
671. Jezus mówi…  

Bez Waszych Modlitw Wielu z Was Umarłoby i Świat Byłby w Chaosie 

24 grudnia 2018 r. - Słowa od Jezusa do siostry Clare 

Dzieo dobry, Heartdwellers (Mieszkaocy Serc)  … Clare otrzymała wczoraj wiadomośd od Pana i 

poprosiła mnie, żebym ją dla was opublikował. Proszę, trzymajcie ją i Ezechiela w swoich modlitwach. 

Wszyscy zostaliśmy ponownie wezwani do ciężkiej harówki i wstawiennictwa wcześnie rano.  

Jezus zaczął… „Spojrzałem, Mój ludu i widziałem złamanie, skruchę i żal. Widziałem tych, którzy wzięli 

sobie do serca te orędzia - i tych, którzy nie. A ze względu na tych, którzy z całych sił dbali o odwrót, 

Mój Ojciec zmienił swoje plany. Nie wejdę w żadną głębię, ponieważ jest to czas próby. Czas prób, aby 

sprawdzid, czy pozostaniecie wierni swojemu postowi i czuwaniu, wstawiając się za ludzkośd. 

„Ci z was, którzy to robią, Mam dla was wielką nagrodę. Odłożyłem dla was trwały pokój Jego 

Królestwa w bardzo szczególny sposób. 

„Ale ostrzegam was, Dzieci. Jest to marsz pod górę z bardzo dużymi ciężarami na ramionach. Ciężar 

świata zaprzęgnięty do waszych pleców, gdy nadal wspinacie się, modlicie się i żałujecie za narody 

grzechu i degradacji, w które Ja wstrzyknąłem święte dusze, aby wyprowadziły je z niewoli. Módlcie 

się za te święte dusze, które zostały wysłane do każdego narodu na Ziemi, aby odwrócid los. 

„Nie mogę nawet opisad wam nagrody dla wiernych tego mandatu, ale przywodzi to na myśl złamane 

marzenia leżące na dnie waszych serc. To mówi o zmartwychwstaniu i nowym życiu, nowych 

możliwościach i przywróceniu. Im więcej się modlisz, tym większe przywrócenie. 

„Gdybym tylko mógł wyjaśnid wam ciężar waszych modlitw, gdy waży się równowagę ze złem. Gdyby 

tylko istniał odpowiedni sposób na opisanie, jak jedno z was, działając ze złamanego i skruszonego 

serca, zmienia bieg historii. Tak jak wystarczy mały płomieo, aby spalid cały las, tak potrzeba tylko 

drobnej modlitwy, pochodzącej z głębi duszy, aby wskrzesid całe dobro, jakie mogło byd - zniszczone 

przez diabły. 

„Tak, jest jeszcze nadzieja. Ale teraz już wiecie - tego rodzaju modlitwy potrzebuję od was. Głębokiej, 

żałosnej modlitwy, skromnej i pełnej skruchy, całkowicie skruszonej. Ten rodzaj modlitwy, chod tylko 

niewielki płomieo… podpala całą górę Boga. 

„Nie zadowalajcie się niczym mniejszym. Nie porzucajcie nadziei. Weźcie te połamane kawałki do 

swojego serca i połóżcie je przed oczami Mojego Ojca. Rozpaczajcie nad nimi i błagajcie Go, aby 

przywrócił, całkowicie przywrócił utracone możliwości. Nieudane cele. Motywacje utracone z powodu 

braku wiary i wynikającego z niej lenistwa do realizacji tych marzeo.  

„Tak, jest dla was pokuta, Dzieci, ponieważ niektórzy z was ulegli sugestiom wroga, ponieważ byliście 

zmęczeni. Rozumiem zmęczenie, ale nie rozumiem, że nie przychodzicie do Mnie błagając o 

odnowienie. Jest tak, ponieważ nie wierzyliście, że można to przywrócid. Ale mówię wam, to są 

kłamstwa. Oddawajcie się pokucie i ciężkiej pracy, a zobaczycie przywrócenie. 



 

„Tak, Mój ludu, Moje Ciało częściowo spało i pozwoliło, aby ich marzenia zostały skradzione. Ale teraz, 

kiedy już wiecie, MUSICIE energicznie wstawiad się za tym narodem i Ziemią. Teraz, kiedy już to 

wiecie, będziecie błogosławieni i przywróceni, jeśli to zrobicie! ” 

 

Druga wiadomośd z 24 grudnia 2018 r 

(Clare) „Panie, Twoje słowa zachęty wiele dla mnie znaczą. Dziękuję Ci.' 

Otóż, Heartdwellers, Pan ma bardzo słodkie „dziękuję” dla tych, którzy odmawiali sobie i wyciągnęli 

rękę i modlili się. O Jezu, to, co niewiele wiem, zachwiało się niewiarygodnie. Och, jak straszna jest ta 

Ziemia! Och, jak okropnie. Jak możesz to znosid, Panie? 

Jezus zaczął… „Ze względu na nielicznych, ze względu na nich Mój Ojciec powstrzymuje swój 

usprawiedliwiony gniew - ale nie na długo, Clare”. 

