Liefde voor al de mijnen

De Dochter van het Ja aan Jezus – Boek 4

309 - Alles zal jullie worden getoond – Jezus
Mijn geliefde kinderen, Jezus is voor jullie Iemand van welwillendheid. Ik ben Liefde,
tederheid! Ik wil dat jullie verliefd zijn op jullie Redder. Er komt een tijd dat Ik mij aan jullie
zal tonen. Geloof, mijn woorden zijn waarheid, krachtig en vol licht; zij borrelen op uit jullie
binnenste. Weet dat alles wat in jullie is het uitschreeuwt naar Mij! Als jullie hartstochtelijk
verlangen naar mijn komst, weet Ik, Jezus, dat die tijd van wachten zeer belangrijk voor jullie
is, Ik leg in jullie genaden die jullie voorbereiden Mij te zien, want zonder deze genaden
zouden jullie niet kunnen standhouden voor zoveel liefde. Zolang al zie Ik uit naar dat
liefdesmoment bij ieder van jullie.
Zie, zo weinigen onder jullie zijn klaar voor die gebeurtenis, want weinigen geloven
erin en weinigen bereiden er zich op voor; zij hebben het veel te druk met hun eigen
bezigheden en zij vergeten hun geestelijk leven. Voor sommige van mijn kinderen is dat leven
van onverschilligheid voorbij. Ja, want kinderen net als jullie hebben Ja gezegd tegen de
Liefde en zij hebben genaden van liefde ontvangen met zo’n intensiteit dat heel hun wezen
erdoor is omgevormd; vandaag kunnen zij mijn licht waarnemen dat in hen verschijnt.
Sommigen onder hen kunnen getuigen dat zij God horen door inwendige woorden of
door inspiratie van de Heilige Geest; anderen kennen dan weer zo’n intense vreugden dat zij
hun tranen niet meer kunnen bedwingen; anderen krijgen inwendige en uitwendige visioenen;
anderen die aanvaarden te lijden voor de zielen, ontvangen zo’n sterke genaden van kracht en
liefde, dat hun pijnen hen niet kunnen verhinderen vreugdevol te zijn; weer anderen ruiken
hemelse geuren; anderen zijn getuigen van Gods handelen: gezegende beelden en voorwerpen
scheiden vocht af en soms verspreiden die de geur van rozen en wierook; anderen horen dan
weer stemmen van overleden dierbaren die ofwel bij ons in de Hemel zijn of in het vagevuur;
nog anderen voelen de Hemel in hen; anderen zijn getuigen van Hemelse tekens en nog
anderen zien mijn Aanwezigheid bij hen alsook die van mijn Moeder. Zien jullie, mijn
kinderen, dat alles is gewild door de Goddelijke Wil, het zijn tekens van de Hemel.
Ik heb het rijk van mijn Vader op de aarde zoals in de Hemel aangekondigd. Deze
tekens van de Hemel kondigen jullie mijn komst in heerlijkheid aan in de harten van mijn
kinderen: zie en begrijp. Het zijn jullie, de ongelovigen, de besluitelozen, de onverschilligen,
die mijn liefdesopwellingen ver van jullie afgooien.
Jullie willen mijn heilige Tegenwoordigheid in jullie niet; jullie verwerpen de gebeden, de
sacramenten en de H. mis. De wereldse geneugten hebben jullie zozeer betoverd dat jullie
ongeoorloofde wezens zijn geworden met het temperament van bangeriken, van ongelovigen.
Mijn kinderen, alleen zij die ‘ja’ zeggen bij mijn komst zullen niet lijden, want zij beleven nu
reeds hun zuivering. Zij die wachten op mijn komst in hen om dan hun ‘ja’ uit te spreken
zullen enkel de tijd van hun zuivering lijden, dat is waar; maar hoe groot zullen hun pijnen
zijn, zij zullen zo’n spijt hebben dat zij gewacht hebben, want de vreugde die zouden hebben
kunnen smaken , zal niet door hen gekend zijn. Zij die ‘neen’ zeggen bij mijn komst en hun
‘neen’ zullen volhouden voor de Liefde, zijn diegenen die ervoor kiezen om eeuwig te lijden.
Kijk rondom jullie, merken jullie niet dat jullie in een wereld leven die nog
verderfelijker is dan Sodom en Gommora? Staat jullie dat aan? Indien ja, dan wil dat zeggen
dat jullie vrijwillig gekozen hebben om ‘neen’ te zeggen tegen de Liefde. Indien jullie verder
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willen leven zonder iets te veranderen, zullen jullie ontgoocheld worden, want deze tijd die op
drift is, zal vervangen worden door de tijd van de liefde.
Mijn kinderen, Ik die het Leven ben, Ik kan jullie niet verder laten leven met jullie
misvattingen; men moet mij geloven als Ik jullie zeg dat Ik zal komen in jullie en dat jullie al
jullie fouten zullen zien; Ik lach er niet mee! Ik ben God-Liefde, Ik heb jullie wereld
geschapen, Ik kan jullie dus niet bedriegen. Als jullie dus denken jullie te kunnen verschuilen
achter jullie gewilde onwetendheid, dan bedriegen jullie jezelf, want Ik kom in jullie om het
jullie te bewijzen; ja, Ik kom of jullie het willen of niet. Jullie die al zo lang in de zonde leven,
alles zal volbracht worden; laat dat zeer klaar zijn.
