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ABORTTI… JEESUS OTTI PIENEN TYTÖN & ANTOI HÄNELLE NIMEN ”GRACE”  

Ezekielin kokemus & Jeesuksen sanoja, 27. Maaliskuuta, 2018.  

Clare aloitti… Herra, kiitos Sinulle kutsumisesta meidät tähän esirukoilemisen paikkaan. Pyydän, 

välitä lisää rohkeutta ja voimaa Tiimillemme, niin että me voisimme voittaa lihamme ja vihollisen 

valehtelu taktiikat. Hän on iäti etsimässä varastaakseen, tappaakseen ja tuhotakseen kaiken sen 

hyvän, minkä Sinä olet antanut meille… Amen.  

Voi, minun hyvin kallisarvoiset Sydänasukkaat, mikä surullinen ja traaginen asia tapahtui tänä 

iltana! Herra tavoitti Ezekielin hengessä, esirukoilemassa ja hänellä oli suuri kipu vatsalihaksissaan. 

Sen jälkeen, kun me olimme rukoilleet hengessä hyvät 20 minuuttia, meille paljastettiin, että teini 

nimeltä Sarah, jonka olivat pakottaneet myöhäisvaiheen aborttiin (=partial birth abortion) kaksi 

vanhempaa naispuolista sukulaista. 

Tämä nuori amerikkalainen teini, jolla oli hartioille ulottuva vaaleat hiukset, hän oli hyvin 

varakkaan ja vaikutusvaltaisen perheen tytär. Perhe oli torjunut lapsen isän, hänen sosiaalisen 

asemansa ja kansallisuutensa vuoksi. He olivat raahanneet tytön klinikalle tai sairaalaan vastoin 

hänen tahtoaan niin voimallisesti, että hänellä oli naarmuja ja mustelmia käsivarsissaan, mistä he 

pitelivät häntä. Tyttö halusi lapsen ja hän oli myös kauhuissaan käytännöstä. Mutta äiti ja täti eivät 

halunneet skandaalia silmäätekevien ystäviensä keskuuteen, niin he vaativat ja pakottivat tytön 

tähän aborttiin.  

Vain Herra tietää, miten lääkäri suostui mukaan tähän suunnitelmaan. Ensiksi, Ezekiel näki heidän 

vetävän lapsen jalan ulos, siinä vaiheessa Ezekiel koki suurta tuskaa ja hän tajusi, että mitä oli 

tapahtumassa, oli hutiloiden tehty abortti. Sen hän kuuli hengessä.  

Kun he jatkoivat toimenpidettä, tyttö vuoti verta kovasti sen aikana, kun lasta yritettiin siirtää pala 

palalta. Voi, minun rakkaat ystävät, tämä on liian kauheaa kuvailtavaksi… Kuinka kukaan voi tehdä 

sellaista? 

Sarah oli nyt tässä vaiheessa tajuton ja hänen ruumiinsa muuttui kalpeaksi, kunnes se oli vain 

tylsän harmaan värinen, vain hänen kauniit, vaaleat hiuksensa olivat ainoat, mitä oli jäljellä. Lapsi 

oli verinen möykky, mutta yhä vaivoin hengissä. Nopeasti lääkäri alkoi kirjoittamaan 

hermostuneesti fläppitaululle ja oli ilmeistä, että he olivat vaihtamassa papereita ja aloittamassa 

uuden raportin siitä, mitä todella tapahtui. Hän yritti peitellä sitä, mitä oli juuri tapahtunut.  

Tiedättekö, etuoikeutetuilla ihmisillä on varaa saada joku tekemään sellainen toimenpide, vaikka 

se on saattanut olla laiton siinä osavaltiossa. Tämä koko asia saa minun mahani ja sydämeni 

voimaan pahoin. Kuinka erittäin kauhea abortti on – ja vaarallinen, myös!  

Voi lapsi, miksi annoit heidän tehdä sen? Ezekiel sanoi, että hän pelkäsi äitiään. Minä voin 

kuvitella… varakas perhe, uhka tehdä perinnöttömäksi, köyhyydessä eläminen, ovat täytyneet olla 

hänestä pelottavia. Jeesus otti vauvan Itselleen. Se oli pikkuinen tyttö ja Hän antoi sille nimen 

”Grace”.  

Minä rukoilin niiden kahden naisen ja lääkärin puolesta, että he olisivat niin katuvaisia, että he 

katuisivat ja eivät koskaan ottaisi osaa sellaiseen enää. Kuinka surullista! Tässä he halusivat 

lopettaa elämän, joka ei ollut ”heidän nimensä arvoinen”, niinpä he pystyivät säästämään kauniin 

tyttärensä tuottamasta skandaalia perheelle. Ja he päätyivät menettämään hänet. Hänen sielunsa 

tilaa ei annettu meille. Mutta tytön ansioksi, hän vastusti ja hänet pakotettiin siihen.  



Voi, Herra, mitä tapahtui nuorelle tytölle?  

Jeesus aloitti… ” Hän on Minun kanssani, Minun armoni ansiosta. Ja hänellä on lapsensa, aivan 

kuten hän halusikin.”  

” Voi, Minun ihmiseni, kuinka hyvin traagista abortti on. Kuinka hyvin traagista! Minä sallin tämän 

lapsen annettavan heille, tuodakseni heidät kypsyyteen ja antaakseni heille paljon paremman 

tulevaisuuden, kuin mitä tyttö olisi saanut korkean luokan perheessään.”   

” Tyttö halusi tulla rakastetuksi, aidosti rakastetuksi, ei käytettäväksi sosiaalisena kiintokalusteena. 

Kuinka hyvin kauheaa heille. Hän oli loistava lapsi ja hänellä oli niin paljon enemmän minkä vuoksi 

elää. Ja lapsen isä oli hyvä mies. Hänestä olisi tullut hyvä isä, kansallisuudesta huolimatta. Hän 

halusi tätä lasta. Nyt hänen sydämensä on murtunut. Hän menetti molemmat, sekä tytön että 

lapsen.”  

” Amerikassa tämän kulttuurin miehet ja naiset ovat NIIN sokeita. He ajattelevat, että elämä pyörii 

sen ympärillä, mitä toiset kutsuvat menestykseksi. Kuitenkin, kun he ovat vanhempia, he alkavat 

nähdä sen arvon, mitä heillä olisi voinut olla, jos he eivät olisi halunneet elää itseään ja maailmaa 

varten.”  

” Minun sydämeni on murtunut abortin takia tässä maassa. Se pitäisi kieltää lailla, ja se on Minun 

Sydämeni mukaista ja halu koko maailmaa varten… paikka, missä nämä puolustuskyvyttömät 

vauvat voivat säilyä hengissä.” 


