684. Jeesuksen varoitus… Sodoma & Gomorra…
Jumalan Tuomio lankeamassa Abortin Kannattajille
JEESUKSEN VAROITUS ABORTIN KANNATTAJILLE… JUMALAN TUOMIO ON PÄÄLLÄNNE
Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 14. Helmikuuta, 2019.
( Clare ) Kiitos Herra varoituksesta. Tulkaamme lähelle lohduttaaksemme Sinua ja rukoilkaamme
lainsäätäjien puolesta. Minun Perheeni, Herra on pyytänyt minua kutsumaan teidät Hänen
rinnalleen lohduttamaan Häntä. Hän on niin murtunut näiden murhanhimoisten lakien vuoksi,
joita osavaltiot säätävät. Suloinen Jeesus, pyydän, näytä kuinka parhaiten tuoda Sinulle lohtua.
Jeesus aloitti… ” Minun ihmiseni, lait, joita te allekirjoitatte olemassa oleviksi, ovat käsityskyvyn
ulkopuolella oleva tragedia. Tämä on Isän käden pakottamista, Sodoma ja Gomorra. Niille teistä,
jotka välittävät, pyydä, tulkaa Minun viereeni ja pidelkää Minua, silittäkää Minun hiuksiani ja
lohduttakaa Minua. Itkekää Minun kanssani, Minun ihmiseni. Itkekää myös itsenne vuoksi, sillä
valtava on suurtuho, jonka Minun Isäni sallii tästä hirvittävästä rikoksesta. ”
” Kaikki tähän käytäntöön osallistuvat, lääkäreistä, sairaaloista niihin, jotka tekevät valmisteluja
näiden lasten hävittämiseksi – jokainen, joka koskee tähän, on syyllinen ensimmäisen asteen
murhaan. Jos työskentelet sairaalassa, missä tätä tapahtuu, lähde pois ja etsi muuta työtä. Isän
tuomio on vahvana heidän päällänsä, jotka sallivat tämän sairaaloissaan. ”
” Te muutatte tämän kansakunnan vampyyrien kansakunnaksi, missä kohta jokainen voi ostaa
verta – vastasyntyneiden verta. Se on jo tosiasia mustassa pörssissä. Se alkoi Eliitin keskuudessa,
mutta on levinnyt läpi hallintonne, kun Saatana korjaa viattomien verta kostotoimena
lapsikaupparenkaiden sulkemiselle ja muurin rakentamiselle, mikä estää uhrien salakuljettamisen
rajojen yli. ”
” Minä en voi edes alkaa kertomaan teille näiden rikosten seurauksia. Rukoilkaa, että teidän
Presidenttinne toimii välittömästi lopettaakseen tämän teurastuksen. Rukoilkaa, että hän käyttää
loppuun jokaisen mahdollisen toimintatavan, lopettaakseen tämän tai näitä paikkoja ei tule enää
olemaan. ”
” Te lainsäätäjät, jotka olette säätäneet tämän, valittakaa ja surkaa – teidän aikanne tulee, eikä
siitä ole pakotietä. Teidän paikkanne Helvetissä on turvattu, ellette te kadu tätä pahaa ja
työskentele kumotaksenne nämä lait. ”
” Elämä, jota odotatte lapsillenne, on vaarassa Minun lasteni rikollisen teurastuksen vuoksi.
Lasten, jotka Minä toin tähän maailmaan siunaukseksi. Te tulette huomaamaan, että Aasialaiset,
Arabit, Afrikkalaiset ja Alkuperäisasukkaat ja Latinalainen väestö tulee muuttamaan tämän
kansakunnan kasvot, kun heidän perheensä kasvavat ja aikuistuvat. He aikuistuvat hallitakseen
Jumalallisten arvojen mukaan. Ja ne teistä, jotka ette välitä yhtään elämästä, tulette olemaan
vähemmistö ja heidän hallintonsa alaisia Amerikassa. ”
” Minä tulen siunaamaan heidät, jotka kunnioittavat elämän pyhyyttä. Minä tulen suojaamaan
heitä ja heidän perheitään epätavallisella suojeluksella ja he tulevat lisääntymään ja kukoistamaan.
”
” Mutta te, jotka murhaatte Minun lapsiani kohdusta, Jumalan tuomio on teidän päällänne ja
teidän tulevien sukupolvien päällä. Ne teistä, jotka kunnioittavat elämän pyhyyttä, heitä Minä
tulen siunaamaan ja suojelemaan. Minä varoitan teitä, että ellette te kadu ja muuta näitä lakeja,
tuomio tulee todellakin teidän taloutenne päälle ja teidän tulevien sukupolvienne päälle. ”

” Minun ihmiseni, rukoilkaa Presidenttinne puolesta. Rukoilkaa lainlaatijoiden puolesta. Rukoilkaa
täydellistä purkua tälle rikokselle ihmiskuntaa kohtaan. Rukoilkaa, että koko maailma tekee
abortin laittomaksi. Ja niin kuin te seisotte heidän tukenaan, Minä tulen seisomaan teidän
tukenanne ja Minä tulen säästämään teidän lapsenne. ”
Jumala siunatkoon teitä, rakas Sydänasukkaiden Perhe. Kiitos teille tuestanne ja kiitos teille
rukouksistanne… Amen.

