
467. Jeesus sanoo… Aborttien täytyy loppua!  

Äänenne vaaleissa määrittävät Tulevaisuutenne 

ABORTTIEN TÄYTYY LOPPUA… ÄÄNENNE VAALEISSA MÄÄRITTÄVÄT TULEVAISUUTENNE  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 9. Helmikuuta, 2017.  

Clare aloitti… Voimistakoon rohkeus, mitä Jeesuksella oli matkalla Golgatalle, meitä kaikkia tällä 

matkalla. 

No niin, rakkaat, te teette positiivisen vaikutuksen rukouksillanne ja uhrauksillanne. Ja Herra on 

rohkaisemassa meitä tänään. Meillä on vielä matkaa kuljettavana, siispä Rohkeus ja Kestävyys ovat 

sitä, mitä meiltä pyydetään olemaan antamatta periksi, kun me tukeudumme Jeesukseen. Hän 

aloitti puhumaan…  

( Jeesus ) ”Rohkeutta. Rohkeutta kärsimyksessä, Minun Lapseni. Me emme ole vielä selvillä vesillä 

Presidenttinne kanssa ja paljon esirukoilemista tarvitaan liikuttamaan niiden sydämiä, jotka 

vastustavat häntä ja aiheuttavat viivästyksiä. He tekevät sen hänelle hyvin vaikeaksi tehdä 

aloitteita muutoksiin, joita täytyy tehdä.”  

”Mutta he tulevat taipumaan. Minä itse pidän siitä huolen ja me tulemme pääsemään tästä yli. 

Mutta se vaatii paljon periksiantamattomuutta rukoilemisessa ja uhrauksissa, erityisesti 

Senaattinne puolesta. Muistakaa tämä viesti on Helmikuulta 2017.”  

”Minun kristityt ihmiseni, valitkaa viisaasti ne, jotka edustavat aluettanne. Senaatissa on 

pettureita, jotka on ostanut Yksi Maailman Hallinto ja asettanut heidät virkaan. Nyt, kun heidän 

agendansa on paljastettu, Minä vetoan teitä tekemään parempia valintoja tulevaisuudessa. Te ette 

halua elää korruptoituneitten ihmisten vallan alla, he antavat kannatuksensa Saatanalle. Mutta 

koska monia kansakunnassanne on liikuttanut persoonallisuus ja ulkoinen olemus, heitä on petetty 

äänestämään Tuhoajia. Kyllä, Minä annan heille tämän nimen, Tuhoajat, koska he työskentelevät 

Tuhoajalle.”  

”Valinta on annettu teidän käsiinne, koska te olette demokratia, mutta teidän täytyy mennä 

syvemmälle ymmärtämisessänne, kuka on vihollisen puolella ja kuka on Minun puolellani. Kun te 

kerran olette määrittäneet sen, on teidän etuoikeutenne, teidän kunnianne ja teidän 

velvollisuutenne äänestää heidät virkaan ja rukoilla heidän takanaan, kun he liikkuvat eteenpäin.” 

”Me tulemme voittamaan tämän, mutta ei ilman miestappioita ja kärsimystä ja siksi Minä pyydän 

teitä vastaanottamaan rohkeutta Minulta. Ne teistä, jotka kärsivät, meditoikaa, mietiskelkää 

Minun käsieni ja jalkojen haavoja, kuin myös kyljen ja pään haavoja, kun minut kruunattiin 

halveksien. Sama halveksunta on elossa hallinnossanne, Senaatissanne ja jopa 

Edustajainhuoneessa. Se vaatii kärsivällistä kestävyyttä. Jos te olette rukoilleet hallintonne 

puolesta, te voitte olla varma, että mitä tahansa kärsimyksiä te nyt käytte läpi, olivatpa ne fyysisiä 

tai työssä tai kotona, mitä te kärsitte, se otetaan suloisesti tuoksuvana uhrina ja tarjotaan Isälle, 

että Hänen tahtonsa tapahtuisi kansakunnassanne.”  

