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Clare zaczęła ... Bardzo nam przykro. Szkoda tylko, że nie mogliśmy ci powiedzied. Chcielibyśmy, żebyś 

jakoś wiedział. Żałujemy, że nie słuchałeś. Chcielibyśmy, żebyś się przejmował. Szkoda, że nie mogłeś 

wiedzied! Bardzo nam przykro, ale musieliśmy odejśd. 

Żałujemy, że nie mogliśmy cię więcej widzied, byd z tobą więcej, dad ci więcej. A teraz musicie 

zmierzyd się z najstraszliwszymi, okropnymi czasami, jakie kiedykolwiek miały miejsce na Ziemi. 

Niestety nam nie uwierzyłeś. Ale teraz to się stało i wszystko inne nadchodzi. Tak jak mówią Pisma. 

Biblia jest prawdą. Nie wątp w to nigdy. Jest jeszcze jeden sposób na ucieczkę od najgorszego. 

Zwród się teraz do Jezusa. Kiedy możesz. Wydaje się, że to nie ma sensu, ale sprawy Boga naprawdę 

mają, ponieważ Jego umysł jest o wiele wyższy niż nasz. Nie możesz tego więcej robid samodzielnie. 

Tylko On wie wszystko. Tylko on może cię uratowad. On cię stworzył. Stworzył cię, ponieważ cię 

kocha. Jest jedynym, który może lub kiedykolwiek będzie cię kochał całkowicie i bezwarunkowo. On 

wie wszystko, co jest dla ciebie naprawdę dobre i wszystko, co cię skrzywdzi. I wie, co na pewno cię 

zabije. 

On chce tylko, abyś był szczęśliwy, chroniony, wolny. Naprawdę wolny, aby stad się tak całkowicie 

szczęśliwym i spełnionym. Wszystko zostało przygotowane dla Ciebie. On wyczekuje, czeka aby ci 

pomóc. Aby uchronid cię przed uwięzieniem w najbardziej przerażającym miejscu grozy i tortur ... W 

piekle. Tak, piekło jest prawdziwe. Bóg nie stworzył tego dla ciebie. Nie zostałeś stworzony aby tam 

mieszkad. 

Stworzono cię do miejsca, w którym nigdy nie będziesz cierpied, czy będziesz samotny, zmęczony czy 

głodny, gdzie absolutnie nie ma żadnego bólu. Tylko po to, aby byd bardziej szczęśliwym, wiecznie 

młodym i wolnym, niż mógłbyś to sobie kiedykolwiek wyobrazid ... NA ZAWSZE. 

To Twój wybór. Teraz wszystko jest w twoich rękach. Żyd lub umrzed. Cierpied na wieki coraz gorzej i 

gorzej lub mied gwarancję bycia tak niesamowicie szczęśliwym, kochanym i chronionym na zawsze. 

To wszystko, o co możemy teraz Cię prosid … powiedz Jezusowi, że jest ci przykro i poproś Go, aby 

przyszedł i przejął teraz twoje życie. Daj to Jemu. Pobiegnie, by cię ocalid. 

(Jackie) Umieściliśmy dla was Jego Orędzia na naszej stronie internetowej jesus-comes.com. Jezus 

daje instrukcje, jak iśd za Nim - i przetrwad następne siedem lat ucisku. Jeśli teraz zwrócisz się do 

Niego - On zapewni ci bezpieczeostwo, poprowadzi cię i ochroni. Nauczy Cię wszystkiego, co musisz 

wiedzied ... gdzie iśd, jak żyd, jak unikad wroga. Zapewni ci jedzenie i odzież oraz lekarstwa lub 

uzdrowienie, jeśli zaufasz Mu teraz całym swoim sercem. 



 

Wreszcie, chcemy cię teraz ostrzec - cokolwiek zrobisz… Nie bierz Znaku Bestii! Nie dopuśd do 

zastrzyku , mikroczipu lub czegokolwiek innego w organizmie w celu zakupu żywności, sprzedaży lub 

zapłaty. 

Jeśli weźmiesz ten Chip do swojego ciała, nie będziesz mógł zwrócid się do Boga, ponieważ oni będą 

mogli kontrolowad twój umysł. To nie jest rozmowa o ‘Teorii Spiskowej’, nie jest to rozmowa ‘religijna’ 

- to jest bardzo realne. Weź to na poważnie! 

CO SIĘ STAŁO ... CZY WNIEBOWZI ĘCIE BYŁO PRAWDZIWE? 

Jeśli czytasz lub oglądasz te informacje na stronie internetowej, na youtube lub w ebooku, po tym, jak 

sam Jezus pojawił się na niebie - teraz jest czas, aby podjąd decyzję, co jest Prawdą. 

Jezus ostrzegał świat przez Swoich proroków przez wieki, że to się stanie. Od lat daje nam znaki na 

niebie, Ziemi, pogodzie, wymieraniu zwierząt, tsunami, wulkanach i trzęsieniach ziemi - a wszystko to 

narasta wraz z upływem czasu. 

(Jezus) „Powiedziałem wam, że wszyscy ludzie zobaczą Mnie, przychodzącego na obłokach Nieba. 

