
699. Jezus mówi… To Są Ostateczne Egzaminy Aby Zobaczyd,  

Czy Jesteś Gotowy Na Pochwycenie 

30 kwietnia 2019 r. - Słowa od Jezusa do siostry Clare 

(Clare) Pan błogosławi was wszystkich, cenni Mieszkaocy Serca (Heartswellers). To jest teraz 

interesujący czas. I chcę podziękowad Panu za wcześniejsze ostrzeżenie, że nadszedł czas na egzaminy 

koocowe. Oceniasz nawet dokumenty, aby zobaczyd, kto zakwalifikuje się do Pochwycenia. Modlę się, 

aby to przesłanie nie padło na głuche uszy, ale aby Twoja niechętna Oblubienica zjednoczyła się po 

Twojej stronie i zdała swoje finałowe egzaminy… Amen. 

Jak wszyscy wiecie, mieliśmy kilka interesujących wyzwao. Więcej niż nasz uczciwy udział. I wielu z nas 

było bardzo znużonych i bardzo zmęczonych. Pan zwraca się do tego tutaj. Więc powiedziałam… 

„Jezu. Powiedz mi, co się dzieje? ” 

Jezus odpowiedział… „Jestem tutaj Umiłowana. Trzymaj mnie blisko. Odczyty Wieczerzy Twojego Pana 

powinny dad ci wgląd ”. 

(Clare) Czytania mnie zaalarmowały, Panie. Sprawiły, że byłam bardzo zaniepokojona. Czy 

Heartdwellers cię ignorują? 

(Jezus) „Wielu jest zajętych światem, Clare. Podobnie jest w przypadku kiedy ty poświęcasz czas na 

projekt. Trudno jest zwrócid twoją uwagę na mnie. Ale byłaś wierna, i ja cię nie obwiniam. ” 

(Clare) Panie, Ezekiel mówi, że Heartdwellers są zmęczeni, rozproszeni i nie reagują. Powiedz mi, 

Proszę. Czy to prawda? 

(Jezus) „Powiedzmy w połowie”. 

(Clare) Cóż, dlaczego zbuntowane czytanie, Panie, które otrzymałam od Ezechiela? 

(Jezus) „Ponieważ wielu kontynuuje…„ Kościół jak zwykle ”. A Kościół rozpada się na ich oczach. Wielu 

z nich nie zdaje sobie sprawy z tego, co dzieje się tuż przed nimi. Kościół nie pozostanie „kościołem”  

na długo. Albo prześladowania lub skandal będą nadal go poniżad. Gdy nastąpi Pochwycenie, nie 

będzie już „kościoła jak zwykle”. Zniknie. Ci, którzy płonęli wewnętrzną pasją, zostaną zabrani do 

domu, pozostawiając Moje niezaangażowane dzieci, aby poradziły sobie i zadały bardzo trudne 

pytania… „Dlaczego? Dlaczego mnie nie zabrano? ” 

„Cóż, jestem tutaj, aby powiedzied ci dlaczego. Ta wiadomośd dla ciebie ma ogromne znaczenie.  

„Kiedy ostatni raz poświęciłeś czas i pieniądze na wyżywienie biednych rodzin i ludzi na ulicach? 

„Kiedy ostatni raz spędziłeś całą noc na modlitwie? Kiedy ostatni raz spędziłeś 2 godziny na modlitwie 

przez kilka dni w tygodniu? 

„Kiedy ostatni raz spojrzałeś na swoje sumienie i znalazłeś plotki i oszczerstwa, które szerzyłeś? 



„Kiedy ostatni raz rozpoznałeś w sobie egoizm? Czy w ogóle szukasz tych rzeczy? Kiedy ostatni raz 

broniłeś niewinnej ofiary oszczerstw? Kiedy ostatni raz wzgardzałeś i pogardzałeś kimś, kogo uważałeś 

gorszym od siebie? Kiedy po raz ostatni wyszedłeś poza twoje ramy, ponieważ ktoś potrzebował 

uwagi a ty byłeś zajęty projektem? 

