
150. Jezus mówi… Czy Jesteś Gotowy na Pochwycenie? 

Czy Zostawiłeś Te Rzeczy za Sobą? 

5 października 2015 r. - Słowa od Jezusa do siostry Clare 

(Clare) Panie, co jest w Twoim sercu? 

(Jezus) „Niebo”. 

(Clare) Niebo? 

(Jezus) „Tak, jestem podekscytowany widząc wyraz waszych twarzy, kiedy widzicie, co dla was 

przygotowałem. Każdego z was mogę dodad, nie ma masowej produkcji w Moich darach, każdy jest 

ręcznie robiony tylko dla wyjątkowości każdej z Moich Narzeczonych. 

„Tęskniłam za tym czasem w historii, Clare. Całym Moim sercem czekałem na dzieo, w którym będę 

mógł wynagrodzid Moim drogim, którzy wylewali swe serca w oderwaniu do Mnie. Tak, w Niebie są 

nagrody dla tych, którzy odeszli wcześniej, ale będzie coś tak bardzo wyjątkowego w zjednoczeniu z 

waszymi ciałami w chwale. Zobaczysz. 

„Są pewne rzeczy, pewne odczucia i słodycz, które towarzyszą uwielbionemu ciału i pragnę ujrzed was 

wszystkich wypełnionych przede Mną. Z wielkim podekscytowaniem czekam więc na ten dzieo. Tak, 

jak myślisz, pocieszeniem dla mnie jest złagodzenie ciosu tak wielu zagubionych dusz, a jednak wielkie 

Odrodzenie ogarnie Ziemię po waszym odejściu, a to przebudzenie będzie tak intensywne, że 

niektórzy będą bardzo szczęśliwi, że umrą dla mnie. 

„Wasze Pochwycenie będzie niezaprzeczalnym dowodem na to, że JESTEM i nagradzam tych, którzy 

Mnie pilnie szukają. (Hebrajczyków 11: 6) 

„To będzie znak dla tych, którzy zostali, że poszedłem też przygotowad dla nich miejsce. I chod staną w 

obliczu gilotyny, zostaną pocieszeni, że ta Dolina Łez w koocu dobiegła kooca i są na zawsze wolni od 

obciążeo swoich ciał. Utrzyma to wielu do samego momentu ich odejścia. To też będzie znak, że 

JESTEM prawdziwy - dla ich katów. Wielu katów szybko pójdzie w ich ślady, gdy ogarnie ich 

przekonanie tego Kim Naprawdę Jestem. 

„A teraz do mosiężnych haczyków. Wciąż są wśród was tacy, którzy postanowili żyd w grzechu i mają 

nadzieję, że zabiorę was w Pochwyceniu. Moje narzeczone i potencjalne narzeczone, musicie zerwad z 

grzechem. Wiele z was nadal nie łączy się ze swoim statusem w grzechu. ” 

(Clare) Panie, a Twoje miłosierdzie? 

(Jezus) „Miłosierdzie jest dla nieświadomych lub tak słabych, że każda próba kooczy się 

niepowodzeniem. Zwracam się do tych z was, którzy myślą tak, jak myśli świat, i aprobuję zachowania, 

które świat akceptuje - błędnie myśląc, że się z nimi zgadzam. Ale Ja się nie zgadzam. Dlatego bądźcie 

święci, bo Ja jestem święty ”. 



„Jako posłuszne dzieci, nie dostosowujcie się do złych pragnieo, które mieliście, gdy żyliście w 

niewiedzy. Ale tak jak ten, który was powołał, jest święty, tak bądźcie święci  we wszystkim, co 

czynicie; bo napisano: „Bądźcie święci, bo Ja jestem święty. (1 Piotra 1: 14-15) 

„Są tacy, którzy nadal nie chcą poślubid tego, z którym mieszkają. Cudzołóstwo. Wygoda ma 

pierwszeostwo przed prawością. 

„Ale bez sprawiedliwości wasza dusza wisi nad przepaścią, nie mówiąc już o przywileju bycia 

Pochwyconym. Czy warto, kochani? Czy jesteście gotowi, aby znaleźd się w ogniu piekielnym, 

ponieważ odmówiliście właściwego postępowania? 

„Cóż za wartoś d ma znajomośd Pisma Świętego i waszych nabożeostw, jeśli jesteście potępieni przez 

niewierzących za swoje zachowanie. Niektórzy z was bawią się ogniem, myśląc… „Pójdę tak daleko i 

nie dalej.” Czy wiesz, że popełniłeś grzech pierwszymi pocałunkami? 

„Tak, pozdrówcie się nawzajem świętym pocałunkiem. Ale zaspokajanie przyjemności bez 

przekraczania linii JEST przekraczaniem linii w Mojej Książce. Zachowajcie swoje myśli, spojrzenia, 

całkowicie czyste i braterskie / siostrzane. Nie rozniecajcie płomieni i myślcie, że jesteście niewinni. 

Nie odkładajcie nawrócenia na jutro; jutro nie ma gwarancji. 

