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Mijn kind, de duisternis die over de wereld valt, zal op een aantal manieren zichtbaar worden.
Wetten, die ingevoerd worden en die het gezin verdelen, zullen een bewijs zijn van de invloed van de
Boze op jullie regeringen.
De wetten, ingevoerd om abortus te vergoelijken, breken het Hart van Mijn Vader. Niemand heeft
het recht om de Schepping van God te verstoren. Toch is het dat wat de mensheid doet, op
dagelijkse basis, zonder enig schaamte- of schuldgevoel.
Mijn kind, jullie moeten intens bidden om de verlossing van de mensheid, want zeer spoedig zal deze
in tweeën gesplitst worden: diegenen die trouw zijn aan God en diegenen die Hem afwijzen. Broeder
zal gescheiden worden van broeder, woonwijken zullen verdeeld worden en families zullen in tweeën
gesplitst worden. Deze tijd werd voorzegd.
Om ervoor te zorgen dat God zoveel mogelijk zielen kan redden, zal Hij hen veel kansen schenken om
terug naar Hem te keren.
Bid nu voor jullie familie, jullie vrienden en naasten voordat de uiteindelijke scheiding zich
ontwikkelt. Dan zal de dag van de Tweede Komst van Mijn Zoon dichtbij zijn.
Jullie, Mijn kinderen, zijn zo verward. Deze verwarring en leegheid van de ziel, wordt veroorzaakt
door een gebrek aan geloof in God. Geen ziel kan zonder de liefde van God in hun hart overleven.
Zij zijn zoals lege vaten, dobberend in de zee, die geen idee hebben van hun eindbestemming. Zij
drijven rond in een uitgestrekte leemte waar niets voldoening schenkt, waar niets ter wereld hen
ware vrede kan bezorgen.
Keer om en vraag Mijn Zoon om jullie naar Zijn grootse Barmhartigheid te leiden en Hij zal jullie de
vrede bezorgen die jullie nastreven. Al wat jullie moeten doen, is erom vragen.
Vraag Mij, jullie geliefde Moeder, om jullie naar Mijn Zoon te brengen. Ik zal jullie leiden en jullie
altijd beschermen, elke stap van de weg.
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