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Nie Wiem, Jak Długo Potrwa to Okno Czasu… 

18 lipca 2016 - Słowa Jezusa przez siostrę Clare 

(Clare) Bóg Miłosierdzia jest z nami. On ma uszy do słuchania i czułe serce dla wszystkich swoich 

stworzeo, zwłaszcza tych, które Go kochają. Cóż, drodzy Heartdwellers (Mieszkancy Serca), jest to 

trochę zaskakujące i przyjemne, w zależności od tego, jak się do tego odnosicie. Dostaliśmy więcej 

czasu. „Panie, czy masz tu coś do powiedzenia?” 

(Jezus) „Sytuacja jest dośd zawiła. Działa wiele różnych dynamik i nie chcę, żebyś dogłębnie się w to 

angażowała, Clare. Wiem, że to cię frustruje. Przepraszam, ale to zły kierunek. Proszę, nie próbuj tego 

rozgryźd. Chciałbym jednak, żebyś wiedziała… Nadal rządzę. Cokolwiek człowiek planuje dla swojego 

złego planu, odwracam to na korzyśd Mojego dobrego planu. Możesz byd pewna. ” 

(Clare) „Tak więc, myślę, mogę powiedzied…„ Wow, to wygląda źle, ale teraz patrzcie, jak Jezus 

zmienia to w dobro? ” 

(Jezus) „Zasadniczo tak. Wasze modlitwy spowodowały, że plany szatana nie posunęły się naprzód. 

(Clare) Byłam wtedy bardzo zaciekawiona i powiedziałam… „Ale czy to wpływa na Wniebowzięcie?” 

(Jezus) „Z pewnością tak. Równie dobrze możesz byd szczera, Clare. Wiesz, to twój znak firmowy. Moi 

ludzie, modliliście się. Świat się budzi i zaczyna reagowad. Ci, którzy mieli władzę nad światem i jego 

mieszkaocami, ponieważ byli ignorantami, budzą się i odchodzą. Mało tego, stają też po stronie 

opozycji - która w wielu przypadkach jest kierowana przez chrześcijan. 

„Nadejdzie sąd, ale podobnie jak w Niniwie, kiedy ludzie okazali skruchę, ma miejsce masowy ruch 

oddolnych pokut. Nie jest to rodzaj pokuty, która ma miejsce, gdy człowiek zostaje przekonany o 

swoich osobistych grzechach. Jest to bardziej pokuta związana z grzechami społecznymi, a oni zadają 

sobie pytanie… „Co mogę zrobid, aby to zmienid?” W koocu przyjdą do Mnie. 

„Sprawiedliwośd wyjdzie na powierzchnię i zobaczycie, że źli ludzie ukradli wolnośd, zdziesiątkowali 

miliony i spowodowali ludobójstwa. Trzeba ich powstrzymad. Nie będzie już reakcji szarpnięcia 

kolanem. To znaczy współpraca z elitą, gdy naciskają guziki i tworzą sytuacje prowokujce anarchię.  

„Raczej ludzie będą rozumowad między sobą i zobaczą, że się nimi bawiono. Postanowią nie 

współpracowad, nawet sprzeciwiając się instynktowi przetrwania. Widzicie, przekazałem ludzkości na 

Ziemi Łaskę - łaskę patrzenia poza powierzchnię, przejrzystośd, widzenie tego, co naprawdę jest 

zamierzone przez osoby na stanowiskach rządzących. Ludzie nie tylko zobaczą, ale dokonają 

świadomego wyboru, by nie współpracowad. To wpłynie na cały świat, Clare. 

(Clare) Ale Panie, co z Chioczykami i walkami na Morzu Chioskim? Zastanawiałam się nad tym. 



(Jezus) „W Chinach też są problemy wewnętrzne, Clare. Infrastruktura słabnie. Tak wiele rzeczy zależy 

od innych sytuacji na całym świecie i wszystkie są ze sobą powiązane. Ale Chiny zaczynają tracid 

wewnętrzną siłę. Tak wiele rzeczy zmienia się z powodu modlitwy. 

„Heartdwellers, nie rozumiecie! Wasze modlitwy są potężne. Zmieniacie świat, siebie i innych 

chrześcijan, którzy naprawdę poświęcili swoje życie modlitwie i wstawiennictwu. Wszyscy 

zgromadzeni razem stanowicie ogromną siłę. To nie wasza moc, to wasze serca wołają, które 

uwalniają Moje ramię łaski i sprawiedliwości. Poruszyliście serce Mojego Ojca, a wiele planów 

unicestwienia ludzi na świecie zawiodło i nadal będą zawodzid. 

„Mówiłem wam to wcześniej o agendzie Elity i administracji Obamy, że sprawy nie pójdą gładko. 

Opozycja i chaos były napotykane na każdym kroku, w zależności od głębi i zaangażowania w 

modlitwę. Tak, zamiast iśd w prawo, poszedłby w lewo; zamiast spadad, wznosił się; zamiast krążyd w 

kółko, poszedłby prosto. Każdy zakręt spotykał się z opozycją przez wydarzenia, które Mój Ojciec 

wprowadził z powodu waszych modlitw. 

