
604. Jezus mówi… Jeśli Nie Poprzecie Najlepszych, Staniecie się Ofiarami Najgorszych! 

18 marca 2018 r. - Słowa od Jezusa do siostry Clare 

Jezus zaczął… „To dla mnie bardzo ważne, że komunikuję się z Moją trzodą. Tak wielu w tym 

momencie jest pod wpływem wydarzeo na świecie, jakie są im przedstawiane w mediach głównego 

nurtu - które są nieuczciwe i wypaczone. 

„Mój lud ginie z braku wiedzy, ponieważ jest zbyt leniwy, by szukad, dopóki nie odkryje prawdy. Byłaś 

taka, Clare, bo jeszcze nie nadszedł czas, aby twoje zrozumienie wzrosło. Jednak z daleka rozumiałaś 

prawdziwą naturę rzeczy. ” 

(Clare) Tak - po prostu nie mogłam zmusid się do głosowania na nikogo, ponieważ czułam, że WSZYSCY 

są skorumpowani i kłamcy. 

(Jezus) „Ale teraz wzywam Mój lud do świadomości, działania i odpowiedzialności. Kiedy odkrywacie 

prawdę, macie obowiązek ją poprzed i głosowad. 

„Wiem, że żaden człowiek nie jest doskonały. Wiem, że wszędzie tam, gdzie się zwrócicie, 

podstępnośd i korupcja. Ale bez wspierania najlepszych, chod są niedoskonali, stajecie się ofiarami 

najgorszych. 

„Niektórzy z was są wezwani do działao społecznych i znajdą się na odpowiedzialnych stanowiskach. 

Zrozumiecie wtedy w pełni potężne wiatry, które wyniesieni muszą pokonad aby przetrwad w sferach 

politycznych. Każdy może siedzied w swoim fotelu i znaleźd winę. Ale pozwólcie im zająd pozycję z 

presją ze wszystkich stron i zobaczycie, czy będą mogli przetrwad, postępując właściwie. To jeden z 

powodów, dla których nie znoszę krytyki i złośliwej obmowy. Ci, którzy zamieniają swoje języki w 

miecz, służący do wycinania innych, nie są częścią rozwiązania. 

„Ci, którzy chcą uczynid ten świat bardziej moralnym miejscem, zakasają rękawy i zabiorą się do pracy. 

Tak więc radzę wam, Mój ludu ... wziąd na siebie odpowiedzialnośd za wasz rząd, czy to w modlitwie, 

wspieraniu kandydatów czy edukowaniu społeczeostwa. Nie pozwólcie, aby rzeczy płynęły dokładnie 

obok was, nie przyjmując postawy moralnej. I pamiętajcie, że nikt nie jest doskonały, ale starajcie się 

wspierad tych, którzy podtrzymują to, co dla mnie ważne. Może to byd w większym lub mniejszym 

stopniu, w zależności od waszych wyborów, ale róbcie to, co jest właściwe, zgodnie z Pismem. 

„Bałagan w waszym narodzie (Ameryce) jest wynikiem dziesięcioleci płytkiego myślenia; grzesznie 

zajętego stylu życia, w którym nie ma czasu dla Mnie, ani dla ich narodu. To jest to na czym Szatan 

polega – letnia, obojętna klasa średnia, przytłoczona niekooczącymi się światowymi zajęciami. 

„Niełatwo jest zobaczyd, jak ważny jest twój rząd… dopóki nie staniesz się ofiarą korupcji, i wtedy 

będzie za późno, aby cokolwiek z tym zrobid. Tak dzieje się z narodami, które nie są proaktywne we 

wspieraniu tego, co słuszne, od podstaw. 

 



„W ten sposób dyktatorzy przejmują ludzi, uciskają ich i mordują. Wolnośd wiąże się z ogromnymi 

kosztami. A jeśli wasze serce porusza się, gdy rozważacie swój naród, to słyszycie ode mnie wezwanie 

do zrobienia czegoś. Bądźcie aktywni i zacznijcie gdziekolwiek. Nie ma znaczenia, od czego zaczniecie. 

Przenoszę was z pozycji na pozycję w miarę wzrostu. 

„Wysyłam wam teraz to wezwanie, ponieważ niektórzy z was stoją w obliczu wyborów, które głęboko 

wpłyną na to, jak Prezydent Trump jest w stanie dokonad moralnych zmian niezbędnych do 

powstrzymania rzezi niewinnych i innych haniebnie niemoralnych praw”. 

(Clare) Panie, jesteś pełen niespodzianek! Nigdy nie spodziewałem się tej wiadomości.  

(Jezus) „Cóż, jestem ci wdzięczny, Clare, za to, że poświęciłaś ostatnie chwile swojego dnia, aby 

dopilnowad, by przesłanie to się wydostało. Jest krótkie, ale bardzo ważne. 

„I robimy postępy w sprawach, które są w Moim Sercu. Więc proszę, nie daj się potępid za łączenie 

rzeczy razem. Wszystko, co robisz, było w Mojej woli dla ciebie ”. 

(Clare) Dziękuję, Panie. 

(Jezus) „Nie czujesz pokoju?” 

(Clare) Tak. To jest bardzo słodkie. 

(Jezus) „To jest pewna wskazówka, że to, co robisz ze swoim dniem, bardzo mi się podoba. Chcę, 

żebyś chodziła w wolności od poczucia winy. Wróg przekręci wszystko, co w jego mocy, abyś poczuła 

się winna. I to jest dla ciebie wyniszczające. Korzystam więc z okazji, aby powiedzied… „Ciesz się 

pokojem; działasz w Mojej woli. ” 

(Clare) Jesteś dla mnie taki miły, Jezu. 