„Kiedy po raz ostatni uważnie spojrzałeś na swoją duszę z Duchem Świętym i żałowałeś za tak wiele 

rzeczy, które powinieneś był zrobid, ale nie zrobiłeś. I tyle rzeczy, które zrobiłeś, a nie powinieneś był 

robid? 

„Wszystkie twoje pytania na temat„ Dlaczego mnie zostawiono? ”Zostaną udzielone w bardzo krótkim 

czasie, jeśli poważnie usiądziesz i przyjrzysz się stanowi swojej duszy. Czy robisz rzeczy, aby zostad 

zauważonym, dla uznania? 

„Czy robisz rzeczy dla Mnie, o które Cię prosiłem, które mogą byd nieco mniej inspirujące i pozostają 

niezauważone? Gwarantuję ci, że małe rzeczy dodają się w Niebie. Widzę to, czego człowiek nie widzi. 

Widzę zwłaszcza małe rzeczy, które sprawiły ci niedogodności, ale otrząsnąłeś się z własnej troski, aby 

się tym zająd, ponieważ istniała prawdziwa potrzeba. Poświęcenie. 

„Czy samolubnie zmierzasz do dokooczenia projektu, zamykając drzwi? A może nie lubisz rannych? 

Clare dokładnie wie, co mam na myśli, ponieważ wierciłem ją dobroczynnością i cierpliwością. Wiele 

razy znajduje się w krytycznym punkcie z przesłaniem, obrazem, piosenką, z osobistą troską - i 

inspiruję Ezechiela, by wezwał ją na pomoc. Tak kochanie. Robiłem to celowo. 

„Obserwuję twoje nastawienie, zanim odbierzesz telefon, po odebraniu go, po dostarczeniu pomocy i 

po powrocie. I przez większośd czasu radzisz sobie bardzo dobrze. Wiedząc, że to, co właśnie 

uczyniłaś, to dbanie o Mnie w Moich potrzebach. Nie zła czy zirytowana zakłóceniami, ale w 

postanawieniu aby byd słodka i miłosierna. To są Moje testy, aby sprawdzid, czy jesteś gotowa na 

Pochwycenie. 

„Robię to samo z wami wszystkimi, drodzy. Nieustannie testuję Moją Oblubienicę, aby zobaczyd, czy 

ona przyjdzie do Mnie, kiedy będę potrzebowad jej wygody. Albo tak jak teraz, albo w niepokojącym 

przebraniu innego. Chcę zobaczyd moją oblubienicę w temacie Mojego Biznesu. A jeśli jakaś dusza jest 

w niebezpieczeostwie, jestem tam wraz z nimi. Chcę, abyście wszyscy reagowali z miłością, 

gościnnością i radością z serca. To daje mi największy komfort. 

„Tak, cieszę się z każdego z was, którzy robią to, co trzeba, zgodnie ze zleceniem ode Mnie. Ale 

sprawdzam również, gdzie jest wasze serce i priorytety. Czy zrezygnujesz z projektu zwierzęcia, nawet 

ode mnie, aby podad szklankę zimnej wody spragnionemu dziecku? 

„Tak, można powiedzied, że są to finały. Papiery terminowe. Testy sprawdzające, czy nauczyliście się 

lekcji prowadzonych na Uniwersytecie Braterskiej Miłości na Planecie Ziemia. To jest dokładnie to co 

robię z wami. Czy zrezygnujecie ze swojej bardzo skoncentrowanej pracy, aby pomóc komuś, kto 

boryka się? Byd obecnym na weselu lub pogrzebie? I jak głębokie są wasze modlitwy? ” 

(Clare) Och, Panie, jestem w tej chwili beznadziejna. 



(Jezus) „Cóż, przynajmniej to rozpoznajesz i chcesz się zmienid”. 

(Clare) Och, drodzy. Jestem w koocowej fazie portretu Boga Ojca i nie mogę Wam powiedzied, jak 

nużące to się stało. Ponieważ popełniłam błąd, musiałam zetrzed to do fundamentu i zacząd od nowa. 

A kiedy mój komputer wysiadł, przyniósł ze sobą długi ciąg… Nie powiedziałbym, że długi ciąg. 

