
800. Jeesus puhuu Lääkeyrityksistä, Taudeista, Mielenhallinnasta & Aborteista 

TAUDIT, MIELENHALLINTA, LÄÄKEYRITYKSET & ROKOTUKSIEN VAARA 

Rhema-viesti 16. Syyskuuta, 2020. Ote Viestistä 21. Maaliskuuta, 2019. Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle.  

Jeesus aloitti… ”Minun Rakkaat Morsiameni, joihinkin teistä koskee juuri nyt, sen vuoksi mitä te olette 
tehneet lahjalle, jonka Minä lähetin teille. Pyydän, tulkaa Minun luokseni ja sallikaa Minun pidellä ja 
lohduttaa teitä. Minä olen antanut teille anteeksi. Nyt Minä pyydän teitä rukoilemaan niiden puolesta, 
jotka ovat harkitsemassa aborttia. Jos te voitte havainnollistaa tai kirjoittaa kirjeen; printatkaa se – ja 
jättäkää bussipysäkeille, pesuloihin, postin toimipaikkoihin? Jättäkää niitä kaikkialle ja rukoilkaa, että 
sydän tulee kosketetuksi, etteivät he abortoisi vauvaansa.”  

”Jakakaa heidän kanssaan se, mitä te kävitte läpi ja miltä teistä tuntui jälkeenpäin. Auttakaa heitä 
tekemään parempi päätös, jopa tuntemalla sympatiaa heidän pelkojensa kanssa. Mutta vakuuttakaa 
heidät siitä, että elämä on Jumalan lahja ja Hän tulee tarjoamaan kaiken, mitä te tarvitsette 
jatkaaksenne elämää ja kukoistamistanne pikkuisenne kanssa.”  

”Abortit ovat vaarallisia. Clare melkein sai sydämen pysähdyksen omansa aikana. Te ette tiedä, mitä 
he ruiskuttavat teidän järjestelmäänne, mutta riittää, kun tietää, että jokaisessa mahdollisessa 
tilanteessa he siruttavat väestöä. He kertovat teille, että se on rokote sitä ja sitä vastaan, mutta 
tosiasiassa se on elektroninen laite, joka tulee ohjelmoimaan teidän mielenne unohtamaan Minut ja 
kääntämään teidät sellaisiksi, että te ette halua olla tekemisissä Minun kanssani.” 

”Eikä vain sitä, vaan rokotteet, joiden pitäisi auttaa teitä, on ladattu täyteen ajastettuja sairauksia, 
jotka tulevat vaatimaan veronsa elämässänne, kun te vanhenette. Älkää antako heidän rokottaa teitä 
ja lapsianne. Jotkut kuolevat näihin rokotteisiin. Te ette voi luottaa kaikkiin lääkäreihin; heidät on 
harjoitettu työskentelemään hallituksen agendaa varten. Yksi rokote voisi tehdä teidät lapsettomaksi 
loppuelämäksenne.”  

”Mutta vielä tärkeämpää, teidän moraalinne on ollut niin kieroutunutta syntymästä asti, että te 
kirjaimellisesti ette erota oikeaa väärästä. Koulut ovat ohjelmoineet teidät uskomaan, että mikä on 
väärin Minun silmissäni, on hyvää ja oikein. Ja mikä on oikein Minun edessäni, on halventavaa ja 
väärin. Kuinka kieroutuneita nämä ajat ovat, Minun lapseni.”  

”Mutta Minä puhun teille sydämessänne ja Minun karitsani tuntevat Minun ääneni. Houkuttelijan 
ääntä he eivät tule seuraamaan. Kaikki, mitä Minä pyydän teiltä, on, että älkää hiljentäkö 
omantuntonne ääntä tehdäksenne kompromissia minkään syyn takia. Syy syyn jälkeen tullaan 
tarjoamaan teille, että te tekisitte poikkeuksen sääntöön.” 

 ”Katala asia, jonka vihollinen teki, oli sen ajan pitkittäminen, minä aikana lapsi voidaan murhata 
raskauden aikana. Se tarkoittaa, että vihollinen voi aiheuttaa syvän masennuksen ja lähettää muita 
puhumaan sielulle, että ei pitäisi lasta, koko yhdeksän kuukauden ajan. Kuinka monta kertaa teillä on 
ollut paha viikko, joka voisi vakuuttaa teidät siitä, että abortti on paras asia?” 

”Katsokaahan, vihollinen on ostanut aikaa yrittääkseen vaikuttaa teihin ja hän tekee kaiken voitavansa 
taivutellakseen teidät murhaamaan tämän lapsen.”  

”Minä vetoan teihin nyt. Älkää taipuko hänen ehdotuksiinsa. Älkää edes hetkeksikään ajatelko, että 
teette elämällenne palveluksen tällä toimella. Ei, te ette tee. Te olette tuhoamassa juuri sen henkilön, 
joka olisi voinut tuoda teille eniten iloa, sekä nyt, että myöhempinä vuosinanne.” 



”Te olette avaamassa ruumiinne korruptoituneelle hallitukselle, joka toimii yhdessä ahneiden ja 
pahojen farmaseuttisten, lääketieteellisten, yhtiöiden kanssa. Teillä ei ole aavistustakaan, mitä on 
niissä injektioruiskuissa. Mutta monet niistä sairauksista, jotka nyt rehottavat, toteutettiin samoissa 
laboratorioissa 40 vuotta sitten, täysin tietoisina tuhoavasta vaikutuksesta, joka niillä tulisi olemaan 
väestöön lähitulevaisuudessa. Ja sisältäen dollarin laskennan, että kuinka paljon he tulisivat 
hyötymään niiden sairauksien hoitamisesta.” 

”Te olette Minun lapsiani. Kauniita ja kallisarvoisia joka tavalla. Luotuja Minun Kuvakseni.” 

”Minä pyydän teitä, älkää tuhotko elämää! Pikemminkin suojelkaa sitä. Ja rukoilkaa näiden 
harhaanjohdettujen sielu parkojen puolesta ja todistakaa heille, jotka ajattelevat, että heidän 
lapsensa tappaminen on ainoa ratkaisu.” 


