
711. Jezus mówi…  

Świat Musi Wybrad TERAZ! Prezydent Trump Wciąż Jest MOIM Wyborem… 

20 czerwca 2019 r. - Słowa od Jezusa i Siostry Clare 

(Clare) Panie, obdarz nas darami wstawiennictwa, aby nie tylko ponownie wybrad tego Prezydenta, 

ale także pokonad naszych duchowych wrogów ... Amen. 

Drogocenna rodzina, walka toczy się na pustelni. Zabiera to 10 razy dłużej aby cokolwiek dokonad, z 

powodu sprzeciwu. Drogi są trudne. I chciałabym wiedzied, co im zrobiłam, aby zasłużyd na tego 

rodzaju traktowanie? Przynajmniej wtedy mogłabym przeprosid. Idziemy więc naprzód ze 

Schronieniem, mimo że napotykamy duży sprzeciw. Zostałam poprowadzona aby podnieśd książkę 

Rhema i otworzyłam stronę 312. „Nagłówek to Miłosierdzie. Znów jesteśmy na krawędzi wojny. ” 

Cóż, nasz rząd jest na krawędzi, a cierpienie, przez które wszyscy przechodzimy przez schronisko i 

nasze życie osobiste, jest ceną, którą oferujemy, aby uratowad nasz naród i naszego prezydenta. 

To czas głębokiego wstawiennictwa, ponieważ mamy szansę ponownie wybrad Trumpa i utrzymad ten 

kraj na nogach. I pozbyd się socjalistów. Wolnośd aby się modlid. Pozbyd się uprzedzeo wobec 

chrześcijan. Pościliśmy i modliliśmy się nieustannie za prezydenta Trumpa. Widzieliśmy ponad 11 

bliskich sytuacji zamachów na jego życie, z których dwa zakooczyły się śmiercią agentów tajnych służb. 

Mamy zaszczyt cierpied w wstawiennictwie za tego człowieka, któremu Bóg dał mądrośd, aby 

odzyskad nasz naród od socjalistów, którzy tak ciężko pracowali, aby nas zniszczyd, wykonując dobrą 

robotę. I biorąc pod uwagę wrogą zaawansowaną technologię broni i uranu, by ostatecznie użyd ich 

przeciwko nam. Poziom intrygi i zdrady byłego muzułmaoskiego prezydenta sprawia, że najbardziej 

dramatyczne powieści szpiegowskie wyglądają jak opowieści o Kopciuszku. 

Stoimy za Trumpem. A to jest cena. Jest to poważne cierpienie w Schronieniu, a także w naszym życiu 

osobistym. Ci z was, którzy przechodzą bardzo, bardzo ciężkie czasy - trzymajcie się tam. To znowu dla 

naszego prezydenta. Właśnie dlatego Pochwycenie się nie wydarzyło. Chciał, abyśmy stali w szczelinie, 

aby nadal dawad większej liczbie ludzi szansę na zbawienie. Kiedy Pan pokazał mi to dzisiaj, 

zrozumiałam. 

Moje łzy wyschły i poczułam się bardziej skłonna cierpied z powodu tych niepowodzeo i kontynuowad, 

pomimo nienawiści i odrzucenia naszych drogich sąsiadów. Nie mają się czego bad. Cóż, jeden z 

naszych modlitewnych wojowników potwierdził ten kierunek, który dał mi Pan. Więc podzielę się tym 

z wami. On zaczął… 

Dostałem tę wiadomośd podczas Komunii dziś rano i chciałem przekazad ją tobie, abyś mogła ją 

zobaczyd. (Tutaj mówi do mnie) Wygląda na to, że podczas gdy my i Clare mamy do czynienia ze 

Schroniskiem i wojną na tym froncie, Pan chce, aby Heartdwellers na kanale koncentrowali się na ich 

rządach podczas modlitwy, a także na modlitwie za Schronisko. To przesłanie ma również apel Pana 

do naszych satanistycznych przyjaciół. Pan zaczął… 



(Trójca) „Stajemy się zmęczeni walką z Narodami i narodem Ameryki o człowieka, Donalda Trumpa, 

którego mianowaliśmy Prezydentem, jako Naczelnego przywódcę światowego. 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 ją komukolwiek wydaje mi się słuszne. 