Powiedziałbym, że niekooczący się ciąg niedogodności aby po prostu wysład wiadomośd e-mail. Nie 

mówiąc już o uruchomieniu mojego programu do nagrywania - który wciąż kręci głową, próbując 

dowiedzied się, co zrobiłam z tą piosenką. 

(Jezus) „To są finały, Clare. Wszyscy doświadczają niezwykłego rozproszenia i kłopotów, ponieważ 

dowiaduję się, kto zna Moje serce i działa według niego - a kto nie zna Mojego serca. Ci, którzy znają 

Moje serce i postępują zgodnie z nim, zostaną uniesieni. Pozostali, wciąż pogrzebani we frustracji wraz 

ze swoimi projektami i niosący poczucie winy za ludzi i sytuacje, które postanowili zlekceważyd lub 

zrezygnowad z nich… 

"Dobrze. Kochani, zostało wam niewiele czasu. Żałujcie i reformujcie się. Spełniajcie pragnienia 

Mojego serca przed swoim. 

„Ta lekcja jest połączona z Dumą. Tak, Duma mówi… „To, co robię, zostało zlecone przez Boga i nie 

rezygnuję z tego, aby poradzid sobie z sytuacją, za którą jesteś odpowiedzialny w swoim życiu!” 

Innymi słowy: „To, czego Bóg chce, jest ważniejsze niż twja trudna sytuacja i cierpienie. 

„Nie, mówię do was. To czego Ja chcę NIE jest tym co ma znaczenie w takich chwilach. Jest czas, aby 

zignorowad rozproszenia i jest czas, aby odpowiedzied całym sercem. Miłośd i szept Mojego Ducha 

pomogą wam rozeznad. ” 

(Clare) Och, Panie. Obawiam się, że jestem tego winna! 

(Jezus) „Zatrzymujesz się, aby pomóc częściej niż nie, ponieważ wiesz, jak to jest, gdy nie ma do kogo 

się zwrócid. Mówię o tych spośród was, którzy nawykli ignorowad potrzeby innych, aby się zadowolid. 

Mówię o desperackich potrzebujących którzy was szukali. Przyniosłem ich do was na próbę. Chcę 

zobaczyd Moją Miłośd do was w działaniu, wylaną na innych. 

„Ponieważ nie przeznaczacie godzin aby byd napełnieni przeze Mnie, wasze serca są zimne i nie 

odpowiadają. Nie możecie dad tego, czego nie macie, więc omijacie ich. Lub przekazujecie ich innym. 

Moje dzieci. Standardy Nieba są znacznie inne niż wasze. Musicie nauczyd się kochad, dopóki to zaboli. 

(Clare) W tym momencie musiałam zrobid sobie przerwę, aby zrestartowad komputer. Zasnęłam przy 

klawiaturze. Odwiedziłam też toaletę, w której poczułem się ożywiona aby otworzyd „Listy Miłosne do 

Mojej Oblubienicy” i otworzyłam cytat z 1 Listu do Koryntian 13: 1-13… 

„Jeśli mówię językami ludzi i aniołów, ale nie mam miłości, jestem tylko dźwięczącym mosiądzem lub 

brzękiem cymbału. Jeśli mam dar proroctwa i znam wszystkie tajemnice i posiadam wszelką wiedzę, i 

jeśli mam wiarę, która może przenosid góry, ale nie mam miłości, jestem niczym.  



Jeśli oddam cały dobytek, aby nakarmid biednych i poddam swoje ciało trudom, ale nie mam miłości, 

to w ogóle mi to nie przyniesie pożytku. 

"Miłośd cierpliwa jest, łaskawa jest. Nie zazdrości, nie chwali się, nie jest nadęta. Nie zachowuje się 

nieprzyzwoicie, nie szuka własnego, nie jest prowokowana, nie prowadzi ewidencji krzywd. Miłośd nie 

cieszy się z niesprawiedliwości, ale raduje się z prawdy. Obejmuje wszystko, wierzy we wszystko, 

oczekuje wszystkiego i zniesie wszystko. 

