768. Jezus mówi… Donald i Ameryko, Słuchajcie Mnie!
Koronawirus i Pandemia Nie Są Problemem
13 kwietnia 2020 r. - Słowa Jezusa i siostry Clare
(Clare) Moi drodzy, ta godzina jest krytyczna. Właśnie otrzymałam wiadomośd Rhema z naszej strony
internetowej o początku wojny i Wniebowzięciu. Proszę was, odmawiajcie Modlitwę Bożego
Miłosierdzia.
Panie Prezydencie i chrześcijaoscy przywódcy tego narodu, koncentrujecie się na niewłaściwych
modlitwach. Próbujecie pocieszyd nie skruszony lud. Na ten naród spada wyrok z powodu braku
pokuty. Nie chodzi o dobrobyt; chodzi o osobistą świętośd i życie miłe Bogu.
Nadmierne skupienie na dobrobycie przez ten naród prowadzi tylko ludzi na manowce do czczenia
piękna, pieniędzy i władzy. Popadamy w zapomnienie, gdy mamy wiele rzeczy. Nie oddajemy czci
Bogu, ponieważ jesteśmy tak zajęci robieniem fortuny dla siebie. To właśnie ta korporacyjna porażka
naszego narodu doprowadziła nas na skraj najsurowszych wyroków.
Panie Prezydencie, błagam was o pokutę za materializm tego narodu i nadmierne skupienie się na
dobrobycie. Zrobiłeś wiele wspaniałych rzeczy dla Ameryki, ale skupiając się na tym, jak będziemy
zamożni i jak Bóg nas pocieszy, zamiast na osobistych grzechach obywateli amerykaoskich i ich
wpływu na moralny upadek innych narodów, nie zrobią nic, aby powstrzymad osąd Boży.
Dopóki uwaga nie jest na tym, dopóki wszyscy Amerykanie nie padną na kolana i nie poproszą o
wybaczenie za grzechy, a zwłaszcza aborcję, której dzielnie się sprzeciwiłeś, a także ludobójstwa i
wyzyskiwanie innych narodów, których krew woła do Boga z ziemi ... dopóki nie żałujemy za te rzeczy
nie możemy oczekiwad, że Bóg ochroni nas przed sądem, na który zasługujemy.
Proszę, ludzie Ameryki, przestaocie szukad wygody podczas tej plagi, która jest naszym osądem, i
zacznijcie żałowad. Panie, co masz do powiedzenia?
Jezus zaczął… „Powiedziałaś wszystko, Clare, skupienie nie jest na chorobie, która wywołała tę
pandemię na świecie. Chorobą jest niemoralnośd. Przez całe Moje słowo możecie przeczytad o śmierci
ludzi, który wielbi idole. Dzisiejsze bożki to nie tylko rzeźbione obrazy i kult Baala, dzisiejsze bożki to
drogie samochody, ubrania i styl życia, na których skupiają się Amerykanie, podczas gdy inne narody
świata głodują.
„Ty (Donald) dobrze zrobiłeś, osuszając bagno, i ja jestem z tobą w tej pracy, ale teraz nadszedł czas,
aby podsumowad twój moralny nacisk na dobrobyt i całkowicie przenieśd go do moralnej czystości.
„Nie zezwalaj na pornografię ani na filmy z oceną X, nie zezwalaj na aborcję, nie dopuszczaj
niemoralnych i brutalnych filmów, uczyo czarną magię przestępstwem kapitałowym i zakoocz kult
Baala i małżeostwa osób tej samej płci w tym kraju. Nie zapewniaj miejsca religii muzułmaoskiej ani
nie zezwalaj na nią.

„Możesz zrobid o wiele więcej, ale proszę cię, abyś zaczął od pokuty. Nawet teraz groźba zagłady wisi
nad głowami Amerykanów w niektórych obszarach, ale jeśli zobaczę masową pokutę za te rzeczy,
zatrzymam to, co się miało wydarzyd, i przedłużę wasz czas na tej ziemi, aby przynieśd żniwo prawości.
„Testujcie Mnie w tych sprawach i zobaczcie, czy nie będę błogosławił pokoju, świętości i pomyślności
temu narodowi. Słucham tych, którzy krzyczą. Ameryko, spraw, aby twój głos był słyszany w Niebie!
Odwród się od grzechu i wołaj o litośd i świętośd. Te modlitwy rzeczywiście wysłucham ”.

