
693. Jeesus puhuu Aborttien Vaarasta,  

Siruttamisesta Mielenhallintaan, Rokotuksiin & Tauteihin  

ABORTTIEN VAARA, SIRU MIELENHALLINTAAN, ROKOTUKSIIN JA TAUTEIHIN 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 21. Maaliskuuta, 2019.  

Clare aloitti… Rakas Herra, lyököön Sinun sanasi meidän sydäntemme syvimpiin paikkoihin ja 

vetäköön meitä jopa syvemmälle Sinun sydämeesi… Amen. 

Kallisarvoinen perhe, Ezekiel ja minä olemme pitäneet Jeesuksen ja Isä Jumalan lohdutettuina. 

Kyyneleet, vaikerointi ja surun ilmaukset heidän välillään ovat ällistyttäviä. Jeesus on verinen ja 

Hänellä on orjantappura kruunu, Isän sydän on särkynyt. Tämä on ollut valtava hyökkäys Jumalaa 

vastaan; vihollinen on vahingoittanut Häntä syvästi.  

Rukoustemme aikana me näimme kymmenittäin ja kymmenittäin vauvoja tuotavan ylös 

Taivaaseen. Nämä lapset kantoivat parantamisen ja ilon lahjoja sekä tuoretta elämää. Mutta 

heidät torjuttiin ja jätettiin kuolemaan, myytiin kehon osiksi ja vapaus, jonka nämä naiset luulivat 

voittavansa tuhoamalla lapsensa elämän. Se mitä he ovat tehneet, on traagista. 

Ettekö te tiedä, että lapsi, jonka te hylkäsitte, oli teidän pelastuksenne? Ettekö te tiedä, että tällä 

lapsella oli juuri sopivat piirteet kypsyttämään teidät ja tuomaan kestävää iloa? Te sanotte… 

”Minulla ei ole rahaa kasvattaa lasta.” Mutta ettekö te tiedä, että jos Jumala antaa teille lapsen 

niin kaikki voimavarat, joita te tarvitsette kasvattamaan lapsen, tulevat seuraamaan?   

Ja te, jotka olette ammattilaisia. Te luulette, että teidän uranne tuo teille onnellisuutta, jota te 

etsitte elämässä. Kuitenkin todellinen onnellisuus, jota Jumala tarjoaa teille, oli pelastus tästä 

petoksesta: lapsi teidän omasta ruumiistanne, tuomaan teille iloa ja rakentamaan teitä todella 

ihmeelliseksi ja kasvavaksi ihmiseksi… ei vain elämään työhulluna 6-numeroisen pankkitilin ja 

yksinäisten öiden ja viikonloppujen kanssa. ”  

” Minä olin sokaistu samalla kunnianhimolla ja syyllisyydellä uhrata lapsi, jonka Jumala oli antanut 

minulle. Se olisi kääntänyt minun elämäni paljon parempaan suuntaan, johon minä olin menossa. 

Minä olin ”New-Age”-läinen ja koska minä uskoin uudelleen syntymiseen, minä kerroin lapselle… 

”Minä olen pahoillani. Tule takaisin parin vuoden päästä. Minä en vielä ole valmis sinua varten.” 

( Jackie ) Tässä on nopea katkos meidän puoleltamme, ehkäisemään kaikki hämmennykset niiden 

keskuudessa, jotka seuraavat Herran Paljastuksia meidän Kanavallamme… Me kysyimme Herralta, 

pitäisikö meidän lisätä tähän jotain, kun on ilmiselvää, että Hän ei ole vielä paljastanut Sisar 

Clarelle, että uudelleen syntyminen sen puhtaassa muodossaan, ei niin kuin New-Ageläiset, 

buddhalaiset jne. uskovat – on yksi mahdollinen askel Jumalallisessa suunnitelmassa sielujen 

Pelastamiseksi. Ja me kysyimme Häneltä Rhemaa jakaaksemme sen teidän kanssanne, niinpä me 

painoimme nappulaa ja ihmeiden ihme, me saimme yhden viestin, jonka Hän antoi Timothylle, 

missä Hän viittaa jälleensyntymisen mahdollisuuteen, käyttämättä sanaa jälleensyntyminen. 

