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Jeesus aloitti… ”Minä olen sanonut sen aikaisemmin ja se kestää toistamisen: teidän lapsenne on 

korvaamaton lahja, jonka Minä olen täysin valmistautunut varustamaan. Teiltä ei tule puuttumaan 

mitään. Se, mitä Minä olen antanut teille, sen Minä olen hyvin kykenevä ylläpitämään. Älkää 

kuulostelko ääniä, jotka kertovat teille, kuinka paljon teidän lapsenne kasvattaminen tulee 

maksamaan teille. Joka päivä Minä tulen tarjoamaan sekä fyysiset, tunnetason ja henkiset tarpeet 

molemmille. Vaalikaa vain tätä ihmisolentoa, jolla on DNA, joka voi muuttaa maailmanne 

merkittävästi parempaan. Se, mitä on annettu, on korvaamatonta ja tulee tuomaan teille lisää iloa, 

viisautta ja rikkauksia, kuin mitä te ikinä olisitte voineet ansaita omillanne.”  

”On olemassa sukupolvi, joka on tulossa vanhoiksi, he ovat lapsettomia, koska he olivat itsekkäitä 

ja halusivat vapautta tehdä omia valintoja ja elää omalla tavallaan ilman velvollisuuksia. He ovat 

säälittävä joukko, joilla ei ole ketään, jonka kanssa jakaa myöhempiä vuosiaan. Yksinäisinä, 

lapsettomina ja katsoen elämiään taaksepäin, he näkevät tyhjyyden, mitä ovat eläneet.”  

”Kun muut olivat epäitsekkäitä ja kasvattivat lapsensa ja saivat lapsenlapsia tuomaan heille tukea 

ja lohtua myöhempinä vuosinaan.  

”Lapset, jos te olette harkitsemassa aborttia, te olette harkitsemassa kuolemaa omalle lihallenne 

ja verellenne.Kuolemaa lapsellenne ja kuolemaa sielullenne – sillä tappaminen on kuolettava synti 

sielunne kuolemaan asti. Jos te olette harkitsemassa tämän raskauden keskeyttämistä tappamalla 

tämän lapsen, te olette tekemäisillänne huonoimman päätöksen tulevaisuuttanne koskien, minkä 

te koskaan voisitte tehdä.”  

”Se, mitä lapsessa on, on vertaansa vailla ja lahja, joka tulee seuraamaan teitä myöhempinä 

vuosinanne, tuoden teille sanomatonta täyttymystä ja iloa. Te uhrasitte heidän puolestaan, kun te 

olitte nuorempia. Ja tuloksena, he tulevat uhraamaan teidän puolestanne, kun te vanhenette.” 

”Jos te kutsutte itseänne Minun Nimelläni… Kristitty. Ja te tapatte tämän lapsen, te olette aika 

paljon erehtyneet, kenelle te kuulutte. Te ette ole antaneet elämäänne Minulle. Te olette 

antaneet sen maailmalle ja Saatanan agendalle. Nolostuminen, köyhyys, vapauden puute, uranne 

keskeyttäminen… mikään näistä asioista ei ole oikeutus murhaan.”  

”Kadu näitä ajatuksia, Minun Lapseni. Kadu ja puolusta tämän syntymättömän pienen elämää.”  

”Niille, jotka ovat valinneet käsitellä nöyryytyksen, epämukavuuden, lisääntyneet kulut ja kaikki 

asiat, jotka vauvan mukana tulevat – Minä kerron teille totuuden. Tänä päivänä te olette valinneet 

Elämän ja Minä seison teidän kanssanne. Minä tulen tarjoamaan kaiken, mitä te tarvitsette. Minä 

tulen olemaan teidän lohtunne ja teidän vahva torninne. Minä tulen poimimaan pois elämästänne 

ihmiset, jotka ovat epäsopivia teille. Minä tulen tuomaan teille hyvän aviomiehen. Minä tulen 

huolehtimaan jokaisesta materiaalisesta tarpeestanne. Tämän ja niin paljon enemmän Minä tulen 

antamaan teille.” 

”Ymmärtäkää, että tämä lapsi, jota te kannatte, on hyvin ainutlaatuinen, yksi laatuaan, syntynyt 

tähän historian aikaan. Tämä lapsi tulee olemaan osa Jäännöstä, joka tulee rakentamaan 

maailman uudelleen, kun Minä palaan takaisin. Tällä lapsella on lahjoja, jotka käsittävät paljon 

enemmän kuin, mitä sitä aikaisemmilla sukupolvilla oli. Hengellisiä lahjoja, jotka Minä olen 

tarkoituksella kirjoittanut sen DNA:han.”  



”Se, mikä teillä on, on upea lahja, ei vain uusi suu ruokittavana. Nämä lapset tulevat tuomaan 

rauhaa ja oikeudenmukaisuutta maailmaan, enemmän kuin mikään muu sukupolvi on tuonut.Siksi 

Saatana taistelee tappaakseen heidät. Hän pelkää sitä, mikä teidän kohdussanne on – ja hänellä on 

hyvä syy siihen. Tämä lapsi on voideltu hedelmöityksestään lähtien. Tämä lapsi on teidän 

pelastuksenne. Ei se pelastus, jonka Minä olen teille voittanut, vaan pelastus viettää iloista ja 

toiveet täyttävää elämää, koska päätökset, joita te tulette tekemään, tulevat olemaan viisaampia 

ja tulevat tuomaan enemmän hedelmää pidemmällä tähtäimellä, kuin mitä tämän lapsen 

murhaaminen toisi.” 

”Tarrautukaa niihin kiinni. Tarrautukaa lapseenne. Suojelkaa sitä ja sulkekaa valehtelevat kielet, 

jotka yrittävät vietellä teitä murhaan. Tulkaa Minun luokseni. Rukoilkaa viisautta ja Minä tulen 

olemaan isä tälle lapselle.”  

”Minä rakastan teitä. Minä annan anteeksi teille tämän syntymättömän kuoleman harkitsemisen 

ja Minä olen aivan sitoutunut kaikilla Taivaan voimavaroilla varustamaan teidät molemmat. Minä 

olen teidän Jumalanne, teidän rakastajanne, teidän ystävänne – ja isä, jota te tarvitsette 

kasvattamaan tämän lapsen. Enkelit ympäröivät teidät suojellakseen teitä ja pitämään teidät 

molemmat poissa vahingoista.”  

”Olkaa rauhassa. TE olette tehneet oikean päätöksen.” 


