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Mijn lieve kinderen, jullie moeten in deze tijd bidden voor al Gods zieners in de wereld. Zij lijden veel 
en zowel binnen als buiten hun missies werd tweedracht gezaaid. 
 
Veel mensen wijzen hen af. Nog meer mensen verwerpen die zieners en profeten, die hun missie aan 
de wereld bekendgemaakt hebben. 
 
Jullie moeten jullie eendrachtig verenigen als jullie echt van Mijn Zoon houden. Er mag onder jullie 
geen plaats zijn voor jaloersheid, laster of haat. Wanneer zich dat voordoet, heeft de Boze jullie 
verleid om niet de profeet maar wel het heilig woord van Mijn Zoon te verwerpen. 
 
Dit is een tijd waarin niet mag toegelaten worden dat verdeeldheid barrières vormt tussen diegenen 
die de Leer van Mijn Zoon navolgen. 
 
Waar verdeeldheid is, is verwarring. Dat stopt de stroom van gebeden en houdt jullie op bij het 
helpen redden van zielen. 
 
Een liefhebbende God zou geen conflict voortbrengen of een breuk veroorzaken. Een ander in de 
naam van God belasteren, is een zonde in de ogen van Mijn Vader. 
 
Wanneer jullie dat doen, beledigen jullie Mijn Zoon, die altijd gezegd heeft dat jullie van elkaar 
moeten houden als van een broer en een zus. 
 
Wanneer jullie de naam van Mijn Zoon gebruiken om de reputatie van anderen te beschadigen, 
moeten jullie Mijn Zoon smeken om jullie te vergeven. 
 
Het is tijd, kinderen, om sterk te zijn en Mijn Zoon te eren door alles in herinnering te brengen dat Hij 
jullie geleerd heeft. 
 
Veel voorzegde gebeurtenissen staan nu op het punt gezien te worden in de wereld. 
 
Er is geen tijd voor verdeeldheid onder diegenen die Mijn Zoon vereren. 
 
Weldra zullen aan de Christenen scheuringen opgedrongen worden. Dat is de reden waarom jullie 
verenigd, tot een sterke strijdmacht zullen uitgroeien, waardig om het woord van God te 
verkondigen. 
 
Verdeeld zullen jullie in een vacuüm gezogen worden, waarbij aan jullie Kerk heidense wetten 
opgedrongen zullen worden. 
 
Wanneer jullie verdeeldheid zaaien, kan er geen eenheid zijn. 
 
Enkel diegenen met een sterk geloof, verenigd in het Hart van Mijn Zoon, zullen oprukken in de 
strijdmacht van Mijn Zoon. 
 
Jullie geliefde Moeder 
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