
424. Jeesus sanoo…  
Jos Maanne kieltäisi Abortin, mitä raskaita Tuomioita voitaisiin poistaa 

JOS TE KIELTÄISITTE ABORTIN, MITÄ RASKAITA TUOMIOITA VOITAISIIN POISTAA  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 8. Marraskuuta, 2016.  

( Clare ) Siunatkoon Jeesus Amerikkaa tänä kriittisenä päivänä. No niin, Sydänasukkaat, tänään on 
hyvin tärkeä päivä. Ja tänä iltana on kriittinen ilta. Ja Herra aloitti Hänen viestinsä välittömästi.  

Jeesus aloitti… ”Tämä ilta (8. Marraskuuta, 2016) on kriittinen ilta. Taivaassa on hiljaisuus. Ne, teistä, 
jotka olette kantaneet olkapäillänne tätä taakkaa ja rukoilleet – Minä onnittelen teitä. Te todella 
olette kantamassa Minun Ristiäni maailman puolesta. Ne teistä, jotka olette kaivanneet päivää, jolloin 
oikeamielisyys vakiinnutettaisiin maahanne, niin ei tule koskaan olemaan, ennen kuin Minä tulen. 
Mutta askeleita voitaisiin ottaa, ainakin siirtyä siihen suuntaan. Ensimmäinen niistä on, että laitetaan 
täydellinen loppu abortille.”  

”Aivan kuten synnin mies aloitti hallintonsa Amerikassa sallimalla vauvoja leikeltävän palasiksi äitiensä 
kohduissa, ensimmäinen oikeamielisyyden toimi olisi täydellisesti kieltää käytäntö ja aloittaa askeleet 
kieltää abortti Amerikassa ikuisesti. Mitä raskaita tuomioita voitaisiin poistaa tältä maalta, jos se 
tapahtuisi. Mikä rauha voitaisiin vakiinnuttaa hänen rajoilleen. Vonko Minä siunata ja suojella 
kansakuntaa, joka teurastaa viattomia lapsia? Varmasti Minä en voi. Mutta tämän käytännön 
loppuminen nostaisi vakavan tuomion tältä maalta.”  

”On vielä olemassa kätketty hirviö käsiteltäväksi, se jatkaa laajenemistaan maaperän alla, kuin 
pahamaineiset Blob hirviöt 60-luvulta (avaruusmönjä hahmot).”  

”Täytyy vain kaivaa muutaman jalan verran, nähdäkseen sen. Katala voima, joka tulee lopulta 
nousemaan maasta ja nielaisemaan kaiken otteeseensa. Nämä ovat kätkettyjä agendoja, pimeitä 
operaatioita, mihin valtavia määriä veronmaksajien rahoja menee, horjuttamaan hallituksia ja 
vakiinnuttamaan yhteistyöhaluisia johtajia terrorin, teurastuksen ja juonittelun kautta. Tämä on myös 
voima ISIKSEN ja Amerikan suunnitellun muslimivaltauksen takana, johtaen kristittyjen ja juutalaisten 
teurastukseen ja kaulan katkaisemiseen.”   

”Tämä on toinen voima, jota täytyy supistaa tässä maassa. Se tuo kirouksen kirouksen päälle maan 
kansalaisille, koska he ovat levittämässä epäoikeudenmukaisuutta rahojensa kautta.”  

”Clare, tässä maassa on enemmän kuin tarpeeksi resursseja saattaa mantereet, kuten Afrikka, täysin 
pois köyhyydestä ja vakiinnuttaa maahan vakaalla pohjalla olevaa elämää. Mutta koska resursseja 
käytetään itsekkäisiin intohimoihin ja kansanmurhiin, maailman köyhät jatkavat kärsimistä.”  

”Minä tulen tekemään lopun tästä, kun Minä tulen. Enää ei tule yksi ihminen saamaan ylirunsautta ja 
toinen ei muuta kuin maata, jolla täyttää vatsansa. Enää eivät lapset tule syntymään kuolleina. Enää 
eivät naisia ja lapsia värvätä orjiksi. Enää ei raiskaus tule olemaan yleistä. Enää eivät lapset tule 
olemaan ilman mahdollisuutta tehdä jotakin merkityksellistä elämillään. Minä tulen varustamaan 
jokaisen tasavertaisesti, enää ei tule olemaan epäoikeudenmukaisuutta.”  

”Mutta siihen päivään asti teidän tulee tulla toimeen sillä, mitä teillä on ja esteillä, joita te kohtaatte 
eläessänne oikeudenmukaista elämää ja ulottaessanne Minun rakkauttani ja huolehtiessanne 
ympärillänne olevista. Siihen saakka, kun tulee aika Minun puhdistaa Maapallo ja tuoda teidät kotiin.”  

”Siispä, mitä Minä olen sanomassa tässä? Tehkää aivan parhaanne jakaaksenne ja varustaaksenne 
ympärillänne olevia, jopa kuten Minun Isäni Taivaassa sataa oikeudenmukaisille ja 



epäoikeudenmukaisille samalla tavalla. Jakakaa ympärillänne olevien kanssa ja teillä kaikki tulee 
menemään hyvin, kun Minä vakiinnutan Minun hallintoni Maapallolle.”   

”Älkää tukeko epäoikeudenmukaisuutta, älkää kääntäkö kuuroa korvaa tai sokeaa silmää tarvitseville. 
Tavoittakaa ja kattakaa heidän tarpeitaan omalla varustelullanne, silloin te olette tehneet naapurille, 
kuten Minä olen tehnyt teille.”  

