
730. Jezus mówi… Życzę Abyście Przygotowali się Na Śmierd!…  

Módlcie się Przeciwko Planowanym Wydarzeniom 

7 września 2019 r. - Słowa od Jezusa do siostry Clare 

(Clare) Dziękuję Ci, Panie, za przygotowanie naszych serc. Proszę, udziel nam łask niezbędnych do 

modlitwy, aby te rzeczy się nie wydarzyły… Amen. 

Jezus zaczął… „Moi cenni Heratdwellers (Mieszkaocy Serc). Chciałbym, aby nikt nie umarł w swoich 

grzechach i z tego powodu proszę was, abyście przygotowali się na swoją śmierd. Co mam przez to na 

myśli? Chcę, żebyście dokonali przeglądu życia i spisali wszystkie grzechy, o których zapomnieliście i za 

które nie żałowaliście. Chcę, żebyście zawarli pokój ze swoimi rodzinami. Jest to dla was bardzo ważne 

i to, co stanie się natychmiast po waszej śmierci. 

„I jak przeżyją resztę swoich lat. Nie chcę pozostawiad otwartych drzwi dla goryczy, urazy, otwartych 

ran, fałszywego poczucia winy i wszystkich innych rzeczy, których używa wróg, aby skłonid was do 

połknięcia haka i wciągnięcia się. Jeśli jesteście z kimś skłóceni, idźcie i pogódźcie się z nimi, w 

interesie was obojga. 

„Kiedy zostawiacie otwarte drzwi z powodu bolesnego incydentu, ustawiacie tę osobę, aby była 

przesiewana i dręczona fałszywą winą, a nawet prawdziwą winą, przez resztę ich lat. Nie pozwólcie na 

to nikomu. Raczej,zamknijcie ten rozdział. Są tacy, którzy nie zostaną dotknięci tymi wydarzeniami, 

jeśli pozwolono im się wydarzyd; ale jest wielu innych, którzy to zrobią. 

„Proszę o dwie rzeczy… Przegląd życia z przeprosinami i przebaczeniem oraz żarliwą modlitwą, aby 

wydarzenia te nie były dozwolone. Wciąż jest wielu, szczególnie na przedmieściach, którzy nie 

odpowiedzieli na moje prośby o życie święte. Ogłuchli i szli dalej, nigdy nie poświęcając czasu na 

poznanie swojego Prezydenta, ale potępiając go za jego otwartośd. 

„Tak, inni robią te rzeczy za waszymi plecami, ci na których głosujecie. Mordują, kradną i śmieją się z 

pogardy - ponieważ nie sięgacie głębiej niż ludzki sposób mówienia. I tak ograli was bardzo sprytnie. 

„Prezydent Trump nawet nie marzył o rzeczach, które ci mężczyźni i kobiety robią dla rozrywki, 

torturowania i zabijania małych dzieci. A jednak jest szorstki i bezpośredni. Nie należy tego 

lekceważyd. Tak, może byd niegrzeczny i prymitywny, ale nic podobnego do tego, co inni praktykowali 

od dziesięcioleci; porywają, torturują i zabijają dzieci tak liczne, że nie można ich już policzyd. 

„Jeśli wasze modlitwy nie powstrzymają tego incydentu, to właśnie ta grupa poniesie największą 

stratę. Wzywam was, Moja armio orędowników, abyście modlili się, aby to wydarzenie zostało 

udaremnione. Módlcie się, aby Mój Ojciec podniósł Rękę i powstrzymał atak, który ma byd najbardziej 

okrutnym atakiem na Amerykaoską ziemię. 

„Jest nadzieja, jeśli będziecie się modlid. Istnieje również nadzieja, jeśli żałujecie za grzechy swojego 

życia i pokutujecie za ten naród ”. 