Alles is klaar voor jullie allen, de kinderen van God: kinderen van alle rassen, van alle
talen, van alle religies, van alle naties; eenieder van jullie zal geroepen worden met zijn eigen
naam, want Ik ken jullie allen. Jullie zullen in mijn liefde zijn en jullie zullen jullie leven zien:
niets zal vergeten worden. Jullie zullen de kleinste details van jullie innerlijk en uiterlijk leven
kennen: niets zal jullie bespaard blijven. Alle woorden en alle gebaren die jullie gedaan
hebben, zij het goede of kwade, zullen gekend zijn: niets is zo machtig als mijn gerechtigheid.
Door dit schrijven wil Ik jullie tonen dat jullie je moeten voorbereiden op een Grote
Zuivering. Alle schade aangericht aan jullie geest, lichaam, hart en ziel zal verlicht worden
door het vuur van de liefde. Zoals het ijzer dat zich laat wit maken door het vuur opdat het
zou vrijgemaakt worden van elke onzuiverheid. Alles wat in jullie is zal voor jullie komen,
want jullie zullen in jullie zelf zijn.
Lees dit:
• De gevoelens van rancune, afgunst, begeerte, woede, frustratie, hoogmoed, gierigheid,
angst, jaloezie, haat, superioriteit, hypocrisie, onverschilligheid, perversheid, egoïsme,
van kwaadwilligheid en andere, die schadelijk zijn geweest voor jullie ziel en die van
jullie naaste en die ingingen tegen de Liefde, zullen niet meer verborgen in jullie
kunnen blijven, jullie zullen weten wat zij in jullie hebben bewerkt en er het gewicht
van dragen.
• Jullie kleinste gedachten tegen Mij, de Liefde, tegen jullie naaste en tegen jullie zelf,
zoals gedachten van onzuiverheid, begeerte, vernietiging, wraak, gulzigheid, oordeel,
ontrouwheid, valsheid, luiheid, ontucht en hoeveel andere die jullie hebben gevoed,
zullen jullie getoond worden.
• Al jullie woorden, zelfs diegene die enkel in jullie zelf zijn uitgesproken, die gericht
waren tegen Mij, de Liefde, tegen jullie naaste en tegen jullie zelf, zoals jullie
opmerkingen, oordelen, zwarte humor, jullie leugens, o! jullie heiligschennissen, jullie
beledigingen, onbeschaamdheden, spotternijen, kwetsende vergelijkingen, meningen,
jullie laster, kritiek, meineed, dwaasheid, jullie slechte onderscheidingen, en andere,
niets van dit alles zal voor jullie verborgen blijven, jullie zullen niet kunnen zeggen
onschuldig te zijn voor deze feiten.
• Al jullie handelingen tegen Mij, de Liefde, tegen jullie naaste en tegen jullie zelf, zoals
de moorden, verkrachtingen, incest, verboden verkoop, illegale aankoop, fraude,
pedofilie, overmatig seksueel genot, fysiek geweld, snoeplust, luiheid, overspel,
heerszucht, manipulaties, complotten, opsluitingen, opstandigheden, verzet,
liefdesweigeringen, ongehoorzaamheden, drankmisbruik, misbruik van medicijnen,
drugsmisbruik, idolatrie, schandalen, immorele optochten, nalatigheden in
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verdelingen, handelingen tegen de natuur, handelingen tegen elk dierlijk wezen en
hoeveel andere, alles wat van jullie is zal aan bod komen: jullie zullen jullie innerlijke
ontdekken dat jullie al dat kwaad heeft laten doen.
De redenen die jullie ertoe hebben gebracht het kwade te doen door de weigering je
ervan te verwijderen en waardoor jullie geweigerd hebben mij, de Liefde, jullie naaste
en jullie zelf, liefde te geven, zal jullie getoond worden zoals de slechte invloeden van
de TV, van slechte tijdschriften, slechte films, duivelse muziek, wilde en smachtende
dansen, ongezonde spelen, heimelijke plaatsen, plaatsen van losbandigheid, occulte
wetenschap, smokkel van verboden goederen, toverkunsten – en jullie weten dat er
nog andere zijn, en Ik ook -, dat alles zullen jullie kennen, want het zal niet mogelijk
zijn jullie laagheid te verbergen.
Jullie nalatigheden in de liefde voor jullie naaste die de oorzaak waren van hun lijden,
jullie zullen ze zien.
Weten dat jullie hebben bijgedragen in laagheden zoals het racisme, atheïsme,
uitsluiting, gebrek aan medelijden, de opstandigheid, de meineed, de samenzweringen,
enz., zullen redenen zijn om jullie te verbergen om niet te moeten zien dat jullie tekort
geschoten hebben in liefde voor jullie naaste.
Jullie koude blikken, hoogmoedige, kleingeestige, snobistische,hatelijke blikken en
andere, jullie zullen ze tegenkomen.
Jullie zullen voor al diegenen staan die door jullie schuld geleden hebben zoals jullie
echtgeno(o)t(e), jullie kinderen, jullie ouders, broers, zussen, jullie dierbaren,
vrienden, jullie professoren, jullie kameraden, jullie directeurs, jullie werknemers, de
geaborteerde kinderen, de actieve leden van mijn Kerk, de religieuzen, jullie broeders
en zusters van alle rassen, talen, van alle religies, van alle naties; ja, jullie zullen
schaamte voelen, want Ik zal ze voor jullie brengen; dat zal gebeuren door mijn
machtige tegenwoordigheid daar Ik ze allen in mij draag.
Jullie zullen kennis nemen van alle vijandigheid tegenover mij, de Liefde en tegenover
jullie naaste.
Jullie zullen staan tegenover de schade die jullie hebben aangericht tegen jullie naaste
door jullie slechte gedrag.