Wszyscy ludzie oznacza Wszyscy ludzie, to NIE będzie ukryte. Nie, Ja zamierzam ujrzed jak Mój lud 

płacze, że Mnie odrzucił. Czy nie jest powiedziane: „Wszystkie plemiona ziemi będą płakad?” ” 

(Clare) Teraz w koocu przyszedł, w tym, co powszechnie nazywa się Pochwyceniem. Celem 

Pochwycenia było usunięcie wszystkich tych, którzy naprawdę Go kochali i żyli dla Niego, oraz aby 

zapewnid im bezpieczeostwo w Niebie, z dala od nadchodzących katastrof. Teraz rozpoczął się gniew 

Boga przeciwko grzechom przenikającym Ziemię. Możesz przeczytad o tym wszystkim w Biblii, w 

Księdze Objawienia, o wszystkich wyrokach dotyczących pieczęci, miski i trąby, które pojawią się na 

Ziemi w ciągu najbliższych 7 lat. 

(Jezus) „Moim zamierzonym zamiarem jest, aby Mój Lud wiedział, kim JESTEM. Bez tej wiedzy nie 

będą w stanie żałowad. Kiedy Mnie zobaczą, zostaną uderzeni aż do szpiku kości w żalu, ze względu na 

swoje grzeszne odrzucenie Mnie. 

„Będę widoczny podczas uniesienia. Nie postawię stopy na ziemi, ale będę widoczny. Mój lud będzie 

płakał i lamentował, że mnie odrzucił. Zostaną pozostawieni, gdy goje zostaną zabrani do Nieba. 

„Wtedy całe piekło rozpęta się na ziemi; to będzie początek ucisku. Zapewniam was, że Szatan nie 

będzie marnował czasu na wdrażanie Jego złych planów i doprowadzenie antyChrysta do władzy. 

„Ziemia chce się zatoczyd jak pijany. Akcelerator (CERN) nie tylko zakłóci układ magnetyczny biegunów 

Ziemi, ale nieuchronnie wpłynie na planety wraz z bliskim zbliżeniem Nibiru i asteroidów. Czy nie 

powiedziałem, że CAŁE piekło się uwolni? Zamierzeniem jest, aby wszystkie te rzeczy odbyły się w 

bliskiej odległości, a osąd tej Ziemi nastąpi z wielką intensywnością. 

 



 

„Tak bardzo, jak ich kocham, naród żydowski w żadnym wypadku nie jest niewinny chciwości i 

manipulacji. Osąd dla nich osiągnie podwójny cel… ich odrzucenie Mnie i ich manipulacje w interesach 

z beztroskim porzuceniem przymierza, które z nimi zawarłem, a także że powinni byd odpowiedzialni 

za krew stworzeo tej ziemi. Są winni w tej sprawie, bardzo winni. Jest to kolejny powód, dla którego są 

tutaj, dla osądu, muszą spad w łóżku, które sami przygotowali. ” 

CO JEZUS CHCE, ABY SIĘ DOWIEDZIED OD NIEGO 

Jezus zaczął ... „Wołam do ciebie, pocieszając twoje serce - nie opuściłem cię, ani nigdy nie 

pozostawię, czy opuszczę. Wiem doskonale, jaką straszną stratę odczuwsz. 

Czasami ogarnia cię nawet poczucie zdrady. Wszystkie twoje pytania, dlaczego i gdzie i dlaczego wciąż 

tu jestem i dlaczego mnie zostawiono i co mam teraz zrobid? 

„Musisz oprzed się pokusom, aby po prostu zanurkowad z powrotem w świat i byd bardzo zajętym 

oraz skorzystad z tak wielu tak zwanych nowych i ekscytujących możliwości i karier, ze względu na 

masowe wolne miejsca w każdym aspekcie przemysłu, biznesu i wszystkich przedsięwzięd 

pieniężnych. 

„Nie, nawet w swoim bólu i oszołomieniu wycofaj się z tych rzeczy, odsuo się od niestabilnego świata i 

szukaj Mnie całym swoim Sercem dziesięd razy bardziej, silnie zbliżaj się do Mnie z prawdziwą pokutą i 

szczerą przemianą Serca a Ja pomogę ci, uspokoję twoje obawy i powitam cię z otwartymi ramionami. 

„Nie jesteście zagubieni, w nadchodzących dniach będziecie widzied coraz więcej, jak bardzo nadal 

was kocham. Jeśli matka porzuci dziecko, Ja nie porzucę cię, jestem tu na zawsze, aby cię ocalid - wciąż 

jesteś Moim Dzieckiem, tak bardzo cennym i pielęgnowanym przeze Mnie. Wciąż jesteś Moim 

Skarbem i ja jestem z tobą, nawet teraz. 

„Pytanie płonie w twoim umyśle, ale dlaczego, o mój Panie, dlaczego? Dlaczego zostałem w tyle? 

Moje Dziecko, nigdy nie miałeś byd wykluczony z Pochwycenia. To było Moje miłosierne uprzedzenie 

dla wszystkich Moich Dzieci, w rzeczywistości Mojego Kościoła, Mojego Ciała, Mojej Oblubienicy, 

mieliście byd częścią Ewakuacji, która miała miejsce, abyście nie musieli żyd i byd świadkami 

najokropniejszego czasu cierpienia na ziemi, które kiedykolwiek było lub będzie. 

