
14. Jezus wyjaśnia… Piekło na Ziemi! Chcieliście Rządów Szatana i Oto Jest… 

13 grudnia 2014 - Słowa od Jezusa do siostry Clare 

(Clare) Ta wiadomość nie jest dla mnie normalna. To bardzo trudna wiadomość. Dziś, gdy byłam z 

Panem i grała muzyka, zauważyłam, że z oczu Pana płynęły łzy. Wyłączyłam muzykę, aby usiąść z Nim i 

zaczął… 

(Jezus) „Piekło na ziemi. Dosłownie, piekło na Ziemi. Nie można uwierzyć, poza horrorem Hollywood 

aby można było wyśnić lub wymyślić coś takiego. Nikt nie zna powagi tego, co nadchodzi; tak wielu 

zostało na poboczach ”. 

(Clare) Zamierzam się tu wtrącić na minutę. Kiedy to powiedział, zobaczyłam mężczyznę idącego 

chodnikiem w środku miasta, od budynku do wieżowca. Był biznesmenem. Został zrzucony na ziemię i 

był po prostu oszołomiony. Patrzył w górę i opierał się o tę cementową ścianę. Wyraz jego oczu 

wyrażał spustoszenie i zdumienie. Właśnie tam, jakby nie miał pojęcia co się stało i jak to wszystko się 

zapadło. 

(Jezus) „Tyle niewinnych, ślepych, kulawych i nie mających pojęcia… nieświadomi. Wiadomo, że 

instytucje edukacyjne utrzymują ich w głupocie i programują ich tak, aby byli puści i głupi w stosunku 

do tego, co ma się wydarzyć. Och, Clare, powiedz im ode Mnie… To nie jest to, czego chciałem dla 

Moich dzieci na Ziemi. Nie tego chciałem. Wcale nie to, co planowałem. Nie, zaplanowałem raj dla 

Moich ludzi, Moje dzieci, dosłowny Raj. Musiałem oddać panowanie wolnej woli, ponieważ wolna 

wola pociąga za sobą konsekwencje i wszyscy muszą nauczyć się poprzez konsekwencje wzywać Mnie 

i wybierać Mnie ponad i poza instytucjami edukacyjnymi i popkulturą ich pokolenia. ” 

„Muszą iść głębiej. Wzywam ich coraz głębiej. Głęboko w nich zasadziłem Moje Słowo. Głęboko w ich 

świadomości, zostawiłem moją wzywającą kartę miłości i ostrzeżenia. Zniknęły bez echa, zastąpione 

blaskiem waszej kultury ”. 

„Żyjący będą zazdrościć umarłym, ale chip (RFID) nie pozwoli im umrzeć. Istnieje technologia, która 

utrzymuje ludzi przy życiu dzięki chipowi. Będą szukać śmierci, ale to im umknie ”. 

(Clare) Przerwałam mu w tym momencie i powiedziałam… Rozumiem, ale mogliby zeskoczyć z mostu? 

(Jezus) „Czy by mogli? Nie z kontrolą umysłu na miejscu. Nie masz pojęcia, co nadchodzi lub co zostało 

zaprojektowane przez szatana, aby spowodować nieopisane cierpienie dla ludzkości; dla tych, których 

stworzyłem na Mój obraz, dla tych, których kocham Moim życiem. On nie może Mnie zniszczyć, ale 

może Mnie zranić, sprawiając, że ludzie cierpią. Niewiarygodne okropności… a jednak Moje 

zwycięstwo miłosierdzia, Clare. A jednak Moje miłosierdzie wyrwie dusze z ich ciał, które wzywają 

Mnie ”. 

(Clare) Ale, Panie, myślałam, że nie ma odkupienia, kiedy dostaniesz chip? 



(Jezus) „Tak jest napisane, ale czy mam nie mieć litości? Za późno na nich. Zbyt późno na nich, ale 

śmierć rzeczywiście będzie ulgą i oddzielę duszę od ciała. Miłosiernie usuwam duszę, ducha poza 

zasięg tego złego pokolenia wyznawców szatana ”. 

(Clare) Panie, co mam z tym zrobić? To jest tak odbiegające od normy jak na wiadomość. 

