
755. Jezus mówi…  

Wirus Corona Jest Znacznie Poważniejszy Niż To, O Czym Się Mówi… 

19 lutego 2020 r. - Słowa Jezusa do siostry Clare 

Niech wiara i błogosławieostwo Wszechmogącego Boga spłyną na was i pozostaną z wami na zawsze. 

Obyście zostali umocnieni w pełnej zbroi Bożej i codziennie głosili Psalm 91 swoim bliskim. Amen. 

Po wysłuchaniu bieżących raportów z faktów, które są dostępne do Mike z całego świata, który w 

ciągu pięciu lat okazał się w 100% dokładny, ostrzegając przed nadchodzącymi wydarzeniami, 

powiedziałam Jezusowi… „Panie, ta sytuacja jest naprawdę przerażająca . ” 

Jezus odpowiedział… „Byd może teraz rozumiesz, dlaczego tak bardzo płakałem, Clare. I nadal płaczę. 

Utrata dusz jest katastrofalna. Nie masz niczego w twoim życiu, by to zmierzyd. Nie urodziłaś się 

jeszcze, kiedy zaraza grypy z początku XX wieku była w w pełnej mocy (myślę, że mówi o hiszpaoskiej 

grypie w 1918 roku) ani w czaie gruźlicy, ani Czarnej Plagi. Te rzeczy są całkowicie poza twoim 

zakresem rzeczywistości. 

„Jest to o wiele poważniejsze niż to, o czym się mówi. Spowoduje to także katastrofę gospodarczą. 

Ludzie nie mają pojęcia, jak bardzo to jest poważne, ani jakie środki są podejmowane w celu poddania 

kwarantannie osób z objawami. Chioczycy są brutalni wobec chorych. 

„Chcę, aby Mój lud zaczął żyd dla Mnie. Chcę, żeby zrozumieli, że życie nie polega na poprawie stylu 

życia, zdobywaniu wszystkiego, czego chcecie i na posiadaniu dużej ilości pieniędzy. Chcę, aby zwrócili 

swoje serca do Mnie - i jest to skrajny środek, na który nigdy nie chciałem pozwolid, aby tak się stało. 

„Ta plaga dopiero się zaczyna. Wybuchnie i zszokuje świat. Ludzie świata, zwródcie swoje serca do 

Mnie. Nie myślcie, że możecie nadal żyd wyłącznie dla siebie i byd bezpieczni w obliczu tej zarazy. 

Wzywam was wszystkich z powrotem do Mnie, a to, co widzicie, jest wynikiem waszej obojętności w 

prowadzeniu samolubnego stylu życia. ” 

(Clare) O jej, Lord. Wiem, że też byłam winna. Dwa tygodnie temu zadałam sobie pytanie… Dlaczego 

Pan tak bardzo cierpi? Dlaczego płacze? Ezechiel również był wtedy bardzo chory. Potem pojawiła się 

wiadomośd o koronawirusie. 

Moja cenna Rodzino, to najpoważniejszy okres dla Chioczyków i całego świata. Jeśli chcecie 

dowiedzied się więcej o tym wirusie, zajrzyjcie na stronę chmury dźwiękowej Mike z Całego Świata, 

gdzie rozmawia z pastorem Paulem Begleyem na temat koronawirusa, który znaleziono nawet w 

kontenerach wysyłkowych z Chin. I dlatego te statki są blokowane przed wejściem do portu w 

Ameryce. Myślę, że to oznacza, że półki Walmart mogą zacząd wyglądad całkiem puste… 

Przede wszystkim, moi bliscy, PROSZĘ MÓDLCIE SIĘ za Chioczyków, którzy są brutalnie traktowani 

przez ich rząd. Proklamujcie także Psalm 91 codziennie dla siebie i swojej rodziny. I nad Chioczykami. 

Proszę, tak bardzo cierpią. 

 



A oto prawdziwa historia o Psalmie 91. W czasie drugiej wojny światowej, był pewien pułk liczący 900 

ludzi, i dowódca pułku kazał mężczyznom recytowad Psalm 91 każdego dnia, zanim cokolwiek zrobili, 

idąc na wojnę. Każdego dnia. 900 mężczyzn. Podczas gdy inne pułki brały udział w bitwach i byli ranni i 

zabici, podczas całej wojny światowej żaden człowiek z tego pułku nie został ranny ani zabity. Ani 

jeden!!! Spośród 900 mężczyzn! To powinno wam powiedzied, drodzy. BÓG honoruje tę modlitwę z 

ogromną anielską ochroną. 

W tym momencie naprawdę chciałam usłyszed od Pana. Powiedziałam więc „Jezus”… 

(Jezus) „Jestem tutaj, nie potrzebujesz twojej kawy”. 

(Clare) Tak, wyskoczyłam dziś rano z łóżka, bo chciałam, żebyś to wszystko złapał. 

