Olet arvokas!
Olen elänyt aikakautena, jolloin itsensä arvostaminen ja omien lasten ”kehuminen” oli suorastaan kiellettyä. Vasta vanhana olen alkanut ymmärtää itsekin olevani arvokas ja että lasten kehumiskielto on ollut suoraan syvyydestä. - Tämä on ollut oman ikäpolveni vamma!
Pimeyden henkivallat pyrkivät halventamaan ja tuhoamaan ihmisen!
Äiti ja isä on tärkeitä ja arvokkaita lapselle! He ovat avainasemassa lapsen identiteetin muodostumisessa. Vanhemmat antavat lapsilleen yleensä varmuutta, levollisuutta ja tukea elämään. Kaikki vanhemmat eivät tätä ymmärrä, itsekin kuulun niihin. Ymmärtämyyttäni ajauduin harhaan. En ymmärtänyt olevani lapselle tärkeä ja arvokas. Tapahtumat elämässä ohjaavat usein myös asioita! Nyt vasta ymmärrän kuinka tärkeätä lapselle on, että vanhemmat
ovat lastensa tukena kaikessa! Nyt en itse voi enää asialle mitään!
Tahdon vain sanoa: - Olkaa lastenne tukena niin paljon kuin pystytte. Sitä ette kadu.
Lapsi kaipaa äidin ja isän ymmärrystä aivan arkisissakin asioissa. Heidän kehityksensä kärsii,
elleivät he saa tukea. Keneltä muulta he voivat sitä saada kuin vanhemmilta. Maailma ei sitä anna! Älkäämme antautuko arvioimaan itseämme yleisen tai jonkun mielipiteen kautta.
Mielipiteitä kyllä riittää.
Meidän tulisi arvioida itseämme ja arvoamme Jumalankin kautta. Maailmankaikkeuden
luojalle me ainakin olemme tärkeitä! Hän joka on luonut maailmankaikkeuden, on luonut
myös sinut ja minut. Hän on aivan erikseen tehnyt meidät jotain erityistä maanpäällistä tehtävää varten. Tehtävä voi olla pieni tai suuri. Hän valmistaa meidät kutoen äitimme kohdussa; antaa meille ruumiin, persoonallisuuden ja kaiken mitä meissä on.
- Vielä kaiken tämän lisäksi Hän kutsuu meitä elämään iankaikkista elämää yhteydessään
uudessa maailmassa, uudessa Jerusalemissa!
- Eikö ihminen ole arvokas?

- Jumalalle ainakin olet arvokas!

Jumala itse kutsuu meitä elämään kanssaan!

Jumala on antanut meille ihmisille suuren oikeuden saattaa pieni ihminen alulle.
Sen pitäisi lähteä kahden ihmisen rakkaudesta ja yhteisestä tahdosta. - Aina ei se näin mene.
Tapahtuneen hedelmöityksen Jumala kuitenkin kutoo ihmiseksi tapahtumiin katsomatta! Hedelmöitetyt
alkiot ovat ihmisiä, joista ajan myötä kehittyy täydellisisä ihmisiä, jotka puhuvat, kävelevät ja ottavat kantaa asioihin! - He ovat arvokkaita, olkoon hedelmöitys tapahtunut millä tavalla tahansa!
- Pimeyden henkivallat tekevät ihmisistä arvottomia ja pyrkii
tuhoamaan lapsetkin jo suoraan äitinsä kohtuun, abortoimalla!
Vammaiset ja sairaat ihmiset ovat Jumalan erikoiskutsuttuja! He ovat saaneet jonkin kutsua vahvistavan vamman elämäänsä, joka muistuttaa heitä kutsusta! - Todellisuudessa he ovat kadehdittavia!
Elämä täällä maan päällä on
lyhyt ikuisuuteen verrattuna!
- Me teemme täällä valinnan
missä me ikuisuuden vietämme!

Pimeyden henkivallat vihaa meitä ihmisiä ja haluaa tuhota meidät tai
tehdä itsetuhoisiksi, koska olemme Jumalalle äärettömän arvokkaita!
Iankaikkisen Elämän suhde nykyiseen elämään = ääretön!
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