Viestin nimi on ”Minun Ennaltamääräys… Minä teen Minun Lasteni kanssa, niin kuin Minulle 

miellyttää.” Siinä viimeisessä kappaleessa sanotaan… ”Siksi, ennen kuin hän (Timothy) 

muodostettiin hänen äitinsä kohdussa, hän oli Minun luonani… Valo, poika tulossa mieheksi, 

Minun palvelijani, profeetta. Ja jos hänet olisi menetetty raskausaikana, hän olisi palannut Minun 

luokseni, pysyäkseen tai palatakseen, kuten hän oli alussa, poika, josta tulisi mies, elävä sielu, 

ainutlaatuinen… Ja niin on kaikkien Minun poikieni ja tyttärieni kanssa. Minä olen Herra.” Linkki 

tähän englannin kieliseen viestiin ja englannin kieliseen Kolmanteen Testamenttiin, missä Herra 



puhuu uudelleen syntymisestä yhtenä hengen kehittymismahdollisuutena, melkein joka 

kappaleessa, nämä linkit ovat videon alla. Nyt jatkamme eteenpäin Claren kokemusta… 

( Clare ) Abortin jälkeen, minä tiesin, että minä olin tehnyt jotakin kauheaa. Minun koko 

olemukseni tulvi täyteen katumusta. Ennen sitä, minulla ei ollut aavistustakaan, että se olisi väärin, 

vaikka jos se olisi ollut vastoin lakia, minä en koskaan olisi tehnyt sitä. Aina tähän päivään saakka, 

minun sydämeni on surullinen menetykseni vuoksi. Ja vahingon, jonka tein Jumalalle.  

Rakkaat pikkuiset, jos te olette harkitsemassa aborttia, minun neuvoni teille on: ÄLKÄÄ!! Lapsi on 

pakattu täyteen iloa ja lahjoja, joita te ette koskaan ole edes harkinneet. Lapsi tekee teistä 

aikuisen ja tekee elämästänne pikku paratiisin. Myöhemmin elämässä, minä sain neljä lasta, mutta 

minä olen aina ollut syvästi katuvainen ja katunut mitä olen menettänyt. Ja minä tulen olemaan 

niin iloinen, kun näen lapsen jälleen Taivaassa. 

Jeesus, mitä Sinulla on meille? 

Jeesus aloitti… ” Minun Rakkaat Morsiameni, joihinkin teistä koskee juuri nyt, sen vuoksi mitä te 

olette tehneet lahjalle, jonka Minä lähetin teille. Pyydän, tulkaa Minun luokseni ja sallikaa Minun 

pidellä ja lohduttaa teitä. Minä olen antanut teille anteeksi. Nyt Minä pyydän teitä rukoilemaan 

niiden puolesta, jotka ovat harkitsemassa aborttia. Jos te voitte havainnollistaa tai kirjoittaa 

kirjeen; printatkaa se – ja jättäkää bussipysäkeille, pesuloihin, postin toimipaikkoihin? Jättäkää 

niitä kaikkialle ja rukoilkaa, että sydän tulee kosketetuksi, etteivät he abortoisi vauvaansa. ”  

” Jakakaa heidän kanssaan se, mitä te kävitte läpi ja miltä teistä tuntui jälkeenpäin. Auttakaa heitä 

tekemään parempi päätös, jopa tuntemalla sympatiaa heidän pelkojensa kanssa. Mutta vakuutta 

heidät siitä, että elämä on Jumalan lahja ja Hän tulee tarjoamaan kaiken, mitä te tarvitsette 

jatkaaksenne elämää ja kukoistamistanne pikkuistenne kanssa. ”  

” Abortit ovat vaarallisia. Clare melkein sai sydämen pysähdyksen omansa aikana. Te ette tiedä, 

mitä he ruiskuttavat teidän järjestelmäänne, mutta riittää, kun tietää, että jokaisessa 

mahdollisessa tilanteessa he siruttavat väestöä. He kertovat teille, että se on rokote sitä ja sitä 

vastaan, mutta tosiasiassa se on elektroninen laite, joka tulee ohjelmoimaan teidän mielenne 

unohtamaan Minut ja kääntämään teidät sellaisiksi, että te ette halua olla tekemisissä Minun 

kanssani. ” 