"Miłośd nigdy nie zawodzi. I bez względu na to, czy proroctwa będą nieaktywne, czy języki, one 

zaprzestaną, lub wiedza, ta będzie nieaktywna. Po części wiemy, a po części przepowiadamy. Ale kiedy 

nadejdzie to, co jest doskonałe, wówczas to, co jest częściowo, będzie nieaktywne. Kiedy byłem 

dzieckiem, mówiłem jak dziecko, myślałem jak dziecko, rozumowałem jako dziecko. Ale kiedy stałem 

się mężczyzną, pozbyłem się dziecinnych spraw. Na razie widzimy w lustrze, słabo, ale potem twarzą 

w twarz. Teraz wiem po części, ale potem będę wiedział, jak i ja byłem znany. A teraz pozostaje wiara, 

nadzieja i miłośd - te trzy. Ale z nich największa jest miłośd." 

(Jezus) „Jeśli przygotowujesz się do Pochwycenia, walcząc z innymi chrześcijanami o interpretacje 

doktrynalne, szukając stanowisk kierowniczych i nauczycielskich, ułatwiając konferencje i 

przemawiając na nich - a jednocześnie surowo osądzając tych, którzy nie są tak zdolni - będziesz 

bardzo rozczarowany tego dnia. Ci, którzy nie byli niczym w oczach świata, wstąpią. A ty pozostaniesz 

w tyle, aby nauczyd się miłości, współczucia, miłosierdzia i czci dla najbiedniejszej duszy - ponieważ 

one zostały zakupione za pomocą Mojej Krwi, i ja w nich mieszkam. 

(Clare) Drodzy, gdybym jako mówca zapełniła salę konferencyjną, ale zachowałabym wzgardę i 

pogardę dla kulawych i biednych, a nawet omijając ich w potrzebie, na drodze do głoszenia… Jakiego 

rodzaju nagroda czeka na mnie tego dnia? Czy Pan nie powiedział, że poborcy podatkowi i grzesznicy 

będą poprzedzad samolubnych faryzeuszy w drodze do nieba? 

Z drugiej strony, biedny w drodze na konferencję zobaczył cierpienie mężczyzny na ulicy i zatrzymał 

się, by kupid mu burgera i napój - wiedząc, że nie dostanie dobrego miejsca na konferencji za 

zatrzymanie się, ale dbał bardziej o los biednej duszy. Jaka będzie jego nagroda? 

Naprawdę mamy to do góry nogami. I Pan zaczyna wywracad Kościelne budynki do góry nogami i 

opróżniad je, ponieważ chce czystej i intymnej relacji z każdym z nas. Nie tylko dlatego, że słuchamy 

precyzyjnie dostrojonego kazania i myślimy, że spełniliśmy prawo szabatu. 

Są to odczyty, które Ezekiel i ja otrzymywaliśmy od tygodni i znowu jeszcze wczoraj. 

I powiedział do mnie… „Synu człowieczy, stao na nogach, a ja będę mówił do ciebie”. Potem Duch 

wszedł we mnie, gdy do mnie przemówił, i postawił mnie na nogi; i słyszałem Tego, który do mnie 

przemówił. I powiedział do mnie: „Synu człowieczy, posyłam cię do dzieci Izraela, do zbuntowanego 

narodu, który zbuntował się przeciwko Mnie; oni i ich ojcowie występowali przeciwko Mnie do dziś. Są 

bowiem zuchwałymi i upartymi dziedmi. Wysyłam cię do nich, a ty powiesz im: „Tak mówi Pan Bóg” 

(Ezechiela 2: 1-4) 



„Biedni i wierni koncentrują się na obliczu Pana, na Jego potrzebach, na tym, co czyni, podczas gdy 

bogaci są pełni wgardy i pogardy”. 

(Clare) I muszę zapytad. Ilu nadal naprawdę czeka na ten dzieo? Ilu jest tak zajętych światem, że 

krzyczą… „Mam dom do kupienia, wzięcie udziału w zaślubinach i nowy samochód do odebrania. Nie 

mam czasu na te prorocze bzdury. Zresztą i tak nic z tego nie wynika! ”. Ilu z nas reaguje na ich 

podejście cichą modlitwą? 

