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Me emme voi menettää tätä mahdollisuutta

Video: https://www.youtube.com/watch?v=EtihfMRZ9Xo

Hei,

Kiitos niin paljon, että olette seurassani "Give Him 15" -ohjelmassa. Tämän päivän viestin otsikko 
on: me emme voi menettää tätä mahdollisuutta. Minä kunnioitan Intercessor for America -jäseniä. 
Heidän pitkä ja tuloksekas ansiolista, rukoilu Amerikan puolesta, on ylittämätöntä. Seuraavassa 
raportissa Dave Caball kertoo haastattelusta, entisen Mississippin kuvernöörin, Phil Bryantin 
kanssa. Se liittyy tulevan joulukuun 1. 2021 korkeimman oikeuden aborttitapaukseen.  Mississippin 
kuvernöörinä, tämä on nyt lainaus Intercessor for America:lta (IFA). Mississippin kuvernöörinä 
2012-2020 Phil Bryant hyökkäsi sosiaalisiin avainepäkohtiin: työttömyysaste, lukion keskeyttäneet 
ja teiniraskaudet, jotka olivat ennätysalhaiset hänen virkakautensa aikana. Mutta, minkä hän todella 
halusi lopettaa, oli abortti. 

IFA:n Dave Kubalin haastattelussa Bryant kertoi, että ensimmäinen tehtäväni kuvernöörinä, tai 
kenen tahansa julkisessa elämässä olevan, on yleinen turvallisuus - turvata kansalaistemme elämää. 
Nämä keskoset ovat kansalaisia, hän sanoo. He ansaitsevat asianmukaisen kohtelun. He ansaitsevat 
vastaavat perustuslailliset oikeudet kuin jokainen Yhdysvaltojen kansalainen. He ovat Jumalan 
lapsia ja meidän on luovuttava omasta elämästämme, jos välttämätöntä, suojellaksemme heitä, hän 
jatkaa. Toivo tämän tekemiseen tuli "sydämenlyönti" -lakiehdotuksen (heartbeat bill) ja 
ultraäänitieteen myötä. Noin viikon 15 kohdalla voimme havaita tuon sydämensykkeen. Aivot 
alkavat kehittymään. Siellä on selvästi olemassa elämä, sanoo Bryant. Joten kysymyksessä on 
elinkelpoisuus. Onko tuo lapsi elinkelpoinen? Onko se ihmisen elämä? Ja jos se on ihmisen elämä, 
onko Mississippin osavaltiolla oikeus puolustaa sitä. Me sanomme, että se on ja aiomme taistella 
aina Korkeimpaan oikeuteen saakka. 

Tämä tapaus, Dobbs vs. Jackson -naisten terveys, tähtää suoraan Roe vs. Wade -tapaukseen. Bryant 
sanoi, meidän kymmenes lakimuutosehdotuksemme ja kaikki nuo lait, jotka eivät ole kiellettyjä, 
valtuudet, joita ei erityisesti ole annettu liittovaltion hallinnolle, ovat osavaltion määrättävissä. Me 
uskomme, että tämä on osavaltion oikeuskysymys. Oikeusjärjestelmä on tuttu Bryantille. Hän sai 
oikeushaasteen osavaltion lipun takia, uskonnollisten vapauksien takia ja jopa osavaltion budjetin 
takia. Kaikki tapaukset käsitteli sama tuomari. Yllättäen sama Obaman nimittämä tuomari sai 
jokaisen tapauksen, joissa minut haastettiin oikeuteen, Bryant sanoi. 
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Mutta asiat menivät eri tavalla sydämenlyönti-lakiehdotuksen oikeushaasteen kohdalla. Se meni 
viidenteen piiriin (fifth circle). Ja viides piiri sanoi, me yritämme punnita, kuulemmeko me sen vai 
emmekö kuule, Bryant sanoi. Ja Yhdysvaltojen Korkein oikeus sanoi, me kuulemme sen. Me 
aiomme hylätä oikeushaasteen ja tuomme tapauksen Yhdysvaltojen Korkeimpaan oikeuteen. 
Merkittävää on, että tämä tapahtuu tässä ajassa. Bryant ei ujostele omaa tavoitettaan. Nämä juridiset
aktivistit ajattelivat, että se on iso asia. Oi, me saimme hänet myöntämään, että hän haluaa lopettaa 
abortin Mississippissä, hän sanoi. Ylistäkää Jumalaa, koska minä todella haluan lopettaa abortin 
Mississippissä. Te saitte minut kiinni. Jos te haluatte minun sanovan, minä haluan lopettaa abortin, 
te saitte minut kiinni itse teossa. Minä kirjoitan sen paperille ja todistan itse tehneeni sen. 