Aan jullie die het plezier hebben willen kennen ten koste van de liefde van jullie
naaste, zal Ik laten zien hoeveel maal jullie hen die voor jullie hebben gebeden,
hebben doen lijden, terwijl jullie ze hebben belachelijk gemaakt.
Jullie die spreken tegen de Kerk van Rome en alle kerken die er deel van uitmaken hun aantal is veel groter dan jullie denken, want waar mijn Tegenwoordigheid is, is
het mijn Kerk-, jullie zullen de gevolgen kennen van jullie woorden en van jullie
afwijzingen tegenover mijn Kerken die een geheel zijn van mijn Koninklijke Woning.
Jullie die spreken tegen mijn gewijde personen, jullie zullen leren dat jullie net zoals
zij leden zijn van mijn Kerk en jullie zullen alles zien wat jullie gedaan hebben tegen
mijn Mystiek Lichaam dat Ik ben, zij en jullie. Omdat jullie hen hebben willen
verlagen tot jullie niveau door hun menselijke fouten uitvoerig te beschrijven zonder
er rekenschap van te geven dat jullie er deel van uitmaken, jullie zullen daaronder
lijden, want jullie zullen zien dat het Mystiek Lichaam bestaat uit mannen en vrouwen
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die hun leven gegeven hebben om God liefde te geven. Deze mannen en vrouwen
hebben alles verlaten om langs moeilijke wegen anderen hun hulp aan te bieden. Zij
hebben de kinderen van God les gegeven zonder hun tijd af te wegen, zij hebben de
kinderen van God verzorgd zonder rekening te houden met hun eigen pijnen, Zij
hebben de meest onfortuinlijken onbaatzuchtig geholpen.
Jullie, mijn gewijde zielen, jullie zullen zelf staan tegenover al de woorden die jullie
gesproken hebben en tegenover alle daden die jullie hebben gesteld tegen Mij, de
Liefde, tegen uzelf en tegen jullie naaste; jullie zullen alle gevolgen van jullie daden
zien, alles zal jullie worden ontsluierd. Omdat jullie de oorzaak zijn geweest van vele
smarten, zullen jullie verschrikkelijke emoties kennen, erger nog, jullie zullen instaan
voor al de beledigingen die jullie tijdens jullie priesterschap tegenover Mij, de
Christus-Priester, hebben veroorzaakt en tegenover elk actief lid dat deel uitmaakt van
mijn Mystieke Kerk. Elk gevolg dat te wijten is aan jullie ontrouw zal aan het licht
komen; jullie zullen alle zielen kennen die door jullie onachtzaamheid verloren zijn
gegaan.
Jullie, gedoopten van mijn Kerk, jullie zullen jullie ontrouw zien tegenover mijn
sacrament: het doopsel. Daar jullie dit sacrament geweigerd hebben aan jullie kleine
kinderen, terwijl jullie zelf de zuiverende genade die de erfzonde wegwast wel hebben
ontvangen, jullie zullen zelf geconfronteerd worden met al de weldaden van dit
sacrament en jullie zullen dan zelf de leegte voelen die hun zielen hebben ondergaan
door jullie schuld. Jullie zullen bewust worden van de smart die jullie hun zielen
hebben aangedaan en ook aan de uwe, zij die gruwelijke smarten hebben geleden
omdat zij onbeschermd waren tegen de beten van de Duivel.
Alle gedoopten van mijn Kerk, alle kinderen van alle religies en alle kinderen zonder
religie, maar die toch geloofden in de goedheid, zullen voor hun geloof geplaatst
worden, zij zullen hun eigen rechter zijn voor al hun veronachtzaamheden tegenover
de liefde voor God die de Goedheid is, voor de liefde van de naaste en voor de liefde
voor zichzelf.
Jullie die gedoopt werden en die geweigerd hebben om u te voeden met Mijn Lichaam
en Mijn Bloed, jullie zullen de belangrijkheid van de Eucharistie verstaan. Omdat
jullie ervoor gekozen hebben Mij niet in jullie te ontvangen, zullen jullie je voelen als
minderwaardige wezens tegenover hen die mijn Aanwezigheid wel hebben ontvangen.
Jullie die Mij ontvangen hebben in staat van dagelijkse zonden, jullie zullen de
schaamte kennen van niet vlugger te zijn gaan biechten. Jullie innerlijke zal jullie de
onverschilligheid tonen Mij niet te willen behagen.
Jullie die Mij ontvangen hebben in staat van doodzonde, jullie zullen zelf tegenover
jullie eigen zo zwarte daden gesteld worden en jullie zullen mijn liefde voor jullie
ontdekken, Ik die de berg van Calvarië beklommen heb. Ik zal jullie mijn liefdesdaad
tonen en jullie onzuivere akten zullen jullie een hevige smart doen voelen zoals een
bankschroef die jullie koude harten omklemd voor mijn wonden die zich openden elke
keer dat jullie mij ontvingen.
Jullie die mijn Zuiver Lichaam met onzuivere handen hebben aangeraakt, jullie zullen
de vuilheid van jullie handen voelen die een geur van solfer zullen hebben. Jullie
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zullen beseffen dat Ik mij heb laten nemen uit liefde, terwijl Ik mij gaf in de
vergetelheid van mijn zuiver Wezen; dat zal jullie nalatigheid tegenover Mij, het
volmaakte Wezen van de Zoon van God de Vader, aan het licht brengen.
Jullie die geen aandacht schonken aan mijn Aanwezigheid in jullie terwijl Ik mij aan
jullie gaf tijdens de Eucharistie, jullie zullen jullie zelf herkennen als weinig waardig
voor de Tegenwoordigheid van God. Jullie zullen een innerlijke eenzaamheid
gevoelen, jullie zullen voelen wat jullie Mij, de Tegenwoordige, hebben aangedaan.
