
732. Jezus mówi… Chcę Rozmawiad z Tymi, Którzy Rozważają Aborcję 

21 października 2019 r. - Słowa od Jezusa do siostry Klary 

Jezus zaczął… „Powiedziałem to wcześniej i trzeba to powtarzad: twoje dziecko jest bezcennym 

darem, na który jestem w pełni przygotowany aby pomagad. Nic ci nie będzie brakowad. To, co ci 

dałem, Jestem w stanie utrzymad. Nie zwracaj uwagi na głosy, które mówią ci, ile będzie kosztowało 

Twoje dziecko. Każdego dnia zaspokajam zarówno fizyczne, emocjonalne, jak i psychiczne potrzeby 

was obojga. Tylko pielęgnuj tego człowieka, który ma DNA, aby znacząco zmienid twój świat na lepsze. 

To, co zostało dane, jest bezcenne i przyniesie ci więcej radości, mądrości i bogactw, niż mogłabyś 

sama kiedykolwiek zdobyd. 

„Istnieje pokolenie, które ma się zestarzed, bezdzietne, ponieważ byli samolubni i chcieli jedynie 

swobody dokonywania wyborów i życia po swojemu bez zobowiązao. Są żałosni, nie mają z kim dzielid 

się swoimi późniejszymi latami. Samotni, bezdzietni, wspominający swoje życie,i  widzący pustkę, w 

jakiej żyli. 

„A inni, którzy byli bezinteresowni, wychowywali swoje dzieci i mieli wnuki, aby zapewniły im 

wsparcie i komfort w późniejszych latach. 

„Dzieci, jeśli rozważacie aborcję, to rozważacie śmierd dla własnego ciała i krwi. Śmierd waszego 

dziecka i śmierd waszej duszy - bo zabicie jest grzechem śmiertelnym aż do śmierci waszej duszy. Jeśli 

zastanawiasz się nad przerwaniem ciąży przez zabicie tego dziecka, masz zamiar podjąd najgorszą 

decyzję dotyczącą przyszłości, jaką możesz kiedykolwiek podjąd. 

„To, co jest w tym dziecku, jest bezcenne bez porównania i jest darem, który będzie wam towarzyszył 

w waszych późniejszych latach, przynosząc wam niezliczone spełnienie i radośd. Poświęciliście się dla 

nich, gdy byliście młodsi. W rezultacie, oni poświęcą się dla was gdy się zestarzejecie. 

„Jeśli nazywacie siebie Moim Imieniem… Chrześcijanin. I zabijacie to dziecko, mylicie się co do tego, 

do kogo należycie. Nie oddaliście Mi życia. Daliście to światu i agendzie Szatana. Zakłopotanie, bieda, 

brak wolności, przerywanie kariery… wszystko to nie jest uzasadnieniem morderstwa. 

„Żałuj za te myśli, Moje Dziecko. Żałuj i chroo życia tego nienarodzonego maleostwa. 

„Dla tych, którzy zdecydowali się uporad z zakłopotaniem, niedogodnościami, dodatkowymi kosztami i 

wszystkimi rzeczami związanymi z dzieckiem - mówię prawdę. Tego dnia wybraliście Życie, a ja stoję z 

wami. Zapewnię wszystko, czego potrzebujecie. Będę waszą pociechą i waszą mocną wieżą. Wyrzucę z 

waszego życia ludzi, którzy są dla was nieodpowiedni. Przyniosę wam dobrego męża. Zadbam o każdą 

waszą materialną potrzebę. To i wiele więcej wam dam. 

„Zrozum, że to dziecko, które nosisz, jest bardzo wyjątkowe, jedyne w swoim rodzaju, urodzone na 

ten czas w historii. To dziecko będzie częścią Resztki, która odbuduje świat, kiedy wrócę. To dziecko 

ma dary, które wykraczają daleko poza inne pokolenia przed nim. Duchowe wyposażenie, które 

celowo zapisałem w jego DNA. 



„To, co macie, to wspaniały prezent, a nie tylko kolejne usta do karmienia. Te dzieci przyniosą światu 

pokój i sprawiedliwośd, jak żadne inne pokolenie. Właśnie dlatego Szatan walczy o ich zabicie. On boi 

się tego, co jest w waszym łonie - i ma dobry powód. To dziecko jest namaszczone od samego 

poczęcia. To dziecko jest waszym zbawieniem. Nie zbawienie, które dla was zwyciężyłem, ale 

zbawienie prowadzące do szczęśliwego i satysfakcjonującego życia, ponieważ decyzje, które 

podejmiecie, będą mądrzejsze i przyniosą więcej owoców w perspektywie długoterminowej niż 

zabójstwo tego dziecka. 

„Przylgnij do nich. Przylgnij do swojego dziecka. Chroo go i zamknij łżące języki, które próbują skłonid 

cię do morderstwa. Chodź do mnie. Módl się o mądrośd, a ja będę ojcem tego niemowlęcia. 

"Kocham Cię. Wybaczam ci rozważanie śmierci tego nienarodzonego i jestem całkowicie 

zaangażowany ze wszystkimi zasobami Nieba, aby wam obojgu zapewnid co potrzeba. Jestem twoim 

Bogiem, twoją miłością,  twoim przyjacielem - i ojcem, którego potrzebujesz, aby wychowad to 

dziecko. Anioły otaczają cię, aby cię chronid i uchronid was oboje przed krzywdą. 

„Zachowaj spokój. Podjęłaś właściwą decyzję. ” 


