
472. Jezus mówi… Walczycie Przeciwko Szatańskiemu Planowi Zarządzania Światem 

20 lutego 2017 r. - Słowa od Jezusa do siostry Clare 

Jezus zaczął… „Wiem, że te dni były już prawie na granicy tolerancji, z bardzo, bardzo dobrych 

powodów. Chciałbym, żebyś Mi bardziej ufała, Clare, wiedząc, że nic, na co cierpicie oboje, jest 

daremne. Ale rozumiem twoje pytanie, czy jesteś dyscyplinowana. Mogę powiedzied, że prawie 

zawsze wiąże się to z niewielką dyscypliną, jak napisano... ”. 

13. Kto jednak dostrzega swoje błędy? Oczyśd mnie od tych, które są skryte przede mną. 

14. Także od pychy broo swojego sługę, niech nie panuje nade mną! Wtedy będę bez skazy i wolny od 

wielkiego występku... Psalm 19: 13-14 

„Dobrze jest poprosid o ujawnienie waszych nierozpoznanych grzechów; Nie winię was za to. To 

wtedy wątpicie w Moją dobrod i zapominacie, że to cierpienie jest tylko tymczasowe. Kiedy poddacie 

się lękowi przed śmiercią i poważną chorobą, wierząc, że pozwolę wam zginąd z niegodziwymi i z ręki 

niegodziwych. Dopuszczam tylko to, co wiem, że możecie znieśd, a rzadko zabieram was do punktu, w 

którym wasza wiara zaczyna się wahad. ” 

„Ale w tym przypadku macie do czynienia z ogromnymi siłami skierowanymi przeciwko waszemu 

prezydentowi, próbujące go wysadzid i powstrzymad reformy, które wprowadza do waszego rządu. 

Potrzebuję tyle postu i modlitwy, ile tylko Moje Ciało może znieśd, aby odwrócid falę zła uwolnioną z 

dołu. Tak, poniżej - na wiele sposobów. Tak, w podziemnych miastach i uwolniony z piekła rząd w 

cieniu, który czekał na ich największe zwycięstwo w tym roku.” 

„Zostali usunięci ze stanowisk i rzucają się z wściekłymi odwetami. Dlaczego nie rozpoznają, że nie 

walczą z człowiekiem ani z narodem? Czy wydam Moich prawych skorumpowanemu rządowi, kiedy 

odwrócą się od swoich złych dróg, pokutują i zabiorą się do naprawy tego kraju? ” 

"Nie będę! Albowiem jest napisane: Albowiem berło niegodziwości nie spocznie na ziemi 

sprawiedliwych, aby sprawiedliwi nie wyciągali rąk, aby czynid źle. Psalm 125: 3 

„Ponieważ serca Mojego ludu żałowały za grzechy tej ziemi, ponieważ wołały do Mnie o 

sprawiedliwośd, ponieważ nadal napierają i wołają o sprawiedliwośd, ponieważ odwróciły się od 

swoich złych dróg i uniżyły się przede Mną, Będę nadal czynił ich wrogów bezsilnymi. Ale moi 

ukochani muszą zapłacid bardzo wysoką cenę. Bardzo dużą cenę. Macie do czynienia z 

dziesięcioleciami inżynierii społecznej elitarnego rządu cieni, i jak powiedziano, Rzym nie został 

zbudowany w ciągu jednego dnia. Nie został też rozebrany. ” 

„W miejscach władzy panuje duży opór, ale Ja powoli wyważam ich ręce od śluzy, aby sprawiedliwośd 

i łaska mogły zalad ziemię i ożywid spieczone ziemie Ameryki. Ale jest cena. Walczycie przeciwko 

planowi szatana, by rządzid światem. 

Walczycie z nieświadomym pokoleniem młodych ludzi, którzy zostali selektywnie pouczeni, co jest 

dobre jest złe, a co złe jest dobre. ” 



„Radzicie sobie także ze sztuczną inteligencją i tymi, którzy nie mają dusz. Wielu, wielu to ci, którzy 

osiągnęli stanowiska władzy, którzy nie są w porządku w swoich umysłach i duchach. Ich świadomośd 

została zmieniona i wyszkolona, aby reagowad tylko na jeden zestaw programów. ” 

„Teraz mówię wam te rzeczy, o których niektórzy z was już wiedzą, ponieważ nie chcę, aby ktokolwiek 

z was był ignorantem”. 

