprócz Mnie, a jednak
jeśli Mnie macie, będziecie mied wszystko.
„Tyle cudów czeka na was w Niebie i pragnę was mied przy sobie. Ale są wśród was ci, którzy są
niekompletni w chwalebnym przeznaczeniu Świętości. I dla was wciąż jest czas, aby nauczyd się i
osiągnąd to, do czego zostaliście wysłani na Ziemię.
„Nie bójcie się, raczej przylgijcie do Mojego serca i proście o siłę. Wielu z was otrzyma Moje
prawdziwe Ciało i Krew, ponieważ będę z wami, gdy będziecie modlid się nad chlebem i winem,
ponieważ nie było możliwe przyjęcie święceo przed Pochwyceniem. Ale jest wielu, którzy zostaną
wyświęceni po Pochwyceniu, aby służyd swoim braciom i siostrom ”.
(Clare) I Ja chciałam się z wami podzielid. Jeden z naszej ekipy modlitewnej miał zadziwiający sen
pewnej nocy. W jego śnie wokół świeciło światło - jasne, jasne światło. I to był Jezus. I nie widział Jego
twarzy, ale Go widział. A Pan przemówił do niego i powiedział: „Zostaniecie w tyle, aby służyd waszym
braciom i siostrom”. A potem się obudził. I to była jego wizja, sen, jaki miał.
Nie wierzę, że Pan dałby mu to potwierdzenie, gdybyśmy nie byli blisko tego czasu - bo on już to
wiedział w swoim sercu.
(Jezus) Nadal istnieje nadzieja na odwrócenie tego, co nadchodzi, ale muszę wam powiedzied, że czas
się przygotowad. A waszym najlepszym przygotowaniem jest żyd wiarą i byd blisko związani ze Mną nie pozwalając sobie na kompromis dla żadnego stworzenia; nie męża, nie dzieci. Ale bycie wierni
Mnie.
„Clare, dałem ci lekturę. Chciałbym, żebyś się teraz z nimi podzieliła. ”
(Clare) Tak, dał mi czytanie. I faktycznie dał mi więcej niż jedno…
Pierwsze pochodzi z „Bigoteria i Duchy Religijne”. To jest to co tam mówi. I to dotyczy Ezechiela i
mnie, gdy Pan przeprowadził nas przez różne kościoły.

(Clare i Ezekiel) „Zaczęliśmy rozpoznawad te postacie w każdym odwiedzanym przez nas kościele.
Duchy religijne, które gasiły Ducha Bożego. Bigoci, którzy mieli silne opinie oparte na błędach oraz
braku osobistego doświadczenia i badao. Odkryliśmy, że my także byliśmy bigotami, którzy mieli
wszelkiego rodzaju obrzydliwe idee, które odepchnęły ludzi od Jezusa, zamiast przyciągad ich czule do
Jego piersi.
„Wtedy zdecydowaliśmy, że nie będziemy już dopuszczad tych cech w naszej służbie. Pan zabrał nas w
podróż do różnych kultur i objawił nam, że szczerze wielbili Boga w Duchu i Prawdzie. Chcieliśmy żyd
na Ziemi, tak jak to robią w Niebie - bez fanatyzmu i podziałów, po prostu kochając i czcząc Jezusa z
serca, jako Jego Oblubienicy - w Duchu i Prawdzie.
„Więc to wszystko aby powiedzied, że jeśli wyczujesz różne formy chrześcijaostwa w naszych naukach,
zrozumiesz dlaczego. Chodziliśmy wszędzie tam, gdzie prowadził nas Duch Święty, i cokolwiek On
zasiał w tych kościołach, co było zgodne z Pismem Świętym, przyjęliśmy i stworzyliśmy własne.
Ponieważ wierzymy całym sercem, że taka jest prawdziwa atmosfera Nieba.
„Nie jesteśmy mieszkaocami kościoła, jesteśmy Mieszkaocami Serca, mieszkamy w sercu Jezusa…
Sercu, które obejmuje wszystkie przejawy miłości i uwielbienia Jego stworzeo, bez względu na to, czy
są to Rosjanie, Grecy, czarni, biali, anglosascy protestanci, członkowie ewangelicznej grupy
chrześcijaoskiej, czy Katolicy… cokolwiek. Jeśli kochają Go w Duchu i Prawdzie, On raduje się ich
uwielbieniem i przyjmuje je do Siebie z ogromną radością ”.
A potem było kolejne czytanie…
(Jezus) „Ludu mój, z wielką tęsknotą czekam na dzieo, w którym uświadomicie sobie, że jestem
Sercem Prawa i spełnieniem wszystkich proroków i wszystkiego, co jest napisane. Jestem czymś więcej
niż waszym Zbawicielem. Jestem wcieleniem żywego Boga. I poprzez Moje życie na tej Ziemi
pokazałem istotę waszej Wiary i to, jak wymagam abyście żyli ”.
„Nie chcę nikogo zostawid, ale niektórzy z was zatwardzili swoje serca i deptali niewinnych i ślepych.
Wielu z was w Internecie atakowało się nawzajem. Zraniliście, okaleczyliście i zostawiliście ich na
śmierd. Izolowani, pogardzeni i pozbawieni owoców swojej pracy. Jeśli nie żałujecie i nie okaże się, że
jesteście bez winy, równie dobrze możecie zacząd planowad pobyt tutaj. Nie zostaniecie zabrani.
„Miłośd jest moim standardem. Cierpliwośd. Wytrzymałośd w cierpieniu. Życzliwośd. Łaska. Łagodnośd.
Błogosławieostwa. To jest opis Mojej Oblubienicy. Jeśli umyślnie przeciwstawiasz się
Błogosławieostwom, nadal nie masz Mojego serca. Nadal nie jesteś podobny do Mnie. Moja
Oblubienica MUSI przypominad Mnie.
„Moje narzeczone - jesteście oszałamiająco piękne. A wróg nienawidzi samej wzmianki o was. Dlatego
toczy wojnę na tym kanale. Nie może znieśd widoku braterskiej miłości, cierpliwości, troski o siebie
nawzajem. Nienawidzi was za to.
„Na innych kanałach udało mu się doprowadzid do dywizji, sporów i oszczerstw. Ale tutaj jest żałosną
porażką. Dlatego jesteście celem ataków. Wasza czujnośd i posłuszeostwo utrzymają was w Pokoju.

„Błogosławię was teraz Moją cierpliwością i wytrwałością w tych próbach. Nie pozwólcie, aby wasze
serca stały się gorzkie, wyczerpane, przygnębione. Wiedzcie, że każda z tych rzeczy jest pracą. Trudną
pracą. A nie stracicie swojej nagrody w Niebie. ”
(Clare) To był koniec czytania ... Pan was błogosławi, drodzy Mieszkaocy Serca (Heartdwellers).

