
258. Jezus mówi… 

Słudzy Szatana, Obudźcie Się, Zanim Będzie Za Późno! Zostaliście Oszukani. 

22 lutego 2016 r. - Słowa od Jezusa do siostry Clare 

(Clare) Błogosławieostwo Wszechmogącego Boga niech będzie z nami dzisiaj. Jego ochrona, Jego 

błogosławieostwo, Jego słodka obecnośd. Przyszłam dziś na modlitwę i powiedziałam: „Oto jestem, 

Panie”. 

I powiedział… „Jestem tu na wieki. Wiecznie miłosierny, wiecznie gotowy mówid do was, Moje dzieci; 

do moich Oblubieoców, do tych nawet, którzy Mnie nienawidzą. Ich nienawiśd nie ma żadnego 

powodu. Opiera się na kłamstwach i nieporozumieniach, wyobcowaniu i dystansie do światowych 

wartości, które obiecują szczęście, ale NIGDY go nie dostarczają. 

„Obiecują miejsce w piekle o wielkim szacunku, mocy i chwale. Ale w piekle nie ma szacunku, tylko 

nienawiśd; brak władzy, tylko niezdolnośd do ucieczki przed torturami, poddaostwem i haobą. Moje 

dzieci, nie ma chwały w Piekle - jest tylko haoba i niedostatek. W piekle nie ma królestwa; wszystkie są 

pustymi obietnicami. Jest tylko niekoocząca się haoba i ból. Palący ból, zjadany przez robaki ból, 

połamane kości, które odrastają tylko po to, by zostad złamane raz po raz na całą wiecznośd. 

„Nie jest dla was za późno. Przyjdźcie do Mnie, a nie tylko ocalę was od tej wiecznej kary, ale będę 

was chronił przed waszymi rówieśnikami i tymi samymi demonami, z którymi się sprzymierzyliście, 

aby realizowad wasze złe plany. 

"Czy rozumiecie? Moce, które przestrzegaliście, nie świadczą o prawdzie. Zgoda są mocami - ale nie 

mocami wiecznymi. Nie, ich moce dobiegną kooca, gdy zanurzą się w Jeziorze Ognia. Nie ma nic 

chwalebnego w patrzeniu, jak wasza skóra płonie, robi się czarna i łuszczy się w ogniu… tylko po to, by 

odrosnąd i płonąd ponownie, i znowu i znowu i znowu. Wierzycie w te demony, ponieważ widzieliście 

ich moc, ale widzieliście także ich ograniczenia. Rzeczy, które, jak powiedzieli, mogą zrobid, które się 

nigdy nie wydarzyły. 

„Nie dajcie się zwieśd fałszywemu poczuciu bezpieczeostwa i pustym obietnicom, że wy również 

będziecie rządzili i panowali. 

„Kiedy umrzecie, zostaniecie zaciągnięci do otchłani piekielnej przez przydzielone demony, które będą 

was dręczyd ogniem, mieczem i pałką, zamknięci w celi, całkowicie odizolowani od tych, którymi 

obiecano, że będziecie rządzili. Będą zdzierali kawałki ciała zębami i śmieli się z waszego 

rozdzierającego bólu. Wasze ciało będzie łaknęło, ale nie zostanie wam podany żaden napój. Wasze 

płuca zaczną gwałtownie łapad powietrze, ale nie dostaniecie powietrza. Tylko smród gnijącego mięsa 

utrzyma was przy życiu na kolejną rundę tortur. 

„Czy to brzmi dla was obrzydliwie? Rzeczywiście, jest to obrzydliwe, ale nie będzie bólu takiego jak ból 

oszukania i zamknięcia w tym miejscu na wiecznośd, podczas gdy ci Chrześcijanie, których 

nienawidziliście, będą karmieni mlekiem i miodem, żyjąc w rezydencjach ze wszystkim, na co mieli 

nadzieję, czy marzyli aby mied. 



"Czy rozumiecie? Jesteście okropnie oszukiwani. Ale jest czas, by się odwrócid, póki jeszcze żyjecie. 

Przyjdźcie do Mnie, a wszystko będzie wybaczone. Nowe życie będzie wasze, a ja ochronię was przed 

przeciwnikami, ponieważ będziecie moimi. ” 

(Clare) W tym momencie powiedziałem… „Och, Panie, to wszystko jest zbyt obrzydliwe”. 

(Jezus) „To trzeba było powiedzied, Clare. Są słuchacze, którzy kupili to kłamstwo i staram się do nich 

dotrzed, zanim będzie za późno. Nie doświadczyli miłości. Nie doświadczyli spokoju. Są nieustannie 

przerażeni  tym, kto ma więcej mocy i kto może nadal zadawad im obrażenia. A w głębi ich umysłów 

jest myśl… „A co, jeśli Bóg JEST prawdziwy i widzi wszystko, co robię?” 

„Cóż, mogę wam odpowiedzied na to pytanie. JESTEM prawdziwy i widziałem, ale cierpiałem 

najgorsze męki na Krzyżu, aby odkupid was od szaleostwa, w którym żyjecie. Niektórym z was 

obiecano pieniądze i sławę. Niektórzy z was zdobyli pieniądze i sławę, ale jesteście nieszczęśliwi w 

środku. Dlaczego? Ponieważ pieniądze, sława, kobiety - żadna z tych rzeczy nie spełnia waszej 

potrzeby bycia kochanym i waszej potrzeby aby Mnie poznad. 

„Stworzyłem w was przestrzeo, która została pokryta gruzem grzechu. Stworzyłem tę przestrzeo, aby 

pewnego dnia wypełnid ją Moją miłością, Moją troską, Moimi darami i Moim przewodnictwem. Nie 

doświadczyliście miłości, więc nie macie pojęcia, jak to zaspokaja to tajne miejsce w was. Cóż, jestem 

tutaj, aby wam powiedzied, że jest miejsce w Moim Sercu dla was. Jesteście arcydziełem Mojego 

stworzenia, żyjący w kanałach ściekowych - a ja przychodzę po was, aby przywrócid wam waszą 

godnośd i miłośd, której pragniecie. 

„Nie musicie już tak żyd. Przyjdźcie do Mnie, a Ja wykąpię was w Mojej Krwi i uczynię waszą 

poczerniałą duszę białą i czystą jak śnieg. Chodźcie do mnie. Nie bójcie się, pokryję was. Chodźcie do 

mnie." 

(Clare) To był koniec przesłania Pana. I chcę tu coś dodad. Możecie poszukad doświadczeo z 

pogranicza śmierci w Internecie i słuchad na żywo świadectw ludzi, którzy udali się do piekła i wrócili. I 

jakie było ich doświadczenie. Jest mnóstwo dowodów, faktycznych dowodów na różnicę między 

Piekłem a Niebem. 

Nie wierzcie mi na słowo - sprawdźcie. A szczególnie kogoś takiego jak John Ramirez, jego zeznania. 

Był byłym czcicielem Szatana i został przydzielony, w rzeczywistości przydzielał księstwa nad Nowym 

Jorkiem, był tak wysoko w hierarchii satanizmu. Każdej nocy szatan pojawiał się mu i pouczał go. 

Możesz więc zechcied posłuchad jego zeznao, nie musisz wierzyd mi na słowo. 


