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21 sierpnia 2017 r. - Słowa Jezusa przez Siostrę Clare 

Clare zaczęła ... Jezu, ostrzegasz nas. Niech Twoje słowa pobudzą nasze serca do działania… Amen. 

Więc dzisiaj szukałam zdania Pana na temat zadmienia. Panie, proszę, otwórz swoje Serce dla swojej 

Oblubienicy, o co chodzi w tym Zadmieniu? 

Jezus zaczął… „Będą znaki na niebie, słoocu, księżycu i gwiazdach… już to wiesz. (Mateusz 24) 

„To znak Mojego przyjścia, Clare, kolejne ostrzeżenie dla tego pokolenia, aby to dobrze wykonad. Tak, 

należy to ogłosid i przyspieszyd w tych czasach. Modlitwy pozostają w tyle, Clare. Nie tylko z tobą, ale 

ze wszystkimi. Życie toczy się dalej… szkoła, praca, jedzenie, picie, śluby i zaręczyny… tak jak 

powiedziałem. Ale Syn Człowieczy przyjdzie w czasie, którego nikt się nie spodziewa. 

„Moi ludzie, nie traktujecie tego czasu wystarczająco poważnie. Bardzo potrzebuję waszych oddanych 

modlitw w tej właśnie godzinie. Tak, modliliście się. Tak, modlicie się. Róbcie tak nawet więcej. Mam 

wielkie potrzeby, o których nie wiecie. W tej chwili potrzebne są czuwania, posty i poważna modlitwa. 

„Tak, modlitwa do Bożego Miłosierdzia będzie bardzo skuteczna w kierowaniu serca Ojca, aby dad 

więcej czasu, więcej łaski i więcej miłosierdzia. Nie mówię wam, abyście całkowicie wstrzymali swoje 

życie; ale proszę was, abyście zrezygnowali z rozrywki i jedzenia poza domem, na rzecz poważnej 

modlitwy za swój naród i świat. 

„Gdybym wam powiedział w tej chwili, co się dzieje i co jest przygotowane dla was, waszych rodzin i 

narodu, natychmiast upadlibyście na podłogę. Anihilacja jądrowa to nie wszystko. Są choroby, które 

można uwolnid, bolesne choroby, których nikt nie może powstrzymad. Choroby, na które nie ma 

lekarstwa, jak tylko patrzed, jak wasze dzieci i członkowie rodziny umierają powolną i bolesną 

śmiercią. Planowane są grabieże, zamieszki i wszelkiego rodzaju powstania przeciw władzy. 

„Ci źli przodują w wykopywaniu najbardziej ohydnych zbrodni przeciwko ludzkości, aby zdobyd 

władzę. Twój prezydent (Trump) robi wszystko, co w jego mocy, aby powstrzymad te plany, ale twój 

naród siedzi na szczycie bardzo potężnego podziemnego rządu, który jest gotów zrobid wszystko, 

każdą zbrodnię przeciwko ludzkości, aby zdobyd władzę. Zatrzymam to, jeśli się modlicie. Nie tylko 

módlcie się, ale módlcie się mocno, znoście trud, pośdcie, błagajcie o Miłosierdzie. 

„Ci źli są ślepi na fakt, że manipulowani przez inteligencje o wiele bardziej zaawansowane od ich 

własnych, które planują całkowite zniszczenie Ziemi i ludzkości. Możecie to zatrzymad. Tak, wy mali. 

Możecie temu zapobiec poprzez namiętne modlitwy. Jeśli nie możecie połączyd się z tą pasją – aby żyd 

i widzied swoje dzieci żywe - musicie tylko Mnie poprosid, a Ja was na to namaszczę. 

„Mówię wam prawdę, w dniu, w którym to wybuchnie, będziecie bid się w piersi, że nie modliliście się 

mocniej. Moi ludzie, teraz jest czas łaski. Módlcie się z całych sił, aby to zostało powstrzymane na czas 

nieokreślony, a wróg został pokonany przez ich własne plany. 



„Mam sposoby, sposoby poza ich zasobami, aby zatrzymad ich złe plany. Ale te sposoby muszą byd 

podsycane waszymi modlitwami, aby Królestwo Boże na Ziemi zostało uwielbione, a królestwo 

ciemności poniosło najgorszą klęskę. Nie musicie czekad, aby zobaczyd przepływ lawy i odszukad te 

ukryte miasta. Tak, mam sposoby na pokonanie wroga, ale wasze modlitwy są potrzebne, aby je 

zrealizowad. 

