684. Ostrzeżenie od Jezusa… Sodoma i Gomora…
Sąd Boży Spadnie na Zwolenników Aborcji
14 lutego 2019 r. - Słowa od Jezusa do siostry Klary
(Clare) Dziękuję, Panie, za ostrzeżenie. Zbliżmy się, aby Cię pocieszyd i módlmy się za ustawodawców.
Moja Rodzino, Pan poprosił mnie, abym wezwała was do Jego boku, aby Go pocieszyd. Jest tak
załamany tymi morderczymi prawami, jakie wchodzą w życie w różnych stanach . Słodki Jezu, proszę,
pokaż nam, jak najlepiej zapewnid Ci pociechę.
Jezus zaczął… „Mój ludu, prawa, które podpisujesz, są tragedią, której nie potrafisz sobie wyobrazid.
To wymusza rękę Ojca, Sodoma i Gomora. Dla tych z was, którzy się troszczą, proszę przyjdźcie do
Mnie i przytulcie Mnie, pogłaszczcie Mnie i pocieszcie Mnie. Płaczcie ze Mną, mój ludu. Płaczcie także
nad sobą, bo wielką klęskę Mój Ojciec dopuści za tą ohydną zbrodnię.
„Wszyscy zaangażowani w tę praktykę, od lekarzy, przez szpital, po tych, którzy przygotowują się do
utylizacji tych dzieci - każdy, kto dotyka tego, jest winny morderstwa pierwszego stopnia. Jeśli
pracujesz w szpitalu, w którym to się dzieje, wyjdź i znajdź inną pracę. Sąd Ojca wisi mocno nad tymi,
którzy zezwalają na to w swoich szpitalach.
„Zmieniasz ten naród w naród wampirów, w którym wkrótce każdy będzie mógł kupid krew - krew
noworodków. To jest już fakt na czarnym rynku. Zaczęło się od elit, ale rozprzestrzeniło się na cały
wasz rząd, gdy Szatan zbiera krew niewinnych w odwecie za zamknięcie pierścieni handlu dziedmi i
zbudowanie muru, aby zapobiec przemytowi ofiar przez granice.
„Nie mogę nawet zacząd mówid o konsekwencjach tych zbrodni. Módlcie się, aby wasz Prezydent
działał natychmiast, aby zatrzymad tę rzeź. Módlcie się, aby wyczerpał wszelkie możliwe działania, aby
je zamknąd, bo inaczej tych miejsc już nie będzie.
„Wy, prawodawcy, którzy to podpisaliście, zawódzicie i płaczcie - bo wasz czas nadchodzi i nie ma
przed nim ucieczki. Wasze miejsce w piekle jest bezpieczne, chyba że żałujecie tego zła i działacie aby
obalid te prawa.
„Życie, na które czekacie dla waszych dzieci, jest zagrożone z powodu waszej zbrodniczej rzezi Moich
dzieci, które przyniosłem na ten świat, aby błogosławid. Przekonacie się, że ludnośd Azji, Arabów,
Afryki, tubylców i Latynosów zmieni oblicze tego narodu, gdy ich rodziny powiększą się i dojrzeją.
Dojdą do dojrzałości i będą rządzid się wartościami Bożymi. A ci z was, którzy nie dbają o życie, będą w
mniejszości i pod ich rządami w Ameryce.
„Pobłogosławię tych, którzy szanują świętośd życia. Obejmę ich i ich rodziny niezwykłą ochroną, a
będą się rozmnażad i rozkwitad.
„Ale dla was, którzy mordujecie Moje dzieci z łona, sąd Boży spoczywa na was i waszych przyszłych
pokoleniach. Ci, którzy czczą świętośd życia, będę błogosławił i chronił. Ostrzegam was, że jeśli nie

będziecie pokutowad i nie zmienicie tych praw, sąd rzeczywiście spadnie na wasz dom i jeszcze dalej
na wasze przyszłe pokolenia.
„Mój Ludu, módlcie się za waszego Prezydenta. Módlcie się za swoich prawodawców. Módlcie się o
całkowite odwrócenie tej zbrodni przeciwko ludzkości. Módlcie się za cały świat aby zakazał aborcji. A
kiedy staniecie za nimi, będę stał za wami, a wasze dzieci ocalę ”.
Niech Bóg was błogosławi, droga Rodzino Heartdweller (Mieszkaocy Serca). Dziękuję za wsparcie i
dziękuję za modlitwy… Amen.