Jullie die mij niet zijn komen aanbidden, jullie zullen jullie tekortkoming zien en u
onbehaaglijk voelen voor de Liefde, de Koning der koningen, jullie zullen jullie
onwaardig voelen voor zoveel liefde.
Jullie die het niet nodig achtten te knielen en de hoofden te buigen om mij te
aanbidden tijdens de opheffing van mijn Lichaam en mijn Bloed, daar jullie dat maar
als een banale cultus zagen, jullie zullen zich schamen voor jullie gebrek aan
eerbetuigingen tegenover Mij, de Koning der koningen; Ik zal jullie laten zien wat
jullie niet konden hebben: mijn ontelbare genaden die Ik enkel voorbehoudt aan mijn
onderdanen.
Jullie die mijn heilige plaats onteerd hebben en alles wat zij in zich bergt, jullie zullen
jullie zelf onteigend zien van elke actie. Jullie zullen willen vluchten, want jullie
zullen jullie zelf ontdekt voelen. Daar jullie mijn ruimte onteerd hebben, zullen jullie
ledematen de onbeweeglijkheid voelen en jullie zullen weten dat het is omdat jullie dat
hebben gedaan. Jullie, de afvalligen, zullen verstoken zijn van alle zelfrespect, omdat
jullie geen respect hadden voor al wat heilig was en heel jullie wezen zal in smart zijn
want jullie zullen voelen wat Ik gevoeld heb terwijl jullie die heiligschennis verrichten
tegen mijn plaats van liefde.
Wee jullie die de volgende zaken gepratikeerd hebben: zwarte missen, offers,
toverspreuken, satanische verafgoding, enz. en ook jullie die eraan deelnamen, jullie
zullen voor de Liefde staan die jullie hebben verraden. Omdat jullie zwarte missen
hebben uitgevoerd en offers gemaakt met als doel de ondergang van de zielen, de
kinderen van God te schaden, door geweld jullie dorst naar macht te verkrijgen, door
opoffering van mensen en door bloed te laten vloeien van schepselen van God, jullie
zijn getekend door het bloed van het Beest. Hoe zullen jullie lijden, de verraders!
Waarom hebben jullie zoveel lijden gekozen! Jullie hebben ervoor gekozen te leven
zonder jullie te bekommeren om het Leven in jullie. Jullie hebben jezelf veroordeeld
voor de eeuwigheid. Jullie zullen alles zien wat jullie tegen mij hebben misdaan; al
jullie daden en al jullie gedachten zullen zich samenbundelen om jullie te geselen,
jullie zullen weten wat het betekent met ijzer aan handen en voeten gekluisterd te zijn
en geworpen te worden in kokend water; al de folterwerktuigen die jullie gebruikt
hebben zullen jullie zelf folteren, al jullie kwetsende woorden zullen tot in het diepste
van jullie wezen binnendringen, alles in jullie zal in smart zijn omdat jullie geen
verweer zullen hebben tegen deze folteringen. Wat nog erger voor jullie is, is te weten
dat alles wat jullie mij hebben aangedaan er niet in geslaagd is mij te vernietigen noch
het geloof te vernietigen van die mij beminden. Jullie zullen begrijpen dat alles wat
jullie zullen ondergaan, alles zal zijn wat jullie mij hebben doen afzien. O! dat alles zal

Pagina 5 van 13

Liefde voor al de mijnen

De Dochter van het Ja aan Jezus – Boek 4

jullie ondergang zijn, want nog een grotere woede tegen mij zal zich van jullie meester
maken en zal zich tegen jullie keren, wezens van Satan. Acht u niet geslepener dan u
bent, Satan heeft jullie bedrogen en jullie zullen spoedig weten wat hij jullie heeft
voorbehouden; wat Ik jullie heb beschreven is niets in vergelijking met wat jullie
wacht in de hel.
• De Liefde zal in jullie zijn en het is met mijn liefde in jullie dat jullie al deze
tekortkomingen zullen voelen. Jullie zelf zullen jullie oordelen. Jullie zullen jullie
eigen oordeel niet kunnen ontvluchten. Jullie die mij door de Vader gegeven zijn
zullen dit alles beleven, alsook allen wiens naam niet in het Boek des Levens staan
opgetekend. Zelfs al weten wij wie een ‘neen’ aan de Liefde in zich draagt, toch zullen
ook jullie dat beleven, maar jullie zullen het kwade in zijn zuivere staat aanvaard
hebben, kort na de Grote Zuivering, zal dan de aarde zich openen om jullie op te
slorpen opdat er nooit nog kwaad zal zijn op de aarde van de Liefde. Het ware beter
voor u geweest nooit te zijn geboren.
• Jullie die een ‘ja’ aan de Liefde in jullie dragen, daar Ik jullie allen ken, zullen mijn
genaden jullie ondersteunen, want Ik wil jullie in mij voor de eeuwigheid. Wanneer
jullie mij voor jullie zien staan, zullen jullie weten dat Ik Diegene ben die jullie van de
hel verlost heb; Ik zal al wat jullie heeft doen lijden radicaal doen verdwijnen, want Ik
wil al het kwade uit jullie wegrukken. Ik ben jullie Goede Herder en jullie mijn
schapen; mijn schapen kennen Mij, daarom laten jullie je zuiveren. Jullie die vanaf nu
nog altijd niet willen beginnen met de zuivering, jullie zullen de Grote Zuivering
kennen; dat zal gepaard gaan met grote pijnen. Waarom onze oproep niet vanaf nu
beantwoorden? Ik heb geantwoord voor jullie redding, Ik kan dus voor jullie geen
onachtzaam Wezen zijn; wat jullie niet wensen dat Ik voor jullie ben, het zij zo.