„To, co oni - klony wroga i satanistyczni wyznawcy - zaplanowali dla tego kraju, zostało starannie 

wykonane, warstwa po warstwie. A odwrócenie porządku jest o wiele bardziej skomplikowane niż 

wybranie człowieka, który zrobi właściwe rzeczy. Właśnie dlatego te czasy są dla was bardzo trudne. ” 

„Niektórzy z was ofiarowali mi siebie bez żadnych warunków. Poprosiłem was o policzenie kosztów, 

zanim podejmiecie to zobowiązanie, ponieważ wiedziałem, że będzie to bardzo trudne. Z tego 

powodu, kiedy sprawy działają przeciwko wam z największą siłą, interweniuję. ” 

„Ale inni nie wołają o Moją interwencję. Po prostu cicho i pokornie noszą ten miażdżący ciężar, dopóki 

nie powiem: „Dosyd!” 

„Kiedy dosyd, jest dosyd? Kiedy zaczniecie popadad w rozpacz i wpadad w głębokie i ciemne myśli; 

kiedy zaczną wpływad na wasze myślenie. ” 

„Niektórzy z was w tej chwili czują się ode mnie oddaleni. To jest cierpienie. Jest to celowe, abyście 

mogli Mi się ofiarowad, aby prawda zwyciężyła. Jest to najbardziej bolesna i potężna ofiara, a ja patrzę 

na was z wielkim współczuciem w najgorszych chwilach. Jestem tam z wami, cierpiąc tak, jak wy 

cierpicie, bo nigdy nie opuszczę was i nigdy nie będziecie cierpied w izolacji, gdy Ja nie cierpię. 

Przeciwnie, jednoczę się z waszym cierpieniem i dźwigamy ten ciężar razem. ” 

„Wielu z was tego nie widzi, nie widzcie Mnie u boku cierpiącego, ponieważ tego nie ujawniam. To też 

jest cierpienie. I na każdym poziomie składacie ofiary, podobnie jak Paweł, kiedy był kamienowany. 

Niektórzy z was sprzeciwiają się, że choroba nie jest cierpieniem, ale czymś, co należy wyleczyd. Cóż, 

jest to jedno i drugie. I radzę wam posłuchad wczesnych nauk na tym kanale. ” 

„Choroba jest krzyżem. Tak jak człowiek kładzie krzyż na Moich plecach, tak i wróg kładzie na was 

krzyż. I uzdrowienie przychodzi w Moim czasie. Uzdrowienie nadejdzie, ale jeśli złożyliście siebie na 

ofiarę, nie oczekujcie, że wkrótce zostaniecie z niej zwolnieni. ” 

„Panuje wielka rozpacz i zamieszanie podniecane przez wroga w Moim Ciele, związane z chorobą. 

Wielu popadło w rozpacz, ponieważ nie rozumieją, że postrzegam to jako uzasadnione cierpienie, 

szybką ofiarę. I używam jej także, aby trzymad was w pokorze. Paweł miał ciero w ciele. Nie był 

doskonały fizycznie, jak Rzymianie, którzy czcili sprawnośd fizyczną, ale był Święty według Moich 

Standardów. Nosił krzyż, na który mu pozwoliłem ”. 

„Tak, poprzez moje rany jesteście uzdrowieni (Izajasz 53: 5), ale w Moim czasie, nie w waszym. Jeśli 

uzdrowię was natychmiast, to jest Mój czas. Jeśli opóźnię wasze uzdrowienie, nadal będziecie 

uzdrowieni, ale w Moim czasie. W międzyczasie dźwigacie krzyż i wykonujecie wielkie dzieło 

miłosierdzia, wspierając modlitwy za innych ”. 



„Takie jest znaczenie niesienia krzyża. To, na co pozwalam, jest odpowiednie dla was i tylko dla was; 

to rzeczywiście wasz krzyż. I wezwałem was, byście odmawiali sobie, podnieśli krzyż i poszli Moimi 

śladami, co w przypadku Mojego ludu może byd jak ukrzyżowanie lub długa choroba ”. 

„Wiedzcie, że wykonujecie dobrą i doskonałą pracę, oferując Mi to, na co pozwalam waszym 

intencjom modlitewnym. A jeśli nie wiecie, dlaczego pozwoliłem na cierpienie, sprawdźcie swoje 

sumienie, a następnie zaufajcie Mi bez względu na przyczynę, przez którą pozwoliłem ”. 

„Dzięki temu osiągniecie spokój i ulgę od potępienia. NIE zawsze Moją wolą jest uzdrowienie 

człowieka, gdy o to poprosi; istnieje wiele czynników. Czego uczą się członkowie ich rodzin? Jak stają 

się bardziej święci i bezinteresowni? Jak rośnie wasza cierpliwośd, a wasz charakter coraz bardziej 

dostosowuje się do Mojego obrazu, gdy oddałem Moje Ciało i Krew jako żywą ofiarę? ” 

„Znajdź komfort w tym, mój ludu. Znajdź w tym spokój. Wiedz, że wasza praca jest bardzo cenna. 

Podnieśliście ręce w zgodzie z belkami krzyża i nie ma większego dzieła miłości niż poddanie się Mojej 

woli w tym momencie. ” 


