Grzech aborcji jest grzechem śmiertelnym — i
ci, na których ciąży odpowiedzialność za ten
grzech, będą płonąć w ogniu piekła przez
wieczność
środa, 1 Maja 2013, godz. 20.25
Moja wielce umiłowana córko, ta Moja interwencja, interwencja Baranka Bożego, odsłaniająca przed
światem te Orędzia, została przepowiedziana.
Ci z was, którzy podążają za Słowem Bożym, muszą trwać w pokoju, Ja bowiem was kocham i nie
chcę, abyście nabrali do Mnie dystansu. Nie wolno wam nigdy obawiać się Mojej Miłości, nawet
jeżeli grzech oddziela was ode Mnie. Otworzę oczy tych wszystkich, którzy chcą widzieć; a Moje
Słowo zamknie oczy tych, którzy odmówią przyjęcia Mojej Dłoni. Wyciągam do was Moją Dłoń, Moje
umiłowane dzieci, tak abym mógł przyciągnąć was w bezpieczne schronienie, z daleka od tych sępów,
które pragną pożreć wasze dusze.
Każdego kolejnego dnia — poczynając od dzisiaj — będziecie słyszeć wiele donośnych głosów,
żądających od was, abyście słuchali. Zaprezentują wam pochodzące od diabła kłamstwa i argumenty
— obszyte w plaster miodu. Będą się oni wam przymilać, bombardując was nigdy niekończącą się
lawiną argumentów, aby dotarła do was do was ich koncepcja, powstała w imię wyższych idei
humanitarnych, które są pobłażliwe dla grzechu — i nie ustaną, dopóki nie zaakceptujecie tego, co
zgodnie z ich życzeniem musicie jakoś przełknąć.
Aborcja — morderstwo w Oczach Bożych — zostanie wymuszona na wszystkich narodach
jako znak buntu przeciw Ojcu Wszechmogącemu, Najwyższemu Bogu. Jeżeli uniewinniacie
tę nikczemną obrzydliwość, to jesteście winni straszliwego grzechu. Grzech aborcji jest
grzechem śmiertelnym — i ci, na których ciąży odpowiedzialność za ten grzech, będą płonąć
w ogniu piekła przez wieczność.
Tym z was, którzy nie chcą zaakceptować faktu, że jest to grzech śmiertelny, pozostaje mało czasu
na zapewnienie sobie zbawienia. Bo gdy nadejdzie już ten wielki dzień, wtedy wy, nie odwróciwszy
się plecami do tego nikczemnego aktu, nigdy nie ujrzycie Oblicza Boga.
Morderstwo jest jednym z najbardziej poważnych aktów buntu przeciw Bogu i zostanie ukarane
kastracją. Wielki podział ludzkiej rasy właśnie się rozpoczął. Ci, którzy trzymają stronę bestii i
przyzwalają na wszystko, co sprzeciwia się Słowu Bożemu, zostaną oddzieleni od swoich braci i
sióstr. Nie lekceważcie sobie Mojego Ostrzeżenia. Akceptując akt aborcji — akceptujecie celowe
uśmiercenie jakiegoś dziecka Bożego. Jeżeli w waszej duszy nie odczujecie skruchy, nigdy Mnie nie
ujrzycie. Wyrzucę was na dziką pustynię.
Moja Miłość i Miłosierdzie mogą być wielkie. Przebaczę najczarniejszym duszom, ale tam, gdzie nie
ma skruchy, jest na końcu Moja Sprawiedliwość. Moja kara jest wieczna. Miłujecie Mnie, a otulę was
Moją miłością. Ale jeżeli niszczycie życie innej ludzkiej istoty, stworzonej dzięki Miłości Mojego Ojca,
to wy także stracicie swoje życie.
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