„Nie prześladujcie proroków pośród was, którzy byli wierni, ostrzegając was. Jesteście im winni swoje 

życie i życie waszych niezbawionych bliskich, którzy wciąż mają szansę. Nie dajcie się zwieśd 

niewierzącym i nie wyśmiewajcie Pochwycenia, III Wojny Światowej, Księgi Objawienia - ani niczego 

podobnego. Nie bądźcie pesymistami. 

„Raczej ogłaszajcie…„ NASZ BÓG PANUJE! ”I że modlitwy najmłodszych, prostych, kochających Boga 

ludzi na ziemi rozbiły kolbę ich serc i wylały maśd petycji w imieniu mieszkaoców całej Ziemi. A Ojciec, 

który jest Samym Czystym Miłosierdziem, ustąpił i postanowił dad wam wszystkim szansę, kolejną 

szansę na nawrócenie i zrobienie tego dobrze. 

„To musi byd nastawienie waszych serc, Drodzy. Bóg był wierny, aby odpowiedzied na wasze 

modlitwy. I chociaż znaki czasu nadal trwają, wojny i plotki o wojnach - najgorsze zostało opóźnione, 

bo na kolanach nosiliście modzele. Nie mogę powiedzied, jak długo potrwa to opóźnienie, ale powiem, 

że jeden ruch zależy od pewnych podstawowych ruchów, a te zostały wprawione w zamęt i złu 

stawiono opór. Więc światło wciąż jest z wami. 

„Pracujcie ze Mną, dopóki macie światło. Nie siedźcie i nie czekajcie, aż zbawienie spadnie z nieba. 

Pracujcie ze Mną, a kiedy to okno łaski zostanie zamknięte, poznacie to. Ale nie przestawajcie się 

modlid. 

„Wielu z was Heartdwellers przeszło przez piekło w zeszłym miesiącu. Tak, czasami było to tak trudne, 

że powiedzieliście Mi, że chcecie się poddad. Ale przeprowadziłem was przez to i nosicie Koronę 

Zwycięzcy. Dobrze wykonaliście swój wyścig. Jesteście już przygotowani i gotowi do następnego etapu 

podróży. 

„Możecie spojrzed wstecz na swoje cierpienia i zobaczyd, że naprawdę trzymaliście palec w tej 

upadającej grobli. I nie tylko powstrzymaliście ją przed pęknięciem, tysiące innych pomogło, a wasz 

Ojciec w Niebie naprawił tę groblę - i teraz możecie zobaczyd, czego dokonały wasze cierpienia. 

Bądźcie zachęceni i wiedzcie, że wasza nagroda w niebie i na ziemi jest wspaniała. 



„Każdy z was ma pracę do wykonania. Nie wahajcie się w swoich modlitwach - dowiadujecie się, jak 

potężne one są. I one nadal trzymają okno otwarte. 

„Módlcie się dalej, zwłaszcza za władców świata i ich nawrócenie. Robimy to razem. Módlcie się, a MY 

działamy. To jest takie proste. Czy nie możecie tego poczud, Drodzy? 

„Czy nie czujecie tego w waszym sercu, kiedy wołacie o Rosję, o Izrael? Cóż, jeśli nie możecie, 

poproście o łaskę. Po prostu zapytajcie, a dotknę waszego serca. 

„Proście o łaskę wstawiennictwa. Nie ma większej pracy na tej Ziemi, nie ma powołania z większą 

nagrodą, żadnego powołania z większym honorem i szacunkiem w Niebie, niż stanąd w szczelinie, z 

modlitwą i wstawiennictwem. To największy zaszczyt, jaki może mied każdy mężczyzna lub kobieta… 

byd nazwanym orędownikiem. Trzymacie serce Ojca w swoich dłoniach, kiedy podnosicie je w prośbie. 

Jego serce topnieje, gdy widzi waszą szczerośd i wytrwałośd w najgorszych warunkach. Nie 

przestawajcie się modlid, nie denerwujcie się. Zabierajcie się do pracy, róbcie wszystko, co jest przed 

wami postawione, i róbcie to najlepiej, jak potraficie, jak dla Pana. 

„Niezależnie od tego, czy chodzi o pomoc rodzicom, osobom starszym, koledze z klasy czy żołnierzowi 

- róbcie to z miłością do Mnie i wiedzcie, że wasza nagroda w Niebie jest bezpieczna. I za każdym 

razem, gdy kochacie swego bliźniego słowem, w rzeczy samej,  czynem i modlitwą, spełniacie Moją 

Doskonałą wolę. 

„Więc nie narzekajcie, że nie wiecie, jaka jest Wasza misja! Waszym zadaniem jest robienie 

wszystkiego z MIŁOŚCIĄ do Mnie i Waszego brata. Przebaczajcie z miłością, dawajcie z miłością, 

służcie z miłością, a wypełnicie swój cel na tej Ziemi. A dla innych z was, którzy mają określone misje - 

one również staną się jasne. 

„Nie potrafię powiedzied, jak długo potrwa to okno czasowe, więc skorzystajcie z niego teraz. Nie 

tradcie czasu. Jesteście Wojownikami Czasów Ostatecznych. Całe Niebo patrzy! Jesteście bardzo 

kochani i podziwiani - wytrwajcie w Miłości. Czas będzie mijał, gdy będziecie służyli z miłością, a 

później wykrzykniecie… „Oto On przyszedł szybko!” 