(Clare) Kiedy mówił, zobaczyłam, że był zalany krwią. Krwawa korona kapała - i rozumiałam wpływ zła 

na Jego osobę - nawet teraz. 

(Jezus) „Ale widzisz, rzeczy idą do zatrzymania. Zło jest eksponowane. Każdego dnia odsłania się 

głębsza warstwa, a zło jest ścigane. Ale gdybyś nie modliła się i nie zmobilizowała Heartdwellers ( 

Mieszkaoców Serc), ta chwila w historii mogłaby wyglądad zupełnie inaczej niż teraz. 

(Clare) Słyszałam, że Prezydent jedzie na Święta do Mar-a-Lago i czułam się zaniepokojona. Potem 

usłyszałam, że nie, on został w Białym Domu. I jakoś poczułam się z tym lepiej. I pomyślałam: „Z 

pewnością jest tam system obrony przeciwrakietowej? 2 Ale potem przyszło mu do głowy…” O ile Pan 

nie strzeże domu, ci, którzy go strzegą, robią to na próżno. Drodzy Heartdwellers ( Mieszkaocy Serc), 

nasze modlitwy są Pana ochroną i żywopłotem wokół domu. Panie Jezu, czy jest coś, co chcesz 

powiedzied? 

(Jezus) „Gdyby nie ten żywopłot, wielu z was byłoby martwymi w tej chwili. Świat byłby w tumulcie i 

chaosie, Putin strzeliłby do Ameryki, a wy bylibyście w środku zarazy, wojny i katastrof tak licznych, że 

nie byłoby nadziei na ratunek. 

„Nie widzicie teraz, co zrobiły wasze modlitwy. Ale w Niebie zobaczycie swoją rolę w tym wielkim 

dramacie. Wiem, że poświęcenie się świątecznym postom z powodu postu i modlitwy było wielką 

ofiarą, ale gdyby to było wasze ostatnie Boże Narodzenie, czy nie chcelibyście oddad Mi cześd, zamiast 

zanurzad się w skażeniu tego świata? Nie żałujcie, maluczcy. Wypełniliście Moją wolę, przylegając do 

Mnie w tym czasie na modlitwie ”. 

„Powiedz im, że jestem wdzięczny. Tak bardzo, bardzo wdzięczny, że złożyli ofiary, aby Mi oddad 

cześd. Jestem bardzo wdzięczny." 

(Clare) Powtórzył, gdy łza płynęła po Jego lewym policzku. 



(Jezus) „To, co uczyniliście dla tego narodu i tego świata, jest teraz poza waszym zrozumieniem. Ale 

złączyłem wasze modlitwy z aniołami i świętymi, którzy nieustannie się wstawiają. Wraz z żywiołami, 

roślinami i zwierzętami - którzy nieustannie wstawiają się za zakooczeniem tego szaleostwa. 

Rzeczywiście cały świat krzyczy z korzeniami… „Przyjdź szybko, Panie Jezu !! Ratuj nas! ”Gdybyście 

tylko rozumieli język jęków w Ziemi, zobaczylibyście, że to, co wam mówię, to Prawda”. 

„Czy rozumiecie, Mój Ludu? Nic nie istnieje bez Mojej Miłości, pozwolenia i mocy, by istnied. NIC. I tak, 

Jestem ściśle związany z Moim Stworzeniem - wszystko to - jak matka jest przywiązana do swojego 

dziecka. 

„I całe Stworzenie przypomina to, co jest w Moim sercu, i świadczy o spustoszeniu ludzkich działao i 

lamentów o wolnośd od tej miażdżącej choroby ciemności, którą Szatan ujarzmił Ziemię. Jego grzech 

nasyca samą ziemię, skałę i magmę. I Stworzenie woła o wyzwolenie z tego śmiertelnego zła. 

„I czas się zbliża. Jest nawet u drzwi - czeka w gotowości na uwolnienie; kiedy wszystko wróci do 

niewoli Mojego Słowa i celu dla Ziemi i jej mieszkaoców. Wykonane na Mój obraz, ale skalane przez 

podstępy wroga. 

"Przyjdę. Przywrócę. Ból, cierpienie i śmierd przestaną istnied. Ale najpierw - Oczyszczenie. I oklaskuję 

tych z was, którzy wzięli sobie te przesłania do serca. Aniołowie i Święci pozdrawiają was, którzy 

padliście na kolana na Moją prośbę. Wykonaliście bardzo wielką pracę dla Mnie i ludzkości, a ja 

strzegę waszej nagrody. Nadal nieście Mój Krzyż, Umiłowani. Wkrótce się to skooczy. ” 

(Clare) Niech was Bóg błogosławi, Heartdwellers (Mieszkaocy Serc). Dobra robota. Dobra robota! 

Proszę nadal nieście ten krzyż modlitwy. Dla naszego narodu są to najważniejsze tygodnie. Bardzo 

krytyczne. Staomy za naszym Prezydentem i wszystkim, co Bóg chce zrobid, aby odkupid ten naród.  