„Zaczynałeś dobrze, jednak z czasem zacząłeś coraz bardziej umacniad się na świecie, chociaż wciąż 

Chrześcijanin w Imieniu i Afiliacji, zacząłeś coraz bardziej oddalad się, często do wielu rozproszeo w 

wolnym czasie, czas który zwykliśmy dzielid, stawał się coraz krótszy. 

„Wiedziałeś, że zaczynasz coraz bardziej iśd na kompromis ze światem ponad swoją Wiarę i dlatego 

przestałeś mówid do Mnie, co w połączeniu z twoimi nowymi związkami i nowymi liberalnymi 

sposobami myślenia sprawiło, że zacząłeś patrzed na inne dusze wokół siebie i osądzad je. 

„Zacząłeś patrzed na nich z góry i na rzeczy, które uważali za cenne ich sercu, posuwając się nawet do 

pogardy i wzgardy dla Radości, którą wyrażali z powodu Mojego Przyjścia. 



„A kiedy przybyłem, wszystko, co mogłeś zrobid, to stad w strachu i wstydzie z powodu tej samej 

rzeczy, w którą miałeś uwierzyd i byd częścią tego, co właśnie się stało przed twoimi oczami, ponieważ 

nie uwierzyłeś i nie patrzyłeś i nie modliłeś się, a ja przyszedłem w nocy jak złodziej i nie byłeś 

przygotowany. Nie mogłem cię zabrad. 

Pytasz mnie, co teraz? Pozostao blisko, bądź teraz bardzo blisko Mnie. Módl się o Łaskę, aby Mnie 

zawsze mied w twoim Sercu i Umyśle, Moje Imię zawsze na twoim Języku, musisz mocno trzymad się 

Obrzeży Mojej Szaty i nigdy ani przez sekundę nie pozwolid mi znowu odejśd. Rozwijaj zwyczaj 

dziękowania mi zawsze i wszędzie. 

„Miej mnie zawsze przed okiem umysłu. O to musisz również się modlid, a ja to dam. Jestem już z tobą 

tak, jak jest, ale musisz mnie wyczud, poczud i wejśd ze mną w interakcję, mówiąc do mnie zawsze jak 

do najbardziej zaufanego przyjaciela. Jestem bardzo zainteresowany każdą twoją myślą i uczuciem, o 

ile starasz się pozostad cichym i pokornym, będąc bardzo małym we własnych oczach. Na zawsze 

pozostanę twoim najbardziej zaufanym przyjacielem i powiernikiem. 

„Nic nie przyciąga mnie bardziej, niż bardzo małe i dziecinne dusze. Pozostaję przy nich bliżej niż ich 

własna skóra i będę z tobą. Wiem, że wciąż jesteś w wielkim zdumieniu i reszta świata wokół ciebie 

jest w strasznym stanie nieładu, ale wiem też, że już zaczynasz odczuwad niewytłumaczalną, 

nadprzyrodzoną ciszę i spokój wewnętrzny. 

„Nadal będę kontynuował darowanie ci tego daru i będziesz w stanie myśled i rozumowad z niezwykłą 

jasnością. Nie martw się o swoje potrzeby, jak widad, zapewniłem tobie pod każdym względem, ludzie 

będą nadal dawad ci wszystko, czego będziesz potrzebowad, pozornie nieoczekiwanie i szybko 

zaczniesz doświadczad, jak naprawdę piękne jest prawdziwe życie wiary, nawet w tych wyjątkowych 

okolicznościach. 

„Nic nie jest poza moją kontrolą i nic nie jest dozwolone bez mojej zgody. Zrobiłem dla ciebie 

wszystko, co możliwe. Nie musisz się wcale martwid, tylko miej swoje Serce i Oczy na Mnie, jesteś 

Moim drogocennym, drogocennym Dzieckiem i  Ja nie pozwolę, aby ktokolwiek lub cokolwiek cię 

skrzywdziło. 

„Ustawiłem Moich Aniołów wokół ciebie, aby czuwali nad tobą w dzieo i w nocy. Nie tylko zostaniesz 

zaopatrzony, ale poznasz Moją kochającą Opiekę i pewnośd Mojej Wierności, gdy przyniosę nadmiar 

w celu zaopatrzenia Innych. 

„Zaczniesz spotykad się z Innymi, którzy tak jak i ty pokutowali, i poprzez własne złamanie zostali 

całkowicie przywróceni w głębokiej pokorze i których Serca są przeznaczone wyłącznie dla Mnie i 

samego Królestwa Bożego. Ponownie zgromadzę Mój Lud jak Matka jej małe Dzieci i przeprowadzę je 

przez ten czas próby i zwycięskiego testowania. Będą świecid jak gwiazdy na Boskim Niebie - 

dwukrotnie udoskonalone. Będą rządzid i królowad ze Mną, gdyż wytrwali i przeszli chwalebnie - przez 

czas ucisku. ” 