• Mijn kinderen, hoezeer heb Ik jullie lief! Ik geef mij voortdurend, op al de altaren van
de hele wereld om al jullie offers te zuiveren. Kom mij jullie leven geven opdat Ik elke
dag alles zou kunnen zuiveren. Ik vraag jullie zelfs niet om elke dag naar de mis te
gaan, al zou mijn Hart dat zeer graag hebben, maar kom dan toch ’s zondags. Geef
uzelf die moeite en doe uw best; is het dan zo zwaar jullie op die manier te laten leven
zonder te veel te lijden? Ik durf jullie nog te zeggen dat het einde van deze
haatdragende wereld gekomen is, dat deze aarde omgevormd zal worden door de
Liefde; dus kom, mijn kinderen, Ik, Jezus, Ik wacht jullie op in het licht van jullie
binnenste. Ik bemin jullie. Amen.

313 – De onsterfelijkheid wordt jullie aangeboden – Jezus
Het leven begint wanneer God zijn Leven neerlegt in het wezen dat zich vormt in de
schoot van de moeder. Mijn Leven als mens heeft zich gevormd in de schoot van Maria om de
weg te openen voor al diegenen die in mijn verheerlijkt Wezen moesten komen. Na de Grote
Zuivering zal geen enkel onzuiver kind in mijn Verheerlijkt Wezen zijn, enkel de
uitverkorenen van God de Vader, want mijn Vader heeft alles bereid opdat zijn Zoon in alles
verheerlijkt worde.
Ik ben het Mystiek Lichaam van de Kerk, jullie maken deel uit van mijn Lichaam. Op
dit moment draag Ik in mij alle kinderen ter wereld, geen een is buiten mij daar Ik mij heb
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laten kruisigen uit liefde voor al de kinderen van de wereld. Mijn liefde is zo oneindig! Ik wist
dat er kinderen zouden zijn die geen berouw zouden hebben over hun zonden, toch heb Ik
mijn offer aan de Vader volbracht en mijn Vader heeft mijn offer aanvaard; Hij heeft mijn
offer verheerlijkt omdat de Zoon God is. Mijn menselijk Lichaam werd door mijn Vader
verheerlijkt op het moment van de verrijzenis.
Vandaag zeg Ik jullie dat jullie zullen verheerlijkt worden door de Zoon. Mijn
verrijzenis was een glorierijk moment dat nooit zal eindigen, het toont de liefde van de Vader
voor de Zoon. En jullie die zo weinig stilstaan bij het feit dat Ik jullie droeg, jullie vatten de
grootsheid van de verrijzenis niet. Stop even en probeer te verstaan wat God jullie probeert te
laten begrijpen: “Jullie die jullie ja zullen uitspreken, jullie menselijk leven zal door God
verheerlijkt worden. Dat zal een ongelooflijk gevolg hebben voor de mensen: jullie zijn
sterfelijk, jullie zullen onsterfelijk zijn. Jullie lichaam en jullie ziel zullen verenigd zijn om
onsterfelijk te zijn.”
Mijn kinderen, ontwaak uit jullie verdoving, het is hoog tijd dat jullie mijn
liefdesgebaar beseffen. Mijn verrijzenis is het gebaar waardoor jullie onsterfelijk zullen zijn.
Wie wil leven in een onsterfelijk lichaam moet mijn verrijzenis beleven. Om mijn verrijzenis
te beleven, moeten jullie dat willen. Er is niets dat Ik, de Zoon van God, niet zou kunnen
volbrengen, alles is mij door de Vader gegeven. In een liefdesbeweging zal ik jullie allen in
mij nemen en niets van jullie zelf zal handelen, Ik alleen zal alles doen. Alles van jullie zal die
kaap moeten omzeilen die de aanwezigheid van mijn Goddelijkheid is, dat zal gebeuren door
de kracht van mijn Wezen; jullie zullen door een licht doorboord worden en jullie zullen zich
in mijn kracht bevinden, jullie ziel en jullie lichaam zullen zich verenigen door mijn
Goddelijkheid.
Mijn kinderen, niemand van jullie kan vatten wat zal gebeuren. Alleen de Drie-enige God zal
handelen, jullie hebben niets anders te doen dan jullie ja uit te spreken aan de Liefde; Ik, de
Zoon van God, zal van jullie volmaakte wezen maken zoals Ik volmaakt ben. Elk wezen dat
zuiver is, kan niet sterven; want er zal geen kwaad meer in jullie zijn, jullie zullen zuiver zijn,
zoals mijn Vader jullie altijd verlangd heeft. Heeft Hij Adam niet geschapen, het eerste
zuivere menselijk wezen?
Wie onder jullie zou niet gelukkig zijn te vernemen dat hij eeuwig zal leven zonder de
dood van het lichaam te kennen? Ik, de Liefde, de Zoon van God, zeg jullie dat jullie de
uitverkorenen zijn om op aarde als onsterfelijke wezens te leven.
En hoe reageren jullie? De eerste reactie is: “O, ja!” Dan denken jullie: “Wat zal er ons
gebeuren? Hoe zal dat gebeuren?” Weten jullie waarom jullie zo weinig reageren op wat Ik
jullie kom te zeggen? Het zijn jullie zonden, zij hebben de schoonheid van jullie innerlijk
weggenomen en jullie zijn niet meer in staat jullie echte waarde te zien. Het is omdat jullie
leven in staat van dagelijkse zonden en vermits jullie niet regelmatig naar het sacrament van
de verzoening gaan, liggen jullie bedolven onder jullie vele kleine zonden, of omdat
doodzonden jullie begraven hebben. Het is niet verwonderlijk dat jullie geen interesse hebben
voor jullie geestelijk leven.