„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 przyjdą i 

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

(Jeremiasz 27: 8-11) „Ale jeśli jakikolwiek naród lub królestwo nie będzie służyd temu 

Nabuchodonozorowi, królowi Babilonu, i położy szyję pod jarzmem króla Babilonu, ukarzę ten naród 

mieczem, głodem i zarazą, ogłasza Pan, aż to pochłonę jego ręką. Nie słuchajcie więc waszych 

proroków, wróżbitów, marzycieli, wróżbitów ani czarowników, którzy wam mówią: „Nie będziecie 

służyd królowi Babilonu.” Albowiem to jest kłamstwo, które prorokują do was, a rezultat będzie taki, 

że zostaniecie usunięci z dala od waszej ziemi, a ja was wypędzę i zginiecie. Lecz każdy naród, który 

przyłoży szyję pod jarzmo króla Babilonu i będzie mu służył, Ja pozostanę na ziemi jego, aby ją 

uprawiad i tam mieszkad, głosi Pan ”. 

(Clare) Cóż, kilka ciekawych rzeczy, które chcę powiedzied o tym akapicie. Jeśli chodzi o króla 

Babilonu, myślę, że jest to rodzaj odniesienia do faktu, że jest on królem, w pewnym sensie, Systemu. 

Systemu biznesowego. Bardzo, bardzo bogaty i odnoszący sukcesy człowiek w Babilonie. Ale oddał 

także swoje serce Panu, niezależnie od tego, czy w to wierzysz, czy nie. Wierzę w to. I widziałam 

niesamowite rzeczy, które dzieją się w duchu z nim i Ezechielem. Tak więc wierzę w to. Zatem Pan 

mówi o nim w swoim statusie na świecie, że tak powiem. 

I co mówią o byciu pod jarzmem króla Babilonu. Wszystko, co tak naprawdę mówi, to to, że nas 

chroni. Chroni nas przed socjalizmem. On nas osłania. A ludzie, którzy są przeciwko niemu, nie zdają 

sobie sprawy z tego, że niszczą fundamenty naszego kraju, aby mógł całkowicie ruszyd na południe. 

Obama zrobił niezwykle niszczycielskie rzeczy temu narodowi. 

(Jeremiasza 27:13) „Dlaczego wy i wasz lud umrzecie od miecza, głodu i zarazy, jak Pan powiedział o 

każdym narodzie, który nie będzie służył królowi Babilonu?” 

(Clare) Lub Donald Trump. 

(Trójca Święta) „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. A ci, którzy są 

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

przeczytajcie, co jest napisane w Jeremiaszu 28 i uważnie rozważcie (proszę przeczytad w Biblii…). 



„Do tych spośród Mojego ludu, zwłaszcza w Ameryce, a zwłaszcza w rządzie, mówię, wybierzcie tego 

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

doskonały, ale będzie pełnid Moją wolę a Ja 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 nim i przyjęli Mój plan. Włochy i Brazylia widzą odpowiedzi na swoje modlitwy. 

Przynosi Mi to 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 wieki. 

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

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

wam nowe serce z ciała, 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. 

„Czy mogę wam zdradzid sekret? Gdyby Szatan nie musiał was oszukiwad, gdyby mógł was teraz zabid 

i mied was i tych, którzy idą za wami w piekle z nim w tej chwili, zabiłby was w mgnieniu oka. Nawet 

teraz moja ręka go powstrzymuje. Z powodu Prawa Wolnej Woli musicie swobodnie wybrad aby 

podążad za nim, dlatego używa on podstępu i kłamstw oraz uczy was oszukiwad innych. 

„Jedyne uczciwe rzeczy w Szatanie to jego duma, nienawiśd do Mnie i wszystkiego, co stworzyłem, i 

jego wielkie okrucieostwo. Moja ręka powstrzymuje go przed zabiciem was. Szatan nie może zrobid z 

wami wszystkiego, co zechce, ponieważ mu przeszkadzam. 

"Ponieważ was kocham. Tak, nawet teraz bardzo was kocham. Stworzyłem was, nasyciłem was moim 

własnym wizerunkiem i podobieostwem, talentami, darami i marzeniami; potrzebami i pragnieniami, 

które tylko ja mogę zaspokoid. Tak jak wypełniacie w Moim sercu przestrzeo stworzoną tylko dla was! 

Nie pozbawiajcie siebie i Mnie, i całego Nieba naszej miłości, naszego związku, miłości którą 

przewidziałem, nas dzielących się razem przed stworzeniem świata i wszystkiego co w nim jest, co 

zostało stworzone. 

„Dla niektórych z was będzie to ostatni raz, kiedy usłyszycie Mnie błagającego was. Proszę, przyjdźcie 

do Mnie i pokutujcie. Bo Ja, nawet teraz obficie wam wybaczę. 