(Jezus) „Weź to bardzo poważnie. Bardzo, bardzo, bardzo poważnie. Żyjący będą zazdrościć umarłym. 

To, co to złe i zepsute pokolenie kupiło, jest kompletnym kłamstwem. To, co zostało im sprzedane, to 

zestawienie towarów. Nie ma podobieństwa do rzeczywistości, która ma na nich spaść. Nie zdają 

sobie sprawy z tego, że Szatan używa ich do ich własnej zagłady. To pasuje do ich chciwości, aby i oni 

zginęli od zarazy i epidemii, które zrodzili na Ziemi. Dobrze pasuje, aby zostali pochłonięci przez płynny 

ogień w ich bujnych i ekstrawaganckich podziemnych miastach. To tak pasuje.” 

„Niemniej jednak nie przyprowadziłem człowieka na Ziemię na taki czas jak ten. Nigdy nie planowałem 

dla nich tego spustoszenia, ale z powodu ich arogancji i buntu zostali oddani ojcu kłamstw – a on 

dobrze wykonał swoją pracę. Oczekują Odważnego Nowego Świata, super inteligentnego, super 

eleganckiego życia. Raczej umrą w swoich ognistych grobach wraz z wieloma zwodzicielami. Czy 

rozumiesz? Kiedy wrócę, będzie totalny chaos? Będą potworności natury, które będą musiały zostać 

zabite w celu ochrony Ziemi.” 

(Clare) Ale, Panie, co z trzema dniami ciemności pod koniec Ucisku i ogniem, który ma oczyścić 

Ziemię? 

(Jezus) „Tak, rzeczywiście oczyszczę przez ogień, ale nie wszyscy umrą. Będą tacy, którzy wyjdą z jam; 

potworności natury bez dusz, które muszą zostać zniszczone. Demony zostaną związane, ale to, co 

stworzyli ze sztuczną inteligencją i częściami ciała - człowiek mieszany ze zwierzęciem – ci będą nadal 

chodzić po Ziemi i muszą zostać wyeliminowani. Uzasadniające będzie to, by powiedzieć, że świat 

będzie śmietniskiem. I tak, zregeneruję to. Ale będzie dużo pracy do zrobienia. ” 

„Płaczę nad cierpieniem tłumów, które nie słuchały. Postanowili odwrócić się i zakryć uszy, ponieważ 

zatrzymanie życia było niewygodne, aby usłyszeć Moje przesłanie. Dopiero po Holokauście zwrócą się 

do Mnie, ale zbyt późno, aby być zbawionym od ognia i gniewu Ojca. Nie zwrócą się do Boga w 

sprawiedliwości, ale w samolubnej ambicji, by zostać uwolnionymi, a jednak wybawienie ich ominie ”. 

„Chcę, żebyś powiedziała, że to nigdy nie był mój plan dla ludzkości. Stworzyłem Ogród dla Moich 

synów i córek. Nigdy nie marzyłem o tym, co ma nadejść. Wszystko to zostało zaprojektowane przez 

Szatana i jego sługusów. Spróbuj zrozumieć - to nie był mój plan. Widzicie, zbyt wielu przypisuje Mi 

zło, ponieważ nie chcą brać odpowiedzialności za własną porażkę. Chcą, aby całe Stworzenie obróciło 

się przeciwko Mnie, jeśli to możliwe - co nie jest ”. 

„To pokolenie żyjące musi wiedzieć, że nigdy nie zamierzałem tego zrobić człowiekowi i to nie jest mój 

plan; to szatan. Możecie zrzucić winę na Mnie, ale dowiecie się - nigdy tego nie planowałem. Ty, 

Ludzkości, stanełaś po stronie zła i zło przyniosło to, nie ja. Niemniej jednak, ludzie podniosą swoje 

pięści do nieba i przeklną Mnie za to, co sami uczynili Ziemi, ale niech to zostanie napisane… to nie ja 

byłem tym, który spustoszył Ziemię. To byłaś ty, Ludzkości. 



(Clare) Ale Panie, to ty wylewasz fiolki. (Objawienie 16) 

(Jezus) „A w fiolkach nie byłoby nic, co by można wylać, gdyby Szatan tego nie zaprojektował. 

Chcieliście rządów Szatana na Ziemi i oto jest ”. 