”Älkää kutsuko pahaa hyväksi ja hyvää pahaksi. Älkää olko tietämättömiä paholaisten juonimisista, 
riistää leskiltä heidän tukensa ja vanhuksilta se, mitä he ovat investoineet viimeisille vuosilleen. Kyllä, 
on totta, että ihmisen apu on turhaa, mutta Minä pidän pystyssä niitä, jotka ovat rehellisiä ja kieroa 
käytöstä Minä kammoan.”  

”Mutta ennen kaikkea, työskennelkää tuodaksenne kadotetut Minun Valtakuntaani, koska kun he 
tulevat tuntemaan Minut ja Minun tapani, he eivät enää tule petkuttamaan, varastamaan ja olemaan 
epäoikeudenmukaisia. Sydän täytyy käännyttää, ei vain lait. Kun sydän kerran kuuluu Minulle, sitten 
lait tulevat seuraamaan perässä. Korkein kutsumus, jonka te voitte saada tällä Maapallolla, on tuoda 
Minut sielujen luo ja opettaa heille, kuinka seurata Minua.”  

”Kyllä, seuraaminen on niin hyvin tärkeää. Minä tulen johdattamaan niitä, jotka haluavat tulla 
johdatetuiksi. Minä tulen todistamaan Minun voimani alhaisten ja nöyrien kautta. Nämä ovat niitä, 
jotka seuraavat ohjeita, joita Minä laitan heidän sydämiinsä. He eivät ole kiireisiä itseään varten, vaan 
kiireisiä niitä varten, joilla ei ole ketään lohduttamassa heitä, niitä, jotka vaeltavat silkassa 
pimeydessä, niitä, jotka todella eivät tunne Minua.”  

”Mutta Minä kerron teille totuuden: ellette te tunne Minua, todella tunne MINUA, eikä vain Minusta, 
te tulette epäonnistumaan yrityksissänne tuoda sieluja Minun luokseni rakkauden tavoilla, ei lain 
kirjaimeen takertumalla. On aivan eri asia tuntea Minut Pyhistä Kirjoituksista ja aivan toinen juttu 
kuunnella Minun sydämenlyöntejäni ja toteuttaa päivittäin Minun sydämeni mielihalut teitä varten – 
jopa hetkestä hetkeen.”  

”On eri asia tietää kaikki pyhyydestä; aivan toinen asia elää se, koska te arvostatte hymyä Minun 
kasvoillani enemmän, kuin kaikkia maailman laakeriseppeleitä ja saavutuksia – jopa uskonnollisen 
maailman.”  

”Teidän tietonne Minusta täytyy olla läheistä; teidän rakkautenne Minua kohtaan aitoa. Ei pelosta 
syntynyttä, vaan päähtä-pahkaa-rakastumisesta syntynyttä. Jos teillä ei ole tätä rakkautta, pyytäkää 
sitä Minulta, Minä en tule kieltämään sitä teiltä.” 

 ”Jotta teillä olisi tätä rakkautta, teidän täytyy olla halukkaita seuraamaan Minua minne tahansa. 
Teidän täytyy viettää merkittävä aika hiljaisessa ylistyksessä ja rukouksessa. Ylistäkää hengessä ja 
totuudessa, sydämestä, tavalla, jolla te olette läheisesti sidoksissa Minuun puhtaudessa ja teidän 
sydämenne sykkii samaan tahtiin Minun sydämeni kanssa.”  

”Saadaksenne tämän teidän täytyy laittaa pois kiirehtiminen sen ympärillä, jota maailma tarjoaa teille 
päivittäin ja hiljentää sielunne, kunnes löydätte itsenne istumasta Isin sylissä, halaten hänen 
kaulaansa ja leväten Hänen olkapäillään. Kyllä! Tämä on läheisyyttä, jota Minä kaipaan, tämä on 
läheisyyttä, jota teillä täytyy olla, tuodaksenne muita Minun Valtakuntaani.”  

”Te ette enää voi pelkästään rakastaa Minua. Teidän täytyy olla rakastuneita Minuun. Kun te olette 
rakastuneita Minuun, mikään ei ole liian paljon Minun puolestani tehtäväksi. Teillä ei ole mitään 
rajoja, koska rakkaus hallitsee teitä ja mikään tai kukaan muu, kuin Minä, ei enää merkitse teille.”  



”Tämän kaltainen rakkaus tulee vain läheisyydestä, Minun silmiini tuijottamisesta, Minun olkapäätäni 
vasten lepäämisestä ja kaipuusta olla Minun läsnäolossani. Kun te olette rakastuneita, te tulette 
tekemään Minun puolestani mitä tahansa. Minä kutsun teitä kaikkia katsomaan uudelleen sisällenne.”  

””Rakastatteko Minua, koska Minä olen voimakas? Viisas? Majesteettinen ja kaikkien Kuningasten 
Kuningas? Koska Minä olen parantanut teidät? Koska Minä olen tehnyt teistä varakkaan? Koska te 
olette olleet menestyksekkäitä? Koska Minä olen Jumala ja se on teidän velvollisuutenne?” 

”Vai rakastatteko Minua, koska te olette tunteneet Minut ja tuijottaneet Minun silmiini, ettekä 
koskaan enää ole samanlaisia? Rakastatteko Minua häiriötekijöihin asti vai oletteko jatkuvasti itse 
häiriötekijöiden vaivaamia?”  

”Jotta olisitte Minun opetuslapsiani, levittäisitte Minun totuuttani, teillä täytyy olla muutakin kuin 
pään tietoa. Pyydän, tällä määräävällä historian hetkellä, katsokaa sisällenne, oletteko päähtä-pahkaa 
rakastuneita Minuun, niin kuin Minä olen teihin, Rakkaani?” 


