
291. Jezus mówi… Twoje Jutro Nie Jest Gwarantowane!… 

Ty Wybierasz, Niebo lub Piekło 

11 kwietnia 2016 r. - Słowa od Jezusa do siostry Clare 

Jezus zaczął… „Twoje serce jest Moją poduszką. Znajduję tu komfort. Znajduję troskę  i koncentruję na 

tym, co jest naprawdę dla Mnie ważne, nie na ciele, które nie ma znaczenia, poza podtrzymaniem 

świątyni ducha. Och, Clare, pragnę trzymad wszystkie Moje ludzkie naczynia ku czci blisko Mojego 

serca. Pragnę usłyszed czyste bicie ich serc. Tęsknię za tym, aby oderwali się od materialnych rzeczy 

tego świata. Cieszę się, że idziesz w tym kierunku. Bądź czujna, masz wielu wrogów. Ale jak widad, nie 

pozwoliłem im wyrządzid ogromnej szkody. Trochę tutaj, trochę tam. Tylko po to, żebyś była ostrożna. 

„Chcę, aby Moje Oblubienice wiedziały, że kiedy walczą ze swoim ciałem w konfrontacji z przyszłymi 

wydarzeniami, jestem bardzo zadowolony z ich decyzji, by pozostad wiernymi i oddad się Mojej Woli 

za ich życie, a nawet śmierd. Bo śmierd nie ma już żądła, nie dla Moich świętych, którzy oddali Mi 

wszystko, jak Ja im wszystko oddałem ”. 

„Nie zdziwcie się ognistymi próbami, które teraz przechodzicie, Ukochane Narzeczne. Jeszcze usuwam 

warstwy zepsucia z waszych dusz i szat. Nie zniechęcajcie się swoimi grzechami, znałem waszą 

słabośd, zanim upadliście. Czy nie pozwoliłem wam upaśd, abyście odkryli, jak naprawdę jesteście 

słabi? 

„Wasze piękno nie leży w tym, co osiągnęliście lub stworzyliście, te rzeczy w Niebie są tylko brudnymi 

szmatami z Ziemi i nie będą wam towarzyszyd, aby świadczyd o waszej świętości. Jeśli zrzucisz je na 

Ziemię i odłożysz na bok swoje maski, ujawnię wasze prawdziwe piękno. Wasz wygląd zewnętrzny jest 

jedynie skorumpowaną skorupą, która uschnie i umrze. To wewnętrzne piękno kochającej duszy 

oddanej życiu dla Mnie, a nie dla siebie samej/samego, które świeci. Jeśli tego nie masz, nie masz nic. 

” 

„To są rzeczy, które tylko ja mogę osiągnąd w was dzięki waszej współpracy i chęci bycia bezbronnymi 

i patrzenia na siebie tak, jak przed obywatelami Nieba, którzy patrzą na was wszystkich, kibicując 

wam, mając nadzieję, że będziecie współpracowad z łaską, aby stad się wielkimi pięknościami, jakimi 

was stworzyłem.” 

„Czasy te oddzielają pszenicę od plew. Ci, którzy są szczerzy od tych, którzy są w tym dla osobistej 

korzyści. Jeśli żyliście we Mnie i łączycie się w szeregi z innymi dla samolubnej przewagi, wasze serce 

staje się ciemniejsze i bliższe śmierci. Tak, możecie wyglądad całkiem żywi w swoim ciele i byd martwi 

w środku, skompromitowani do punktu bliskiego śmierci waszej duszy.” 

„Moje dzieci, nie oceniam was na podstawie waszego działania, ale waszego motywu, czystości 

waszego serca, miłości, którą wkładacie w każde działanie. To właśnie waży się po przyjściu tutaj.” 

„Niektórzy z was, słuchając tego, staną przed Tronem Sądowym, gdzie wszystkie wasze dzieła, dobre i 

złe, zostaną ujawnione, a wasz los na wiecznośd zostanie ustalony. Tobie mówię, że stoisz w obliczu 

wyborów, które będą determinowad resztę twojej podróży, twoją ścieżkę życia - niezależnie od tego, 



czy będziesz żyd cnotą czy życiem grzechu, czy będziesz służyd Mnie, czy służyd diabłu, czy umrzesz w 

cnocie, czy umrzesz w grzechu. ” 

"Wracam. To nie jest czas na zabawę ogniem. To nie czas na kompromisy. To raczej czas na 

wyrzeczenie się i pokutowanie za grzechy i kompromisy. Jest to czas na przyjęcie miłości braterskiej, 

wyciągnięcie ręki pomocy, życie dla dobra innych, a nie dla własnej korzyści. To jest sezon krytyczny. 

Wielu z was słuchających czeka w tym roku śmierd fizyczna. Jeśli nie jesteście w porządku ze Mną, 

przyjdźcie, przyjdźcie do Moich kochających ramion i chod wasze grzechy będą jak szkarłat, umyję je 

aby były białe jak śnieg ”. 

„Nie macie zagwarantowanego życia jutro. Jednak Niebo i Piekło leżą bezpośrednio przed wami. 

Wybierzcie tego dnia, komu będziecie służyd, a jeśli to Ja, musicie jedynie prosid o siłę, by oderwad się 

od waszej grzesznej przeszłości, a Ja obejmę was w Moje ramiona z wielkim współczuciem i 

wybaczeniem. Jednakże, jeśli zdecydujecie się iśd grzeszną drogą, ostrzegłem was, śmierd jest u drzwi i 

wasze jutro nie jest gwarantowane. Nie sprzedawajcie swoich dusz za drobiazgi. 

„Pokutujcie, zrywajcie z grzechem, przyjdźcie do Mnie. Przywrócę was i odrodzę do życia wiecznego, 

w pełni wyposażonego do życia świętego, od wewnątrz. Jestem tu dla was. Chodźcie." 