(Jezus) „Już tu jestem i słucham każdego bicia twojego serca. Dobrze zrobiliście, prosząc Mój Lud o 

modlitwę; jest bardzo potężny w połączeniu z Wiarą. Módlcie się z serca, Moi drodzy. Módlcie się 

powoli, z intencją. Wyobraźcie sobie sytuacje, które opisuje Psalm. Trzymajcie się mocno swojej wiary 

w tę obietnicę Mojego Słowa. Módlcie się ostrożnie za swoje dzieci. Rzeczywiście, módlcie się nad 

narodami, a nawet nad całym światem. 

„Pytasz… dlaczego miałbym modlid się o tak skorumpowany świat? Po prostu, Moje słowo nie 

powraca do Mnie puste. Miejsca, które otrzymają tę modlitwę, to więcej, niż możecie sobie 

wyobrazid. I aby Moja ochrona zaczęła działad, należy wyżec się grzechu. Tak więc przynajmniej 

prośicie Mnie o uruchomienie skruchy. 

„Ale jeszcze lepiej, módlcie się Psalmem 51 za cały świat, a będziecie wyrażad Moje serce za całe 

Stworzenie i zapraszad miliony dusz do pokuty za ich grzechy”. 

(Clare) A kiedy to sobie przypomniałam, widziałam, jak Pan rzuca koc, ogromny koc na dusze, na 

całym świecie. Koc pokuty, koc ochrony. Chciałbym również dodad do tego - odmawiajcie Modlitwę 

Bożego Miłosierdzia. I to jest bardzo potężne dla każdego, kto umiera. Święta Faustyna otrzymała 

obietnicę, że jeśli odmówicie to na łożu śmierci grzeszników, zbawienie zostanie rozszerzone na nich. 

Chcę tylko dodad tutaj, że kiedy byłam głęboko w New Age, ale szukając prawdziwego Boga, pewnego 

dnia On zesłał na mnie Swojego Ducha Świętego. 5 maja. W Meksyku jest Dzieo Wolności. Tego 

samego dnia zostałam zbawiona - a kiedy Duch zstąpił do mego ciała – zaczęłam recytowad Psalm 51, 

nie czytając Biblii ani nie słysząc o niej w całym moim życiu! Kilka lat później znalazłam to w Piśmie 

Świętym i cieszyłam się, że Duch Święty dał mi ten Psalm abym się modliła, podczas gdy miało miejsce 

moje zbawienie. Jego Słowo jest tak potężne, moi drodzy! 

(Jezus) „Gdy zostałaś zbawiona tego dnia, nie znałaś Mnie, ale ja znałem ciebie. I wiedziałem, że 

pewnego dnia będziesz Moją własną Oblubienicą. I tutaj robimy to, czego pragnąłaś: pomagamy 

innym duszom poznad Mnie. 

Mogłabyś przeżyd całe swoje życie jako fotograf, ale to nigdy nie zadowoliłoby tego słodkiego miejsca, 

które stworzyłem w tobie przed początkiem twojego czasu - tego miejsca miłości i opieki nad 

zgubionymi. Jak bardzo lubię mieszad w tobie ogieo, Clare! ” 



(Clare) Och, dziękuję Ci Panie. Tak bardzo potrzebuję tego ognia. 

(Jezus) „Wszyscy tego potyrzebujecie. A gdy Mnie będziecie szukad całym swoim sercem, znajdziecie 

Mnie i rozpalicie ogieo, którego pragniecie. To pora wzbudzania i wypuszczania was na różne misje. 

Wraz z cierpieniem przychodzi pokuta i nawrócenie. I to musi się zacząd od Moich ministrów, zanim 

całkowicie przeniknie zagubionych w świecie. 

„Moi drodzy, bez prawdziwej codziennej pokuty, pozostaniecie zimni i obojętni w Mojej obecności. 

Tak bardzo potrzebuję, abyście głęboko żałowali za swoje grzechy i za grzechy świata. Dzięki temu żalu 

z waszych serc, łaski płyną obficie z Nieba. Bez tego - jesteście zimni jak kamienne posągi, martwi do 

świadomości tego, komu służycie i kim naprawdę jesteście. A kim naprawdę nie jesteście. 

„Nie chcę, abyście byli skrupulatni w każdym ruchu, jaki wykonujecie w ciągu dnia. Ale chcę, abyście 

byli świadomi swojej pustki, swoich słabości. Waszych niedociągnięd. A wtedy będziecie woład o 

więcej Mnie! Jak Ja chcę wam dad więcej! Wołajcie, drodzy! Nie bójcie się. Wołajcie: „Panie, 

potrzebuję cię! Więcej Ciebie, Panie! Proszę, daj mi więcej siebie. ”„ Zróbcie to, a będziecie Mnie 

pełni. Czy nie słyszeliście, że brutalni zabierają Niebo siłą? (To jest Matthew 11:12) Dlatego pozwólcie, 

by wasze wołanie dotarło do Nieba, a ja nie będę obrażony. Będę raczej się radowad i dam wam 

więcej, niż uważacie za możliwe. Tak! Wołajcie o więcej. Więcej Mnie! I naprawdę będziecie to mieli. ” 


