727. Jezus mówi… Zachowajcie, Co Jest Słuszne i Zajmijcie Stanowisko dla PRAWDY
18 sierpnia 2019 r. - Słowa od Jezusa do siostry Clare
(Clare) Dziś wieczorem zapytałam Pana… „Jezu, co jest w Twoim sercu?”
Jezus zaczął ... „Wasz naród przechodzi kolejne przejście, w którym modlitwa jest konieczna. Wszystko
układa się przeciwko Waszemu Prezydentowi. To znaczy wszystko oprócz Mnie i tych, którzy znają
Mój głos. Każdego dnia, Mój Ludu, życzę abyście brali na siebie ten ciężar modlitwy. Jestem
szczególnie rozczarowany głównymi kościołami, które nie patrzą poza powierzchnię i nie wspierają
Mnie. Będą głosowad na najbardziej akceptowanych społecznie kandydatów.
„Mimo to wielu przywódców w Niego uwierzyło; ale ze względu na faryzeuszy nie wyznali Go ze
strachu, że zostaną wyrzuceni z synagogi. Gdyż bardziej uwielbiali pochwały od ludzi niż pochwały od
Boga… Jak możecie we Mnie wierzyd, kiedy szukacie i otrzymujecie chwałę i uznanie od siebie
nawzajem, a nie szukacie chwały i uznania, które pochodzi od jedynego Boga? (Jana 12: 42-44)
„To jest przyczyna problemu; próżnośd prowadzi do niewiary. Kiedy człowiek koncentruje się na
pochwałach i akceptacji, które sprzyjają pieniądzom i władzy, wszystko, co jest sprzeczne ze wspólnym
konsensusem, podważa ich status. Dlatego idą z prądem, wspólną płaszczyzną.
„Clare, nie wypełniam powietrza słowami abyś miała przekaz. Jestem naprawdę zasmucony z powodu
ignorancji i płytkości mojego ludu. Moje owce słyszą Mój głos, więc jak mogę uznad je za Moje własne,
skoro nie chcą otworzyd swoich uszu na rzeczy wywołujące fale i kontrowersje. Mówiąc najprościej, są
zamknięte, zanim otworzę Moje usta, ponieważ żyją według status quo i tego co przyniesie im więcej
akceptacji, władzy i pieniędzy.
„Ale mam moich wiernych. Słyszą Mój głos i działają na jego podstawie. I to oni odwracają przypływ.
Dzieci, nie muszę wam mówid, na kogo głosowad. Nauczyłem was rozpoznawad człowieka po jego
uczynkach. Zbadajcie dzieła każdego z nich i porównajcie je z Pismem Świętym i tym co wiecie, że jest
słuszne. Wtedy otrzymacie swoją odpowiedź.
„Czy słusznie jest wyciągad żywe dziecko z macicy matki, odcinając najpierw jego kooczyny? Jeśli
człowiek nie ma szacunku dla nienarodzonego dziecka, nie będzie miał dla was szacunku, kiedy
staniecie się ciężarem, czy wasze poglądy zderzą się z jego. W rzeczywistości można to łatwo
udowodnid poprzez nieujawnione zatrucie narodu amerykaoskiego, poprzez różne operacje ukryte
przed opinią publiczną.
„Żaden człowiek nie jest doskonały. Ale niektórzy są doskonalsi, bardziej szczerzy, zdolnejsi i bardziej
uczciwi niż inni. Niektórzy dbają o ten naród. A niektórzy mają plan zrujnowania go, uśmiechając się i
informując opinię publiczną o tym co chcą usłyszed.
„Cały ten temat wywołuje w moim Sercu mdłości! Ale chcę, żebyście wiedzieli, że możecie rozeznad,
kogo Ja bym wybrał, badając owoce w ich życiu. Wina znaleziona u kandydata, który chroni życie, to
winy popełniane otwarcie, podczas gdy inni robią to samo za waszymi plecami.

Słuchacie więc miękkiego w dotyku dyplomatycznego, kompromisowego człowieka, który potępia to,
co drugi kandydat robi na otwartej przestrzeni. Chociaż robią te same rzeczy i znacznie, znacznie
gorsze, za waszymi plecami.
„Dwulatek może odróżnid dobro od zła, ale nie Mój lud, który został sprzedany temu systemowi, aby
prowadzid bogate życie? Nie mogą zmusid się do stawienia czoła złu, aby nie zostali wykluczeni z
wewnętrznych kręgów tych, którzy w rzeczywistości są źli do samego rdzenia.
„Dzieci, to jest tragiczne. Zachowujcie sprawiedliwośd i potępiajcie zło. Ci, którzy nie są dla Mnie, są
przeciwko Mnie. Powstaocie. Postawcie na swoim. Módlcie się za tych letnich, którzy chcą wesprzed
status quo i nie pogłębili swojego rozeznania z powodu przywiązania do sukcesu i dobrobytu.
"Kocham Was. Jestem z Wami. I błogosławię was teraz, abyście byli lśniącym światłem Prawdy w tym
przewrotnym i mrocznym pokoleniu. ”

