
368. Jezus mówi… To jest Nowy Dzieo. Rób wszystko z Miłości, a NIE z Samolubnych Motywów 

8 sierpnia 2016 r. - Słowa od Jezusa do siostry Clare 

Jezus zaczął… „Moje Narzeczone, kolejne 3 lata oznaczają rzeczywiście więcej cierpienia i nie możemy 

tego lekceważyd. To, co robicie najbardziej dosłownie, to wyciąganie ryb z wody za każdym razem, gdy 

rzucicie wędkę. Na brzegu są już dziesiątki ryb, ale nadal je łapiecie, jedna po drugiej.” 

„ISIS nigdy nie mógł sobie wyobrazid wpływu, jaki mieliby na swoich ludzi. Ale biorę to, co było 

przeznaczone na szkodę, i obracam to na Moją korzyśd. Zamiast Piekło się wypełniad, Niebo się 

wypełnia - a ci, którzy mieli stad w obronie prawa szariatu w pozostałej części świata, zwracają się 

zamiast tego do Mnie i porzucają tę kulturę śmierci. Zaangażowani nigdy nie byliby w stanie obliczyd 

liczby konwersji wynikających z ich brutalności. Ale prawdą jest, że „krew męczenników jest nasieniem 

Kościoła”. I nie zignorowałem nawet jedenego ludzkiego płaczu pochodzącego z tego szamba zła ”. 

„Moje ramię też nie jest krótkie, bo przynoszę radykalne nawrócenia z tego śmiertelnego smutku. A 

wy, Moi Oblubieocy, wydajecie obfity owoc dzięki waszej współpracy ze Mną. „Kto poznał umysł 

Pana? A kto stał się Jego doradcą? Księga Rzymian 11:34 

„Nie kopcie przeciw prowokacji, nie wyżywajcie się na posłaocach, nie odwracajcie się ode Mnie. To 

jest Moja godzina Triumfu i pragnę ją dzielid z wami, którzy byliście tak wierni, aby się modlid i żyd dla 

Mnie, a nie tylko dla siebie i swoich rodzin. ” 

„W Niebie będziecie mieli obfity owoc, ponieważ ponownie wzięliście krzyż na ramiona i szliście za 

Mną aż do Kalwarii. Jeśli żyjecie, by zadowolid swoje ciało, to czego oczekujecie w Niebie? Ale jeśli 

umrzecie dla siebie i pójdziecie za Mną, z pewnością wasze zmartwychwstanie będzie chwalebne.” 

„W międzyczasie będę brał was od chwały do chwały, kiedy będziecie poznawad drogi ciemności i 

odpowiecie wzrastając w cnocie”. 

„Tak, wiele razy opowiadałem wam o waszych grzechach. Niektórzy z was byli nawet ogarnięci 

poczuciem winy, kiedy powinniście oddad się Mojemu Miłosierdziu i przebaczeniu. ” 

„Ale w następnym sezonie naprawdę ujrzymy owoce rozeznania. I nie tyle rozeznanie taktyki wroga, 

ale rozeznanie w tym, co czyni prawdziwą świętośd, akceptowalną dla Mnie i Nieba. I dla Niebiaoskich 

Obywateli kibicujących wam. ” 

„Z zasłony, która nas oddziela, wyłoni się sama substancja Nieba, tak jak jesteście uwarunkowani w 

łasce i reagujecie, wzrastając w świętości. To nie jest dla osób o słabym sercu lub tych, którzy chcą 

usłyszed codzienne wiadomości i najnowsze prorocze wypowiedzi. To jest dla Kochanków, którzy 

oddali życie za Mnie. ” 

„Wzywam was, Moje słodkie Narzeczone, ponieważ chcę was promowad. Chcę powiększyd wasze 

terytoria i przystroid was otaczając duchowymi darami. Ale najpierw muszę usunąd wraki tego życia, 

zużyte i zniszczone wehikuły religii oraz ludzką koncepcję Kim jestem ”. 



„Wielu z was na tym kanale marzyło o czymś więcej i aby wejśd głębiej - i właśnie tam was zabieram. 

W ten sposób oderwiecie się od siebie i skupicie na większym obrazie… na milionach, tych którzy 

jeszcze mają szansę na wejście do Nieba. Wielu z tych muzułmanów to pobożne dusze, bardzo 

pobożne i wrażliwe na obrażanie swojego boga. Kiedy uczynię ich Moimi, staną się naczyniami ku czci, 

ponieważ będą czcid Mnie z większą czcią niż w kulturach zachodnich ”. 

„Będą na wieki wdzięczni za uwolnienie od zła i dodanie do Królestwa Sprawiedliwości. Wiecznie 

wdzięczni za uratowanie przed pewnym piekłem. I wyłoni się spośród nich wielu wielkich 

ewangelistów”. 

„Wzywam was teraz, abyście bez wahania poprowadzili Wyścig. Jesteście potrzebni do zbudowania 

Mojego królestwa na Ziemi. Ktokolwiek służy, służy jako Panu. Ktokolwiek naucza, niech przygotuje 

swój umysł do działania. Ktokolwiek pociesza, niech nie rozluźnia się w rozkosznej miłości wobec 

innych. Ktokolwiek wspiera,niech będzie wierny we wspieraniu. Ktokolwiek z was, który dba o 

służenie Mnie, ale wciąż nie dostrzega swojego celu w życiu – niech robi wszystko z motywu miłości i 

absolutnie nic z samolubnych ambicji, a odkryje swoją misję. ” 

„Wkrótce będziecie biegli w ograniczaniu uczynków ciemności we własnym życiu i pomaganiu innym 

w zrozumieniu, że ich bitwa nie jest przeciwko ciału i krwi. Wkrótce zbliżycie się do ołtarza 

poświęcenia ze świętymi i czystymi sercami, codziennie znajdując we Mnie wielkie pocieszenie - czy to 

będzie dzieo radości, czy dzieo żałoby ”. 

„Jeśli będziecie posłuszni i „przyłożycie rękę do pługa”, nie odwracając się, będziecie pływali na 

większych głębokościach, a powierzchowne burze nie będą już wami rzucad tam i z powrotem. 

Będziecie kochali i wybaczali nawet w najtrudniejszych okolicznościach. Będziecie żyli we Mnie, a Ja 

będę żył w was ”. – Jan14 

„Przyjdźcie teraz do Mojej piersi i spocznijcie tutaj, bo chcę wynagrodzid wam za waszą wiernośd. 

Wkraczamy w nowy Dzieo z jasną i chwalebną przyszłością! Przygotujcie swoje serca do działania, 

pozostawcie żale i niepowodzenia przeszłości. Nawet te, których użyłem aby  przygotowywad was na 

tę godzinę. Zbliżcie się do Mnie i pijcie z Żywych Źródeł Wody Mojego Serca. ” 

„Jestem z was bardzo zadowolony, że kochacie Mnie na tyle, by zdecydowad wyrzec się siebie i żyd 

tylko dla Mnie.” 