„Dlaczego tak surowo rozmawiam z tym, którego kocham? Ponieważ cię kocham i nie chcę, abyś 

stracił wszystko, co mógłbyś zyskad, gdybyś tylko się obronił i był na straży. Zaszłeś tak daleko; nie trad 

wszystkiego. Unikaj każdej okazji do grzechu. Nie daj się zwabid do pozycji, w której możesz stracid 

kontrolę. Utrzymuj wszystko w czystości i uczciwości. 

"Nie kradnij. Nie naginaj wydatków, nie idź na skróty, ani nie fałszuj informacji, aby uzyskad to czego 

chcesz. Rzeczywiście to małe lisy psują winorośl. Miej się na baczności, ponieważ twój przeciwnik 

nieustannie obserwuje twoje ruchy, aby zobaczyd, gdzie jesteś podatny na atak. 

„Nie kłam, nie wprowadzaj w błąd, nie przekręcaj słów innych, aby dopasowad je do twojego planu. 

Nienawidzę fałszywego świadka i często poddaję go różnym próbom,  zostaną przesiane przez diabły. 

„Nie bijcie swego sługi. Traktujcie swoją żonę, męża jak własne ciało; oddawajcie się sobie nawzajem 

w szczerej miłości, płynącej z głębi serca. Odrzudcie wyniosły i dyskredytujący wygląd, lekceważące 

zachowanie. Uniżcie się, a ja was podniosę. Żony bądzcie posłuszne pragnieniom waszych mężów, 

nawet w tych rzeczach, o których  się nie mówi. Mężowie bądzcie czuli i delikatni, wyrozumiali i 

wybaczający waszym żonom, które bardzo często nie mówią otwarcie o swoich ciężarach, ale znoszą 

wiele w swoich zobowiązaniach do was. 

„Nie narażajcie się na niestosowne zachowania w muzyce, filmach i rozrywce. Oglądanie grzechu 

oznacza uczestniczenie w nim. W najmniejszym przypadku popieracie i wspieracie to. Lepiej, aby 

wasze oczy, serce i umysł nigdy nie były poddane temu. 

 



„Jak napisano… będę chodził z prawością serca w moim domu; Nie postawię przed oczami niczego, co 

jest bezwartościowe. Przewrotne serce będzie daleko ode mnie; Nie poznam niczego złego. Każdego, 

kto potajemnie oczernia swojego sąsiada, zniszczę. Ktokolwiek ma wyniosły wygląd i aroganckie serce, 

nie zniosę. Ten, kto idzie drogą nienaganną, będzie mi służył. Nikt, kto wypowiada kłamstwa, nie 

będzie kontynuował na moich oczach ”. (Psalm 101: 2-7) 

„Teraz, kiedy znasz te rzeczy, będziesz szczęśliwy, jeśli je zrobisz. Przestrzegam was, abyście nie 

reagowali przesadnie na tę wiadomośd. Jeśli jesteś w grzechu, wyjdź z niego. Mój Duch wielokrotnie 

odwiedzał was z ostrzeżeniami; teraz nie ma czasu aby bałaganid, czy na lenistwo. 

„Nikt nie ma zagwarantowanego kolejnego dnia na tej Ziemi. Jutro może byd twój ostatni. Zreformuj 

teraz swoje życie; nie odkładaj tego. Ponownie mówię wam, nie odkładajcie tego! 

„Ci, których Pan miłuje, karze. Nie przekręcajcie tego, co powiedziałem, i nie róbcie dla siebie pokrycia 

potępienia. Jeśli jesteś w grzechu, dobrze o tym wiesz. Reszta z was, Drodzy, którzy walczyliście w 

dobrej walce i odsunęliście się od grzechu; wy, którzy doświadczyliście samotności zamiast 

kontynuowad rozpustę - zapłaciliście wielką cenę, i wielka jest wasza nagroda w Niebie. 

„Ci z was, którzy odmawiają okłamywania rządu, odmawiają składania fałszywych świadectw - dobra 

robota. Mówię do was. Byd może kosztowało was to jakieś wielkie dobro ziemskie, ale co zyskujecie 

zdobywając cały świat i tracąc własną duszę? Może staliście się przez to ubożsi, ale wybraliście to, co 

było właściwe. 

„Ci z was, którzy utrzymali się w czystości od skalao na świecie - dobra robota, powiadam wam. 

Podążaliście za delikatnymi wskazówkami, które umieściłem w waszym sumieniu. Jestem szczęśliwy w 

waszych sercach i znajduję tam wielką pociechę. 

„Ci z was, którzy byli ofiarami plotek, oszczerstw i złych ludzi, a jednak modlili się za nich ze szczerą 

intencją Serca - bardzo przypominacie Mnie w Mojej Koronie Cierniowej. Nie będę miał problemów z 

rozpoznaniem was w Pochwyceniu. 

„Mieszkajcie teraz bezpiecznie między Moimi piersiami i otrzymujcie ode mnie obfitą miłośd, aby 

przelad na ten zdeprawowany i upadły świat. Wasza miłośd jest potrzebna, a ja cieszę się, że mogę 

karmid was najlepszym winem. 

„Teraz błogosławię was wszystkich. I mówię wam: Mój Duch jest z wami, aby was przekonad o 

wszystkim, co mogłoby powstrzymad was przed Pochwyceniem. Więc uważajcie. Nie połyskuj niczego 

tym głosem, ale słuchajcie bardzo uważnie. Tych, których kocham - poprawiam. ” 