Elke keer dat jullie zondigen, toont het kwade jullie dat jullie lelijk zijn; hij houdt
ervan jullie te pesten om jullie pijn te doen, want hij weet dat jullie er niet van houden jullie
lelijk te voelen. Als jullie dagelijkse zonden hebben, ga dan naar het sacrament van de biecht
en als jullie wil, die zo zwak is, daarna luistert naar het kwade dat zegt dat jullie lelijk zijn,
blijf dan niet in die staat van lijden, maar geef alles aan mij. Hebben jullie dan niet geleerd dat
God alles weet? Hij kent de moeite die jullie doen om zuiver te blijven. Zo talrijk zijn
diegenen die de H. Communie komen ontvangen in staat van dagelijkse zonden zonder te
denken aan de biecht! En zij die leven in doodzonde leven in de lelijkheid; door hun zonden
zien zij niet meer hoe ze zijn. Deze kinderen begaan de vergissing niet te geloven in mijn
barmhartigheid.
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Mijn kinderen, het is belangrijk wat Ik jullie probeer te zeggen. Als jullie op dit
nieuws niet reageren, hoe zullen jullie dan reageren als jullie voor mij staan? Jullie moeten
zich schoon houden vanbinnen om van vreugde te kunnen stralen voor jullie beloning. Wees
niet onverschillig voor wat komt, het is heel belangrijk voor jullie, de onsterfelijkheid zal
jullie gegeven worden wanneer jullie zuiver zijn; ziedaar waarom jullie moeten gezuiverd
worden in jullie vlees. Hoevelen zullen van deze geschriften horen spreken en ze nogal
lichtjes opnemen terwijl anderen er helemaal niet zullen in geloven! Het is geen menselijke
openbaring, zij komt van God die IS. Jullie moeten de diepte van Gods liefde voor jullie niet
negeren. Het is van alle eeuwigheid dat God alles kan, maar jullie moeten er in geloven.
Jullie, kleingelovige kinderen, begrijp het gevolg van jullie reactie op deze openbaring
en vraag jullie zelf af of jullie het wel waardig zijn, jullie antwoord zal voor jullie een
waarheid zijn. Geloven jullie dat jullie voldoende waarde hebben in jullie eigen ogen om dit
ernstig te nemen?
Vergeet niet dat jullie onsterfelijk leven op het spel staat. Ja, het kan voor jullie
buitengewoon zijn als jullie willen geloven dat God voor jullie, mensen, alles kan doen. Ik
weet wat goed voor jullie is: jullie bij mij te hebben in mijn eeuwige glorie.
Amen
316 – Deze dagen zijn nodig voor jullie – God, de Eeuwige
De dagen volgen elkaar op, maar zij behoren God toe, Hij is de meester van de tijd; daarom
geeft Hij jullie de nodige tijd om jullie terug in staat van genade te brengen door de
sacramenten. Jullie hebben de genade om jullie toevlucht te nemen tot de sacramenten. Als
jullie dat nu niet doen dan zullen jullie, wanneer het moment aanbreekt van mijn
gerechtigheid, geen onrechtvaardige behandeling kunnen inroepen, jullie zullen alleen staan
tegenover jullie nalatigheid. Mijn gerechtigheid is recht en zal dat zijn voor allen. Zelfs voor
hen die bepaalde sacramenten niet hebben aangewend, maar die in het goede zijn gebleven en
zelfs voor hen die geen enkele religie aanhangen maar goed zijn voor de anderen: ik zal hun
liefde voor de naaste in aanmerking nemen want niemand kan liefde zijn zonder de genade
daartoe ontvangen te hebben. God beoordeelt zijn kinderen, Hij doorgrondt de harten, Hij
kent al zijn kinderen van elk ras, van elke taal, van elke natie en van elke godsdienst , allen
die goed zijn want allen zijn kinderen van God. Ik leg in hen een teken dat hen zal doen weten
dat zij in zich het spoor gedragen hebben van de leringen van mijn Zoon. Ik zal hen bekijken
als getrouwe kinderen aan zijn Woord: zij zullen mijn uitverkorenen worden genoemd.
Ik ken hun goede wil om zich goed te gedragen tegenover hun broers en zussen. Hoezo
denken dat zij geen ja zullen zeggen tegen mijn Zoon, want het is dankzij Hem dat zij in de
liefde zijn gebleven voor hun naaste. Zij zullen Hem zien die zijn Leven voor hen gegeven
heeft opdat zij eeuwig leven zouden hebben; zij zullen hun goede daden zien en omdat zij
zich goed gedragen hebben terwijl zij onwetend waren omtrent mijn woorden, zullen zij door
mij beschermd worden tegen het lijden dat zich in hen zal voltrekken, want hun lichaam zal
de zuivering ondergaan om onsterfelijk te kunnen worden. Ik ben jullie God die jullie
bijbrengt dat jullie allen geroepen zijn om de uitverkorenen van God te worden. De dood zal
niet zegevieren over mijn uitverkoren kinderen. Ik ben de Gerechtigheid en mijn
gerechtigheid kan niet tegen mijn kinderen zijn die het goede doen; het goede is in hen
gekomen omdat God het goede is, zij zijn kinderen van God.
