
424. Jezus mówi… Gdyby Wasz Kraj Zabronił Aborcji,  

Jakie Ciężkie Wyroki Mogłyby Zostad Usunięte 

8 listopada 2016 r. - Słowa Jezusa do siostry Clare 

(Clare) Niech Pan błogosławi Amerykę w ten krytyczny dzieo. Cóż, Heartdwellers (Mieszkaocy Serca), 

dzisiaj jest bardzo ważny dzieo. A dziś wieczór jest krytyczną nocą. I Pan natychmiast rozpoczął swoje 

przesłanie. 

Jezus zaczął… „Dziś wieczór (8 listopada 2016 r.) Jest krytyczną nocą. W Niebie panuje cisza. Ci, którzy 

wzięli na siebie ten ciężar i modlili się - pochwalam was. Naprawdę niesiecie Mój Krzyż za świat. Ci z 

was, którzy tęsknili za dniem, w którym sprawiedliwośd zostanie ustanowiona w waszym kraju, nigdy 

tak nie będzie, dopóki nie przyjdę. Można jednak podjąd kroki, aby przynajmniej ruszyd w tym 

kierunku. Pierwszym jest całkowite zakooczenie aborcji. ” 

„Tak jak człowiek grzechu rozpoczął swoje panowanie w Ameryce, pozwalając na krojenie niemowląt 

w łonach ich matek, tak pierwszy akt prawości całkowicie zakazałby tej praktyki i na zawsze 

wprowadziłby kroki w celu zakazania aborcji w Ameryce. Jakie ciężkie wyroki zostałyby usunięte z tego 

kraju, jeśli to by się wydarzyło. Jaki pokój można by ustanowid na jej granicach. Czy mogę błogosławid i 

chronid naród, który zabija niewinne dzieci? Na pewno nie mogę. Ale koniec tej praktyki podniósłby 

surowy osąd tego kraju.” 

„Wciąż pozostaje coś uczynid z ukrytym potworem, który nadal rozwija się pod ziemią jak niesławne 

potwory Blob z lat 60-tych”. 

„Trzeba tylko kopad kilka stóp, aby to zobaczyd. To ta nikczemna siła, która ostatecznie powstanie z 

ziemi i pochłonie wszystko, co jest w jej zasięgu. Są to ukryte programy, czarne operacje, miejsce, w 

którym ogromne kwoty dolarów podatkowych przeznaczane są na destabilizację rządów i 

ustanowienie liderów spółek poprzez terror, rzeź i intrygi. Jest to także siła stojąca za ISIS i 

planowanym przejęciem Ameryki przez muzułmanów, co doprowadzi do rzezi i ścięcia głów 

Chrześcijan i Żydów”. 

„To kolejna siła, którą należy ograniczyd w tym kraju. Przynosi klątwę za klątwą na mieszkaoców ziemi, 

ponieważ szerzą niesprawiedliwośd za swoje pieniądze ”. 

„Clare, w tym kraju są większe niż wystarczające zasoby, aby wyciągnąd kontynenty takie jak Afryka 

całkowicie z ubóstwa i zapewnid ziemi zrównoważony tryb życia. Ale ponieważ zasoby są 

wykorzystywane na samolubne ambicje i ludobójstwo, biedni świata nadal cierpią.” 

„Zakooczę to, kiedy przyjdę. Jeden człowiek nie będzie już miał obfitości, a drugi nic, tylko brud, aby 

wypełnid jego żołądek. Dzieci nie będą już rodzone martwe. Kobiety i dzieci nie będą już wcielane do 

niewoli. Gwałt nie będzie już powszechny. Dzieci nie będą już żyły bez okazji zrobienia czegoś 

znaczącego ze swoim życiem. Zaopatrzę wszystkich jednakowo, nie będzie już krzywdy ”. 



„Ale do tego dnia musicie sobie poradzid z tym, co macie i przeszkodami, jakie napotykacie, 

prowadząc sprawiedliwe życie i szerząc Moją miłośd i troskę o otaczających was ludzi. Dopóki nie 

nadejdzie czas, abym oczyścił Ziemię i sprowadził was do domu. ” 

„Więc co tu mówię? Czyocie wszystko, co w waszej mocy, aby dzielid się i dbad o tych wokół was, 

nawet gdy Mój Ojciec w Niebie zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Podzielcie się z 

otaczającymi was ludźmi, a będzie dobrze, gdy ustanowię Moje panowanie na Ziemi.” 

„Nie wspierajcie niesprawiedliwości, nie zwracajcie głuchego ucha lub ślepego oka na potrzebujących. 

Sięgnijcie i przykryjcie ich swoim własnym zaopatrzeniem, wtedy uczynicie tak bliźniemu, jak Ja wam 

uczyniłem.” 