”Ei mikään, mitä te kärsitte tänä aikana, ole turhaa tai mene hukkaan. Älkää uupuko loppuun 

hyvää tehdessänne. Pitäkää tiukasti kiinni Minun lupauksistani ja tietäkää, että mitä enemmän te 

muistutatte Minua, sitä voimakkaampia rukouksenne ovat.”  

”Viattomien pienten lasten sielut kantavat myös paljon painoa Isän edessä. He eivät ehkä ymmärrä 

politiikkaa, mutta he ymmärtävät lasten tappamisen äitiensä kohtuihin. Ja tämä heidän 

sydämissään, he tulevat rukoilemaan niin voimakkaasti kuin kukaan kykenee. Pyytäkää heitä 



rukoilemaan, että ei enää viattomia vauvoja tapettaisi Amerikassa ja jopa maailmassa, mutta 

erityisesti täällä – vapauden ja turvallisuuden maassa kaikille muille, mutta ei vauvoille äitiensä 

kohduissa.”  

”Minä seison kanssanne, Amerikka. Minä taistelen puolestanne ja niiden vapauksien puolesta, 

joita teidän piti edustaa. Vaikka maanne perustamisessa oli pakanallisuutta, Minä olen inspiroinut 

monia periaatteita, joita on kirjoitettu perustuslakiinne, ajatuksella, että jonakin päivänä teistä 

tehdään moraalisuuden mallivaltio maailmalle.”  

”Aborttien TÄYTYY loppua, koska Minun Isäni viha ei tule sietämään tätä katalaa syntiä. Todella, 

Amerikka on ollut Suuri Portto. Ellei se muutu, hän tulee niittämään sen oikeudenmukaisuuden, 

mitä hän ansaitsee. Mutta sen hyvän vuoksi, mitä amerikkalaiset ovat tehneet kolmannen 

maailman sairaiden hoitamisessa – maailman köyhien. Monien lähetyssaarnaajien ponnistusten 

vuoksi ja kun olette tukeneet heitä, sen vuoksi Minun Isäni käsi on pysynyt aloillaan vielä toisen 

ajanjakson, odotuksessa, että asiat tulevat muuttumaan tämän hallinnon alaisuudessa.”  

”Rukoilkaa hyvin hartaasti Presidentti Trumpin puolesta, että hän tulee tuntemaan Minun 

näkemykseni tämän kansakunnan synneistä, erityisesti aborteista. (Kuvateksti: Eniten elämää 

puolustavin Presidentti koskaan).Rukoilkaa, että näkemys menee hyvin, hyvin syvälle ja että hän 

pystyy vastustamaan kaikkea painostusta ja vastustusta, mitä on asetettu häntä vastaan, kun 

hänen agendansa etenee. Minä puolestani tulen suojelemaan häntä.”  

”Teidän omistautumisenne rukoukseen on ollut kaikkein merkittävintä – että te ette ole tällä 

hetkellä juoksemassa pakoon Pohjois-Korealaisia, Kiinalaisia ja Venäläisiä, vaan te elätte 

muurittomissa kaupungeissa, saaden satoa omista hedelmäpuistanne ja saatte sadon ja syötte 

hyvin. Elleivät asiat olisi muuttuneet näissä vaaleissa, te katsoisitte hävitystä ja nälkiintymistä juuri 

nyt.”   

”Ottakaa Minun sanani suurimmalla vakavuudella. Seisokaa Rohkeudessa, Minun Rohkeudessani. 

Mietiskelkää usein Minun Kärsimystäni, jopa muistaen Minun askeleitani Golgatalle. Te tulette 

hyötymään voimaa olla antamatta periksi. Minä olen teidän kanssanne ja työskennellen teidän 

puolestanne, että Minun Tahtoni tapahtuisi, Minun Valtakuntani tulisi, niin Maan päällä kuin 

Taivaassa.” 