Maar met hen die er genoegen in vinden het kwade te doen, zal Ik geen medelijden hebben,
zelfs al hebben zij de onderrichtingen van mijn Zoon niet gekend; zij hebben zich aan het
kwade gegeven en zijn ontrouw geweest. Zij zullen hem die hen geschapen heeft leren kennen
en al hun ledematen zullen in grote ellende verkeren, want Ik ken al die kinderen die zich
geamuseerd hebben in het doen van het kwade en geen enkel medelijden hebben betoond aan
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hen die onder hun handen kwamen. Omdat zij het gewaagd hebben zelfs één haar van mijn
kinderen te krenken, zullen zij in hun lichaam hun straf voelen. Hun smarten zullen zo
verschrikkelijke zijn voor hen dat de dood een verlossing zou zijn, maar dat zal niet gebeuren
voordat het door mij gekende moment gekomen is. Geen enkele van deze weerzinwekkende
wezens zal aan mijn toorn ontsnappen. Ik ben Vader en men raakt niet aan één van mijn
kinderen zonder dat zij zullen gewroken worden; Ik handel niet uit woede, maar mijn liefde is
barmhartig, Ik handel volgens mijn gerechtigheid. Amen.
317 – Het kwade wil regeren als meester – De Eeuwige
Mijn kinderen, de wereld waarin jullie leven gaat steeds meer afzien door het kwade dat in
jullie is. Het kwade zal met nog meer macht gaan heersen; het zal al wat jullie graag doen en
jullie van Mij, God, verwijdert, aanraken. Ik waarschuw jullie voor al de gebeurtenissen die
jullie te wachten staan en die jullie nog meer zullen afstompen; velen lijden reeds hieronder.
De families, vooral diegenen die in verdeeldheid leven, zullen hevig door elkaar geschud
worden; deze kinderen zullen niet weten waarom zij zo verbitterd zijn. De jongeren zullen
steeds meer tegen de discipline in opstand komen en dat al op zeer, zeer jonge leeftijd; de
ouders zullen steeds meer egoïstisch worden en vergeten om zich te geven voor hun kinderen;
daardoor gaan zij zich onderling heen en weer geschud voelen en hierdoor lijden. Tussen
vrienden gaan er verraders komen; zij die zeggen goede vrienden te zijn zullen niet trouw
kunnen blijven door gebrek aan geld, want de enen zullen hun werk kunnen behouden en de
anderen niet, want werkgelegenheid zal er nog slecht weinig zijn en dat zal jaloezie
veroorzaken. Buren zullen tegen buren opstaan.
Nieuwe wetten zullen uitgevaardigd worden ten gevolge van de enorme economische
crisis wat meebrengt dat de regeringsleiders de grootste moeite zullen hebben om hun land te
besturen. De verantwoordelijken zullen wetten stemmen om diegenen die geen belastingen
kunnen betalen te treffen en zij die zullen werken zullen het grootste gedeelte aan de staat
moeten afgeven, daarom zullen zij liegen omtrent hun inkomsten. Men zal diegenen die hen
zullen aan de kaak stellen, belonen. En vermits er weinig werk zal zijn zullen diegenen die
werkloos zijn zich vooral daarmee bezig houden om op hun beurt een bron van inkomsten te
hebben.
Weerzinwekkende wezens zullen de grote bewindsmannen steunen die geen
medelijden hebben met de armen noch met de kinderen die niet bij machte zijn hun schulden
te betalen. Men zal proberen om elke vorm van hulp op te heffen, want de onderlinge hulp
laat de liefde opbloeien. Men zal alle kinderen merken met een teken op de hand of op het
voorhoofd, dat zal hen identificeren. Dat teken zal hen verschaffen wat zij nodig zullen
hebben. Dat zal allemaal heel subtiel gebeuren, zonder hen te veel angst aan te jagen; de
kinderen zullen er geen kwaad in zien. Zij zullen niet meer vrij kunnen zijn, want de hand van
Satan zal op hen rusten; zij zullen in de val gelokt zijn: het merk van het Beest. De hoge
bewindsmannen zullen onder zijn macht zijn en zij die zich niet zullen onderwerpen zullen
moet ontslag nemen gezien de wereldwijde beroering.
Alles zal beginnen wankelen, mijn zeer geliefde Kerk zal veel afzien, want nu reeds
zijn er goddelozen in het centrum van de kerkelijke staat die bereid zijn haar te doen vallen.
Men zal mijn trouwe kinderen schaden door mijn kardinalen, mijn aartsbisschoppen, mijn
bisschoppen, mijn priesters die trouw zullen blijven aan mijn liefdesonderrichtingen, aan te
vallen. Dat zal gebeuren door hypocrisie om de val van mijn Kerk te bekomen, want hun doel
is in het hart van al mijn kinderen de liefde tot God en tot de naaste, weg te nemen. Men zal
mijn trouwe kinderen verplichten tot afgodendienst, want de valse christus zal mijn Kerk
dirigeren en mijn kinderen zullen veel lijden. Maar, Ik zal er zijn om hen te beschermen.
De ontrouwe kinderen zullen schildwachten zijn, zij zullen allen die de valse christus
niet aanbidden, in het oog houden en daar hun hart versteend zal zijn door het merkteken op
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hun hand of op hun voorhoofd, zullen zijn hun broers en zussen verraden, want dat zal
geschieden door de golven die zij in zich ontvangen door het merkteken. Vele kinderen zullen
onder de macht staan van het Beest, en dat zal zonder medelijden zijn voor de kinderen van
God, want het wil de dood van hun ziel. Dat alles zal gebeuren op klaarlichte dag en enkel de
kinderen van het Licht zullen het kwade rondom zich zien, want zij hebben het merkteken
geweigerd. Zij zullen niets kunnen kopen omdat zij dat merkteken niet hebben, maar zij
zullen zich onderling helpen, want Ik zal mijn genaden voor hun benodigdheden
vermenigvuldigen en zij zullen in vrede blijven. De kinderen van het kwaad zullen voor een
korte tijd tussen mijn kinderen van liefde zijn; er zal echter niets zijn wat hen zal kunnen
redden, want zij zullen in zich een neen aan de Liefde dragen. De kinderen die zullen
getekend zijn met het merkteken van het Beest zullen zich enkel zien op het moment van de
Grote Zuivering.