„W tej chwili dochodzi do ogromnych niepokojów wulkanicznych. Jest to zgodne z projektem, 

ponieważ mogę to wykorzystad, aby wyrządzid wrogowi ogromne szkody. Nie ma sposobu, aby Mnie 

zatrzymad, chyba że Mój lud się nie modli. Nie chcę, aby ktokolwiek umarł, ale Moje serce jest 

obciążone złem, które ludzie planują uczynid niewinnym. A waszymi modlitwami zatrzymam niektóre 

plany. 

„Niepokoje wulkaniczne mają też związek ze wzrostem liczby dusz wrzuconych do piekła. Mój ludu, to 

tragiczne, że niektórzy umierają i idą do tego miejsca, które stworzyłem tylko dla upadłych aniołów. 

Tragiczne jest to, że pożądanie, pornografia, narkotyki i przemoc to styl życia prowadzący prosto do 

piekła. 

„Są to siły, które wypełniają piekło, i potrzebuję waszych modlitw za niewinnych, którzy stają się 

jeocami i niewolnikami tych sił. Tak, to czas wymagający wielkiej modlitwy. Moje Narzeczone, 

potrzebuję was! Wypełnijcie Niebo waszymi modlitwami. Staocie ze Mną przeciwko tej nadchodzącej 

ciemności, zanim okryje waszą ziemię ponad wszelkie możliwości naprawy. 

"Tak! Potrzebuję waszych modlitw. Modlitwa Bożego Miłosierdzia, modlitwa językami i modlitwy z 

Serca. Nie pozwólcie nikomu zabronid wam modlitwy językami. Podnieście raczej swoje serca do 

Mojego Ducha i wzywajcie Go do wstawiennictwa. Następnie wypowiedzcie Jego modlitwy. 

"Czy rozumiecie? On nie modli się tak, jak człowiek się modli. Jego modlitwy są doskonałymi 

modlitwami. Kiedy przepływa przez was, źródła żywej wody wspinają się na Tron, aby uwolnid jeoców, 

by udaremnid plany wroga, przygotowad nawet wasze serca i serca waszych niezbawionych bliskich na 

przyjęcie Mnie. Źródła wód żywych wypływają z was, aby nawozid i podlewad ziemię. Właśnie dlatego 

Szatan nienawidzi języków i uczynił tak wiele, aby zawstydzid ludzi i aby rzucali przeciwko nim obelgi. 

„Od początku Mojego Kościoła, Szatan, przez niepewnośd człowieka i zależnośd od aprobaty ciała i 

krwi - wróg niemal zniszczył wiele z tego, co zostało wam dane, wypaczając jego znaczenie lub 

wychowując innych, którzy posuwają się za daleko i dają zły przykład. 

„Dałem wam języki, aby uwolnid was od siebie samych i waszych ograniczonych umysłów, abyście 

mogli mied Mój Umysł, Moje Serce, Moje Myśli. Ale wielu, za zdaniem kruchego ciała, unikało tego 

daru. Proszę, nie bądźcie wśród Moich sług jak ten, który rzuca na Mnie obelgi. 

„Czy nie posłałem Mojego ambasadora, aby wam powiedział…„ Mówię językami więcej niż wy wszyscy 

”. (1 Koryntian 14:18)„ Albowiem ten, kto mówi językiem, nie mówi do ludzi, ale do Boga. 

Rzeczywiście nikt go nie rozumie; wypowiada tajemnice w Duchu ”. (1 Koryntian 14: 2). I te tajemnice 

mogą bardzo dobrze prowadzid do frustracji ludzkich planów czynienia zła. Ten, kto mówi językami, 

mówi do samego Boga. Wielka modlitwa jest w ten sposób wysłuchana. 



„Tęsknię za wami, abyście mieli Mój umysł, ale jak to się stanie, jeśli odmówicie wypowiedzenia się 

Mojego Ducha? Wielkie tajemnice i mądrośd uwalniają się w waszej świadomości, kiedy modlicie się 

do Ojca językami. Istnieje wielka ignorancja w sprawach duchowych, a zwłaszcza w ciemnościach, 

ponieważ języki są tłumione. 

„Wystarczająco powiedziane… Módlcie się z serca. Jeśli wasze serce jest pozbawione namiętności, 

proście i będzie wam dane. Zaoferujcie mały post. Im więcej dacie, tym więcej otrzymacie. Nie 

patrzcie na nikogo z góry i czcijcie przywódców kościoła, bo ten szacunek jest dla Mnie, skoro ich 

powołałem. Rzeczywiście, czcijcie wszystkie Moje przykazania, a wasze modlitwy zostaną wysłuchane. 

„Idźcie teraz, moi drodzy, i oddajcie się wstawiennictwu, dopóki nie minie ta godzina okazji dla 

wroga.” 