Hänen todistuksensa polttoaine tulee taivaasta. Hän sanoo, katsoin juuri tänä aamuna omaa 
rukouskirjaani "Jeesus kutsuu". Se sanoo, älä anna minkäänlaisten olosuhteiden ympärilläsi 
pelotella sinua. Mitä haastavampi on päiväsi, sitä enemmän omaa voimaani annan käytettäväksesi. 
Aamen, Bryant sanoi. Siinä on tämän päivän asiamme. Hän asettaa oman voimansa 
käytettäväksemme tätä tarkoitusta varten. Ja emme voi antaa minkäänlaisten ulkoisten olosuhteiden 
pelotella meitä. Lainauksen loppu. IFA.

Taistelu elämästä Amerikassa on ollut todellakin pitkä. Winston Churchill sanoi kerran, menestys ei
ole lopullista. Epäonnistuminen ei ole kohtalokasta. Kysymys on rohkeudesta jatkaa, millä on 
merkitystä. Kuten tavallista, suuren Churchillin viisaus oli perustavaa laatua. Tässä taistelussa on 
ollut monia epäonnistumisia, mutta minä uskon, että rohkeus ja sinnikkyys jatkaa todellakin tulevat 
pääsemään voitolle. Charles Spurgeon sanoi kerran, sinnikkyyden avulla etana nousi arkkiin. 

Kun valmistauduin ensimmäiseen vierailuuni korkeimmassa oikeudessa 90-luvun alkupuolella, 
Pyhä Henki puhui minulle ja sanoi, nyt minä aion näyttää sinulle, missä vahva mies Amerikassa 
elää. Vahva mies mainitaan Matteuksen 12:29. Siinä puhutaan siitä, kuinka meidän on sidottava 
vahva mies. Minä näytän sinulle, missä vahva mies Amerikassa elää. Ei yksikään henkilö tai 
henkilöt ole avannut ovea suurempaan pahuuteen Amerikassa viimeisen 60 vuoden aikana kuin 
Korkein oikeus. 

On ollut muutamia hienoja ja oikeamielisiä kokoonpanoja tuona aikana - niin kuin nykyinen 
Korkein oikeus on. Mutta, siitä huolimatta, Korkeimman oikeuden päätökset ja pahuuden 
hyväksyminen, on ollut ylittämätöntä. Heidän päätöksensä eivät ainoastaan ole tehneet pilkkaa 
perustuslaista vaan he ovat heristäneet nyrkkiä Jumalan kasvojen edessä ilmentäen psalmin kaksi 
jakeita 1-3. Kuinka kansakunnat julkeavat suunnitella kapinaa? Heidän hölmöt suunnitelmansa 
ovat turhia. Katsokaa kuinka maailman vallanpitäjät nousevat pitämään huippukokostaan samalla 
kun hallitsijat juonittelevat ja puhuvat yhdessä Jumalaa ja hänen valtuuttamaansa kuningasta 
vastaan sanoen, kokoonnutaan yhteen ja irrottaudutaan Luojasta. Kerta kaikkiaan heitetään 
menemään nämä Jumalan ja hänen Kristuksensa häiritsevät kahleet. 
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Kiinnostavasti, samalla kun kirjoitan tätä, ystäväni Matt Lockett lähetti minulle tekstiviestin. Matt 
johtaa Justice House of Prayer:ia DC:ssä. Se on rukousryhmä, joka on rukoillut päivittäin 
oikeustalon edustalla punainen "life"-tarra teipattuna suun yli reilun vuosikymmenen ajan. Itse 
asiassa uskon, että... Ajattelen, että se on noin 17 vuotta. 