Czy też myślimy w naszych sercach… „Cóż, ma rację; nic się jeszcze nie wydarzyło. ”Ostatnim 

odczytem Wieczerzy Paoskiej było obmycie stóp ucznia, jako przykład, że my również powinniśmy 

pochylad się, aby służyd innym. Krótko mówiąc, wszystkie czytania były zgodne z tym, co Pan 

powiedział do mnie. I w tym momencie zwróciłam się do Pana i zapytałam Go, czy ma coś do dodania. 

I on powiedział… 

(Jezus) „Oto, jak oczy sługi patrzą na rękę swego pana, i jak oczy pokojówki na rękę jej pani domu, tak 

nasze oczy patrzą na Pana, naszego Boga. 

„Naprawdę tego chcę od was wszystkich. Chcę, abyście patrzyli na mnie i na to, co robię z chwili na 

chwilę. W tej chwili nie ma wystarczająco dużo modlitwy, aby zapobiec katastrofom. Potrzebuję 

więcej modlitwy od was, Moi drodzy. Potrzebuję głębszej i bardziej skoncentrowanej modlitwy. I 

oczywiście każda ofiara, jaką możecie Mi ofiarowad, niesie mnóstwo łask, które bedą sypały z Nieba - 

nie tylko na wasze potrzeby, ale na potrzeby innych. 

„Czasy się kooczą. Nadal znajdujemy się w strefie zagrożenia i wielu z was jest zmęczonych 

poszczeniem i modlitwą. Ale powiadam wam: nic, co dla Mnie poświęciliście, nie poszło na marne.  

Kiedy będziecie wyczerpani, nie kontynuujcie na siłę. Raczej odpocznijcie i zregenerujcie siły. Wtedy 

wzbudzę was ponownie, szczególnie przez komunię, abyście mogli wznowid wszystkie wasze wysiłki. 

„Ale nie popełnijcie błędu, myśląc, że jesteście nieśmiertelni i niezwyciężeni. Wy też musicie odpocząd. 

Podczas tego czasu odpoczynku szukajcie Mnie. Szukajcie Rhemas w Piśmie Świętym lub na stronie 

internetowej  jesus-comes.com . Skupcie swoją uwagę na Mnie. Nie padajcie ofiarą marnowania czasu 

na rozrywki, chociaż kilka niewinnych przerw pomoże wam odzyskad perspektywę. 

„A przede wszystkim z całego serca módlcie się, aby zbliżające się wydarzenia zostały omijane, a serca 

ludzi zwróciły się do Mnie. To jest moje zażalenie. Nawet Moje Oblubienice stały się niewrażliwe na 

Moje łzy i cierpienie. Odwróciły oczy od ręki Mistrza w czasie, gdy On je bardzo potrzebuje. 

„Proszę, Ukochani. Potrzebuję waszej uwagi, waszych modlitw i waszej miłości. Bez względu na to, czy 

okażecie swoją miłośd tym malutkim, którzy mają potrzeby, czy też odmawiacie sobie zaspokojenia 

apetytu - cokolwiek robicie dla Mnie, biorę jako prezent ślubny, znak miłości do Pana Młodego. 

Jestem głęboko wdzięczny. 

„Więc proszę was, drodzy. Uniżcie się. Sprawdźcie swoje nawyki i postawy. Żałujcie za wszelkie złe 

czyny w oczach aniołów. Wyjdźcie poza ramy w pomocy dla innych. A przede wszystkim zmiękczcie 

serca, gdy stale wpatrujecie się w Moje ręce, abyście mogli spełnid Moje potrzeby. 



„Wtedy zostaniecie wzięci w Pochwyceniu, ponieważ uczyniliście swoim priorytetem z minuty na 

minutę, aby byd jednym i tym samym z Moim. To sprawia, że jesteście moimi szczerze umiłowanymi i 

przygotowuję dla was miejsce na Mojej Uczcie Weselnej. Czyocie te rzeczy, a usłyszycie… „Dobra 

robota, Mój dobry i wierny Sługo. Wejdź w radośd swojego Mistrza. ” 