” Eikä vain sitä, vaan rokotteet, joiden pitäisi auttaa teitä, on ladattu täyteen ajastettuja sairauksia, 

jotka tulevat vaatimaan veronsa elämässänne, kun te vanhenette. Älkää antako heidän rokottaa 

teitä ja lapsianne. Jotkut kuolevat näihin rokotteisiin. Te ette voi luottaa kaikkiin lääkäreihin; 

heidät on harjoitettu työskentelemään hallituksen agendaa varten. Yksi rokote voisi tehdä teidät 

lapsettomaksi loppuelämäksenne. ”  

” Mutta vielä tärkeämpää, teidän moraalinne on ollut niin kieroutunutta syntymästä asti, että te 

kirjaimellisesti ette erota oikeaa väärästä. Koulut ovat ohjelmoineet teidät uskomaan, että mikä on 

väärin Minun silmissäni, on hyvää ja oikein. Ja mikä on oikein Minun edessäni, on halventavaa ja 

väärin. Kuinka kieroutuneita nämä ajat ovat, Minun lapseni. ”  

” Mutta Minä puhun teille sydämessänne ja Minun karitsani tuntevat Minun ääneni. Houkuttelijan 

ääntä he eivät tule seuraamaan. Kaikki, mitä Minä pyydän teiltä, on, että älkää hiljentäkö 

omantuntonne ääntä tehdäksenne kompromissiä minkään syyn takia. Syy syyn jälkeen tullaan 

tarjoamaan, että te tekisitte poikkeuksen sääntöön. ” 



 ” Katala asia, jonka vihollinen teki, oli sen ajan pitkittäminen, minä aikana lapsi voidaan murhata 

raskauden aikana. Se tarkoittaa, että vihollinen voi aiheuttaa syvän masennuksen ja lähettää muita 

puhumaan sielulle, että ei pitäisi lasta, koko yhdeksän kuukauden ajan. Kuinka monta kertaa teillä 

on ollut paha viikko, joka voisi vakuuttaa teidät siitä, että abortti on paras asia? ” 

” Katsokaahan, vihollinen on ostanut lisää aikaa yrittääkseen vaikuttaa teihin ja hän tekee kaiken 

voitavansa taivutellakseen teidät murhaamaan tämän lapsen. ”  

” Minä vetoan teihin nyt. Älkää taipuko hänen ehdotuksiinsa. Älkää edes hetkeksikään ajatelko, 

että teette elämällenne palveluksen tällä toimella. Ei, te ette tee. Te olette tuhoamassa juuri sen 

henkilön, joka olisi voinut tuoda teille eniten iloa, sekä nyt, että myöhempinä vuosinanne. ” 

” Te olette avaamassa ruumiinne korruptoituneelle hallitukselle, joka toimii yhdessä ahneiden ja 

pahojen farmaseuttisten yhtiöiden kanssa. Teillä ei ole aavistustakaan, mitä on niissä 

injektioruiskuissa. Mutta monet niistä sairauksista, jotka nyt rehottavat, toteutettiin samoissa 

laboratorioissa 40 vuotta sitten, täysin tietoisina tuhoavasta vaikutuksesta, joka niillä tulisi 

olemaan väestöön lähitulevaisuudessa. Ja sisältäen dollarin laskennan, että kuinka paljon he 

tulisivat hyötymään niiden sairauksien hoitamisesta. ” 

” Te olette Minun lapsiani. Kauniita ja kallisarvoisia joka tavalla. Luotuja Minun Kuvakseni. ” 

” Minä pyydän teitä, älkää tuhotko elämää! Pikemminkin, suojelkaa sitä. Ja rukoilkaa näiden 

harhaanjohdettujen sielu parkojen puolesta ja todistakaa heille, jotka ajattelevat, että heidän 

lapsensa tappaminen on ainoa ratkaisu. ” 


