Een groot conflict zal zichtbaar worden en de ene mens zal zich afscheiden
van de andere. Broeder tegen broeder.
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Mijn zeer geliefde dochter, natie na natie gaat op dit moment door een overgang.
Niet één natie kan nalaten te beseffen dat er veel veranderingen in de lucht hangen.
Niet alleen beginnen de wetten - die hun landen besturen - te veranderen, maar ook het geloof dat
zij eens hadden, lijkt vervlogen te zijn.
Steeds minder priesters, minder bedienaren in Mijn Christelijke Kerk, treden naar voren om de
Wetten van God te verdedigen.
Noch roepen zij hun trouw aan Mij uit. In plaats daarvan zijn hun stemmen maar gefluister te midden
van het lawaai van de stemmen die hoogdravende taal uitslaan en eigenliefde stimuleren.
Het woord van God wordt opgeslokt door de stemmen van de atheïsten, die hun stemmen handig
verbergen achter de dekmantel van overheidswetten, die in naam van de zogeheten
rechtvaardigheid, de verdraagzaamheid, voor het welzijn van iedereen gewijzigd worden.
Die leugens die jullie voorgeschoteld worden, zijn bedacht om niet enkel het woord van Mijn Vader
te vernietigen, maar ook het Christendom in heel de wereld.
De geloofsafval heeft zich als een lopend vuurtje verspreid en heeft bijna het breekpunt bereikt.
Dat is het moment voor Gods ingrijpen. Genoeg leugens!
De koning van de leugens misleidt overal Gods kinderen. Volg jullie overheden niet, die verkondigen
dat het woord van God een leugen is!
Aanvaard geen nieuwe wetten die de doodzonde door de vingers zien! Vecht, jullie allen! Kom op
voor wat juist is!
Sta niet toe dat wetten, die door de koning van de leugens gepromoot worden, jullie en jullie familie
in een bodemloze put vasthouden!
Als jullie wetten zouden toelaten, die het beoefenen van jullie geloof verbieden, zullen jullie lijden.
Jullie ziel zal gebrek hebben aan voedsel en jullie zullen van Mij verwijderd raken.
Maar als jullie moord en abortus zouden aanvaarden en jullie het niet opnemen tegen dergelijk
kwaad, dan zal jullie land door de hand van God gestraft worden.
Terwijl de geloofsafval zich overal blijft verbreiden, neemt aan de andere kant de bekering toe en
weldra zullen deze twee frontaal botsen.
Een groot conflict zal zichtbaar worden en de ene mens zal zich afscheiden van de andere. Broeder
tegen broeder. Naaste tegen naaste.
Er zullen twee kampen zijn. Diegenen die van God houden en diegenen die dat niet doen.

Ik zal elke ziel de kans geven om te beslissen van welk kamp zij deel wensen uit te maken, in de hoop
dat zij voor Mij, hun geliefde Redder, zullen kiezen.
Jullie, Mijn leerlingen, kunnen door jullie gebeden, vooral door het bidden van de litanie voor de
genade van kwijtschelding, meer zielen naar Mij toebrengen.
Ik zal dan, zoals voorzegd, de goeden in Mijn schoot trekken, en in een oogwenk zullen zij in
veiligheid gebracht zijn.
Het is Mijn belofte om de mensheid te redden.
Maar de uiteindelijke keuze zal bij elke ziel zelf liggen door hun eigen vrije wil.
Jullie Jezus