Hän kertoi minulle, on mielenkiintoista, että Ken Malonen uni ”damn the torpedos” oli 22. 
heinäkuuta. Tänä vuonna Mississippi-muistio tuli USA:n korkeimpaan oikeuteen 22. heinäkuuta. 
Ennen tätä profeetta sanoi minulle, että meidän täytyy alkaa profetoimaan Daniel 7:22 koskien 
tuota osavaltion muistiota. Me teimme niin. Ja he muuttivat lakistrategiaansa niin, että he alkoivat 
avoimesti puhumaan Roe vs. Wade -tapauksen kumoamisesta.  

Minä kerron Kenin unen huomisessa lähetyksessäni. Jae, johon Matt viittasi, Daniel 7:22: ”Until the
Ancient of days came, and judgment was given to the saints of the most High; and the time came 
that the saints possessed the kingdom.” Suomeksi: ”siihen asti kunnes Vanhaikäinen tuli ja oikeus 
annettiin Korkeimman pyhille ja aika joutui ja pyhät saivat omaksensa valtakunnan.” Minä ja muut 
ovat rukoilleet tätä jaetta Amerikalle vuosien ajan. Meidän on rukoiltava sitä nyt niin kuin emme 
ole koskaan aikaisemmin rukoilleet. 

On tullut aika, että tämä pahuus ja viheliäinen laki kumotaan. Meidän on myös rukoiltava, että 
tämän pahuuden olennon ote oikeusjärjestelmästämme irtoaa kerta kaikkiaan. Sen voiman tukikohta
on ollut siellä pitkään ja se on vahva. Tästä hetkestä eteenpäin monet menevät ja marssivat siellä 
huutaen kuolemaa kunnes oikeusjuttu tulee käsittelyyn. Toiset meistä menevät ja huutavat elämää. 
Liity mukaamme rukoilemaan Danielin 7:22 irrottaaksemme pahuuden otteen Korkeimmassa 
oikeudessa.  

Rukoillaan: Isä, olemme kysyneet sinulta monta kertaa, että puhdistaisit meidät viattoman veren 
vuodatuksesta kansakunnassamme. Miljoonia. Miljoonia katumusrukouksia on tarjottu liittyen 
asiaan. Pahuuden olento, Baal, on saanut voimansa hallita kansakuntaamme näiden veriuhrien 
avulla yli viiden vuosikymmenen ajan. 60 miljoonaa vauvaa on uhrattu tälle hengelle. Kuitenkin, 
armossasi olet sallinut meille vapauden ja säilyttänyt kohtalomme – kansakuntana. Olemme saaneet
sinulta armoa armon päälle. Nyt olemme saaneet mahdollisuuden voittoon. Me pyydämme sinulta, 
että lähetät Pyhän Hengen voiman vaikuttamaan Amerikan Korkeimpaan oikeuteen. Me 
pyydämme, että he menevät eteenpäin ja peruuttavat tämän pahuuden. Vaikuta heidän ajatteluunsa. 
Varmista, että heihin ei vaikuta mikään väärä ajattelutapa, eikä mikään petos tai pirullinen paine. 
Tehköön he rohkeasti ja urheasti sitä, mikä on oikein ja edistäköön se prosessia, jolla tämä linnoitus
murretaan Amerikassa. Me kiitämme sinua, että pelastat Amerikan. Jeesus, minä vetoan vereesi 
syntieni ja kansakuntani syntien sovittamiseksi. Jumala, lopeta abortit. Ja lähetä herätys 
Amerikkaan. 
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Tämä on 22-sanainen rukous, jonka Lou Engle kirjoitti korvaamaan 22-sanaisen rukouksen 
Korkeimman oikeuden päätöksestä, joka oli perustuslain vastainen. Kyseessä on Ingall vs. Vital -
tapaus vuodelta 1962. Rukoillaan vielä kerran. Jeesus, minä vetoan vereesi syntieni ja kansakuntani 
syntien sovittamiseksi. Jumala, lopeta abortit. Ja lähetä herätys Amerikkaan. Aamen.

Minä julistan. Me julistamme, että moraaliton laki Roe vs. Wade, tullaan kumoamaan Amerikassa. 
Kiitos hyvin paljon, että olitte kanssani tänään. Nähdään huomenna. 
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