(Jezus) „Chcę wynagrodzid twoją wiernośd i uspokoid twoje serce”. 

A oto fragment orędzia z 20 czerwca 2019 r.… 

Jezus zaczął… „My (Trójca) stajemy się zmęczeni walką z Narodami i narodem Ameryki o człowieka, 

Donalda Trumpa, którego My mianowaliśmy Prezydentem, naczelnym przywódcą światowym. Wielu 

opiera się mu, publicznie i prywatnie. Niektórzy spośród Mojego ludu nawet zaczęli głosid i 

prorokowad przeciwko niemu. Kłamstwa! Żałujcie, póki jeszcze jest czas, kłamliwi prorocy, bo jest 

napisane… To Ja, dzięki Mojej wielkiej mocy i Mojemu wyciągniętemu ramieniu, stworzyłem ziemię 

wraz z ludźmi i zwierzętami na ziemi, i daję władzę komukolwiek, kto wydaje się słuszny dla Mnie. 

„Prezydent Trump jest MOIM wybranym. I wszyscy przywódcy, w kraju i za granicą, którzy zjednoczą 

się z Nim w prawdzie, nie powierzchownie, lecz w szczerości i prawdzie, będą dobrze służyd sobie, 

swoim narodom, swoim ziemiom i swojemu ludowi. Ale dla tych liderów i ludzi, którzy nie będą i 

przyjdą z otwartą wrogością lub dwiema twarzami, czy to w kraju, czy za granicą, jest napisane… 



 (Księga Jeremiasza 27: 8-11) "8.Naród i królestwo, które nie chciałyby służyd Nabuchodonozorowi, 

królowi babilooskiemu, i które nie poddałyby swego karku pod jarzmo króla babilooskiego, nawiedzę 

mieczem i zarazą - wyrocznia Pana - dopóki nie oddam ich w jego ręce. 9.Wy natomiast nie słuchajcie 

waszych proroków, waszych wróżbitów, waszych mających senne marzenia, waszych przepowiadaczy 

ze znaków ani waszych czarowników, którzy wam mówią: Nie pójdziecie w poddaostwo króla 

babilooskiego. 10.Przepowiadają wam bowiem kłamstwo, by was przez to wygnad z waszej ziemi, 

abym was musiał wypędzid i abyście wyginęli. 11.Narodowi zaś, który podda swój kark pod jarzmo 

króla babilooskiego, by mu służyd, pozwolę spoczywad w swej ziemi - wyrocznia Pana - będzie ją 

uprawiał i w niej mieszkał, głosi Pan ". 

(Jezus) „Jesteśmy zmęczeni zbuntowanymi działaniami przywódców Narodów, członków Kongresu i 

ludzi o liberalnych ideologiach. Tak więc teraz prezentujemy ten jasny wybór. Niektórzy z nich mają 

pomysł, że za dwa lata Trump nie będzie już prezydentem i że przywrócone zostanie „status quo”, aby 

przywrócid tych, którzy zostali odsunięci od władzy, Hillary, Obama, Biden. I tych, którzy są razem z 

nimi, aby czynid niegodziwości do woli, bo zepsucie i ślepota to „pokój” dla niegodziwych, ale 

czytajcie, co jest napisane w Jeremiaszu 28 i uważnie rozważcie (proszę przeczytajcie w waszej 

Biblii…). 

„Do tych spośród Mojego ludu, zwłaszcza w Ameryce, i zwłaszcza w rządzie, mówię, wybierzcie dzisiaj, 

komu będziecie służyd. Prezydent Trump był i nadal jest MOIM wyborem. To nie znaczy, że jest 

doskonały, ale spełni Moją wolę i pobłogosławię jego wysiłki. Módlcie się za niego zawsze, Moje 

narzeczone, i ci z was, którzy są obywatelami amerykaoskimi, głosujcie na tych, którzy będą z nim 

współpracowad. 

„Ci z was, którzy nie są Amerykanami, módlcie się za waszych przywódców rządowych, aby 

współpracowali z prezydentem Trumpem i przyjęli Mój plan. Włochy i Brazylia widzą odpowiedzi na 

swoje modlitwy. Przynosi Mi wielką radośd, widząc narody poświęcone Mojej Matce i Mojemu 

Najświętszemu Sercu. Módlcie się za to wiernie, Mój ludu. Jestem z wami i kocham was bardziej niż 

słowa mogą wyrazid. 

„Tym, którzy nazywają siebie Moimi wrogami, błagam was, abyście posłuchali tego ostrzeżenia. Wielu 

z was w tym roku czeka śmierd, nagła śmierd, bez możliwości pokuty. I na Mój wielki ból i cierpienie, i 

na swój własny, zostaniecie wciągnięci do piekła przez okrutne demony, które z niecierpliwością 

czekają, aby napełnid was mękami na wiecznośd. 

„Proszę, proszę, przyjdźcie do mnie, nie zwlekajcie ani chwili dłużej. Przebaczę wam i umyję was. 

Umyję wasze zakrwawione ręce aby stały się  bielsze niż śnieg. Usunę ciemnośd i zło z waszych serc i 

dam wam nowe cielesne serce,tak różowe i delikatne, jak w dniu waszych narodzin. Ustanowię tam 

mój dom z wami i nigdy was nie opuszczę. Żałujcie, póki jeszcze jest czas. 