„Nie nazywajcie zła dobrem i dobra złem. Nie zapominajcie o knowaniu diabłów w celu pozbawienia 

wdów wsparcia i osób starszych z tego, co zainwestowali na ostatnie lata. Tak, to prawda, pomoc 

człowieka jest marna, ale ja popieram tych, którzy są uczciwi, a nieuczciwymi zachowaniami brzydzę 

się. ” 

„Ale przede wszystkim pracujcie, aby wprowadzid zgubionych do Mojego Królestwa, ponieważ kiedy 

poznają Mnie i Moje drogi, nie będą już oszukiwad, kraśd i byd niesprawiedliwi. Serce musi się 

nawrócid, a nie tylko prawo. Gdy serce będzie należało do Mnie, wówczas prawo będzie 

przestrzegane. Najwyższym powołaniem, jakie możecie mied na tej Ziemi, jest doprowadzenie Mnie 

do dusz i nauczenie ich, jak Mnie naśladowad ”. 

„Tak, przestrzeganie jest bardzo ważne. Poprowadzę tych, którzy zechcą byd prowadzeni. Udowodnię 

Moją moc przez skromnych, cichych i pokornych. To ci, którzy postępują zgodnie z instrukcjami, które 

wkładam w ich serca. Nie są zajęci dla siebie, ale dla tych, którzy nie mają nikogo, kto mógłby ich 

pocieszyd, tych, którzy chodzą w całkowitej ciemności, tych, którzy naprawdę Mnie nie znają.  

„Ale mówię wam prawdę: dopóki Mnie nie poznacie, prawdziwie MNIE znacie, a nie tylko o Mnie, nie 

odniesiecie sukcesu w próbach przyprowadzenia do Mnie dusz drogą miłości, a nie legalizmu. Jedną 

rzeczą jest znad Mnie poprzez Pismo Święte, a jeszcze inną słuchad Mego bicia serca i spełniad 

codzienne pragnienia Mojego serca dla was - nawet z chwili na chwilę. ” 

„Jedną rzeczą jest wiedzied wszystko o świętości; całkiem inna, aby nią żyd, ponieważ bardziej cenisz 

sobie uśmiech na mojej twarzy niż wszystkie laury i osiągnięcia świata - nawet świata religijnego. ” 

„Wasza wiedza o Mnie musi byd intymna, wasza miłośd do Mnie autentyczna. Nie zrodzona ze 

strachu, ale zrodzona z wielkiej miłości. Jeśli nie macie tej miłości, poproście Mnie o nią, a ja nie 

odmówię wam”. 

„Aby mied tę miłośd, musicie byd gotowi pójśd za Mną gdziekolwiek. Musicie spędzad dużo czasu na 

cichej adoracji i modlitwie. Oddawajcie cześd w duchu i prawdzie z serca w taki sposób, abyście byli 

ściśle związani ze Mną w czystości, a wasze serce biło zgodnie z Moim.” 

 



„Aby to osiągnąd, musicie odłożyd na bok pęd dookoła tego co świat oferuje wam codziennie, uciszyd 

swoją duszę, dopóki nie znajdziecie się na kolanach Tatusia, obejmując jego szyję i spoczywając na 

Jego ramieniu. Tak! To jest intymnośd, za którą tęsknię, taka intymnośd, którą musicie mied, aby 

sprowadzid innych do Mojego Królestwa.” 

„Nie możecie już dłużej tylko mnie kochad. Musicie się we Mnie zakochad. Kiedy jesteście we Mnie 

zakochani, nie ma dla Mnie niczego co jest za wielkie do zrobienia. Nie macie granic, ponieważ miłośd 

was wyprzedziła i nic i nikt oprócz mnie nie ma już dla was znaczenia. ” 

„Ten rodzaj miłości przychodzi tylko z intymnością, z spojrzeniem w Moje oczy, oparciem na Moim 

ramieniu i pragnieniem bycia w Mojej obecności. Kiedy jesteście zakochani, zrobicie dla Mnie 

wszystko. Wzywam was wszystkich, abyście jeszcze raz zajrzeli do środka siebie. 

„Czy mnie kochasz, bo jestem potężny? Mądry? Majestatyczny i Królem wszystkich Królów? Ponieważ 

cię  uzdrowiłem? Ponieważ uczyniłem cię bogatym? Ponieważ odniosłeś sukces? Ponieważ jestem 

Bogiem i to jest twój obowiązek? 

„Czy też Mnie kochasz, ponieważ Mnie poznałeś i wpatrywałeś się w Moje oczy i już nigdy nie będziesz 

taki sam? Czy kochasz Mnie, aż do rozproszenia, czy też sam siebie nieustannie rozpraszasz? ” 

„Aby byd Moimi uczniami, aby szerzyd Moją prawdę, musicie mied coś więcej niż tylko wiedzę. Proszę, 

o tej decydującej godzinie w historii, spójrzcie w głąb siebie, czy jesteście zakochani we Mnie tak, jak 

ja jestem w was, Umiłowani? ” 


