De zonde van abortus is een doodzonde en de verantwoordelijken zullen voor
eeuwig branden in het vuur van de hel
Woensdag 1 mei 2013 20.25u
Mijn zeer geliefde dochter, dit ingrijpen van Mij, het Lam Gods, door aan de wereld deze
boodschappen te openbaren, werd voorzegd.
Diegenen onder jullie, die het Woord van God opvolgen, moeten in vrede zijn, want omdat Ik van
jullie houd, wil Ik niet dat jullie je distantiëren. Jullie mogen Mijn liefde nooit vrezen, zelfs niet als de
zonde jullie van Mij scheidt. Ik open de ogen van allen die willen zien, en Mijn heilig Woord zal de
ogen sluiten van diegenen die Mijn hand weigeren aan te nemen. Ik steek Mijn hand naar jullie uit,
Mijn geliefde kinderen, zodat Ik jullie in veiligheid kan trekken, weg van de aasgieren die jullie ziel
willen verslinden.
Vanaf vandaag zullen jullie elke dag veel stemmen horen roepen – eisend dat jullie luisteren. Zij
zullen jullie duivelse leugens en argumenten voorhouden, vermomd met de zoetheid van honing.
Terwijl zij jullie, met een eindeloos spervuur aan argumenten, overhalen om te luisteren naar hun
redenering, zullen zij in naam van humanitaire doelen – die de zonde vergoelijken – nooit ophouden
tot jullie accepteren wat zij jullie willen dwingen te slikken.
Abortus, moord in de ogen van God, zal in alle naties opgedrongen worden als een teken van
verzet tegen de Almachtige Vader, God de Allerhoogste. Wanneer jullie deze goddeloze gruwel
vergoelijken, maken jullie je schuldig aan een verschrikkelijke zonde. De zonde van abortus is een
doodzonde en de verantwoordelijken zullen voor eeuwig branden in het vuur van de hel.
Tot diegenen onder jullie, die deze ernstige dwaling weigeren te erkennen: jullie hebben nog maar
weinig tijd over om de redding te bemachtigen. Want tenzij jullie deze goddeloze daad de rug
toekeren, zullen jullie, wanneer de grote dag aanbreekt, Gods aangezicht nooit zien.
Moord is één van de ernstigste daden van verzet tegen God en zal met uitzuivering bestraft worden.
De grote verdeeldheid onder het menselijk ras heeft een aanvang genomen. Diegenen die partij
kiezen voor het Beest en alles, wat het Woord van God trotseert, vergoelijken, zullen van hun
broeders en zusters gescheiden worden. Onderschat Mijn Waarschuwing niet! Accepteer abortus en
jullie accepteren het opzettelijk doden van een kind van God! Als jullie in jullie ziel geen berouw
kunnen voelen, zullen jullie Mij nooit zien. Ik zal jullie dan in de wildernis werpen.
Mijn liefde en barmhartigheid kunnen groot zijn. Ik zal de meest zwartgeblakerde zielen vergeven,
maar zonder berouw is Mijn gerechtigheid definitief. Mijn straf is eeuwigdurend. Houd van Mij en Ik
zal jullie koesteren! Vernietig het leven van een ander mens, geschapen door de liefde van Mijn
Vader, en ook jullie zullen je leven verliezen!
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