God weet dat deze wereld zonder liefde de ondergang zou willen van mijn kinderen
van het Licht. De goddelozen zullen hen zoeken te doden, maar zij zullen verblind worden,
want mijn engelen zullen hen op een dwaalspoor brengen; zo zullen zij noch de weg noch de
plaats vinden waar mijn kinderen zijn: zij zullen hersenschimmen hebben. God zal zijn
bescherming over hen uitspreiden, mijn kinderen van het Licht, maar het kwade zal grote
schade aanrichten in het hart van hen die niet waakzaam zullen zijn voor de Satan en zijn
trawanten. Mijn arme kinderen gaan het lijden kennen, de haat, de jaloezie en de na-ijver op
een nooit geziene schaal, want het kwade in hen zal zich van hen meester maken en zijn
meester is Satan. Mijn kinderen, de poorten van de hel zullen groot openstaan om die
kinderen die neen tegen de Liefde zullen zeggen, te ontvangen. Zij die zich door het merk van
het Beest hebben laten tekenen, zullen door Mij, God, de ogen geopend worden en zij zullen
alles zien wat Satan hen heeft laten doen; dat zal gebeuren op het moment van de Grote
Zuivering.
Maar men moet zijn satanische macht op u, mijn kinderen, en op u, mijn kinderen van
het Licht, niet onderschatten; het is daarom dat Ik tot jullie spreek: “Pas op! Vele kinderen
zullen jullie zeggen dat de hel niet bestaat, want zij zullen in hen de woorden dragen van de
Bedrieger; zij zullen zeer overtuigend zijn. Acht jullie niet hoger dan hen want dan, verheugt
Satan zich. Daar is het dat jullie moeten voorzichtig zijn, want hij gaat de hoogmoed in jullie
willen opwekken: die door hem zo gewilde opening en dan zullen jullie in zijn klauwen zijn.
Stilletjes aan zal hij jullie in gevoelens doen wegzakken die jullie pijn zullen doen en jullie
zullen jullie willen verdedigen en diegene die zich verdedigt verliest zijn vertrouwen op God,
hij laat zijn menselijke wil op de eerste plaats komen; dat zal hij gaan doen bij mijn trouwe
kinderen. Ik zeg jullie dat velen onder het kwade zullen bezwijken; zij zullen er zich geen
rekenschap van geven hoeveel kwaad zij zichzelf aandoen, want de twijfel zal in hen
opkomen en zij, mijn kinderen van het Licht, zullen beginnen twijfelen aan hen die trouw zijn
aan mijn leringen. Ja, mijn kinderen, jullie gaan denken dat de ene fout is en de ander een
leugenaar. Stilaan slaagt het kwade er dan in om jullie te ruïneren zonder dat jullie dat hebben
gewild en dat alles omdat de hoogmoed in jullie is binnengeslopen.”
Daarom vraag Ik jullie om te bidden tot Maria, mijn Dochter, opdat Zij in jullie
genaden van nederigheid zou uitstorten die wij haar voor jullie hebben gegeven: Zij is de
Uitdeelster van alle genaden. Door Haar zal Satan verpletterd worden, zij zal zich bedienen
van haar kinderen van het Licht: jullie zijn de hiel van Maria, jullie Moeder. Men moet niet
bang zijn voor de dag van morgen, God laat jullie enkel weten wat gaat komen om jullie te
tonen dat Hij alles weet en dat Hij reeds in alles voorzien heeft voor jullie schouwen in jullie
zelf, opdat jullie klaar zouden zijn voor de zeer Grote Zuivering.
Mijn kinderen, vergeet niet dat het kwade jullie in de hel wil, dat oord was niet voor
jullie ontworpen, het is het verblijf van Satan, hij is er door Mij, God de Vader, ingeworpen.
Het is Satan die, door zijn weigering om de Mensgeworden Zoon van God te aanbidden,
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vrijwillig dat oord heeft gekozen en hij heeft met hem veel, veel, veel opstandige engelen
meegenomen; zij zijn het die ervoor gekozen hebben om Lucifer te volgen, de engel des
doods. Kunnen jullie begrijpen dat indien engelen die volmaakt waren in schoonheid,
intelligentie, in de kennis van de liefde en van wie de luister van God hun geluk uitmaakte
toch voor hem gekozen hebben, hoeveel te meer jullie, die slechts mensen zijn, zullen
bedrogen worden als jullie niet de hulp van Maria inroepen? Zij is het enige menselijke wezen
dat, buiten de Mensgeworden Zoon van God, in staat is te strijden tegen Satan, de engel van
het volmaakte kwaad. Vergeet niet dat alles wat goed in hem was, veranderd is in kwaad, hij
behoorde in de hiërarchie van de engelen tot één van de allergrootsten; hij, een stralende geest
is een geest van de duisternis geworden.
Zijn macht is verschrikkelijk, zijn sluwheid is niet in te schatten, zijn boosaardigheid
is van een onpeilbare diepte en zijn intelligentie overtreft alles waaraan jullie kunnen denken,
want hij werd aan het hoofd gesteld van de engelen; en de engelen die hem gevolgd zijn
waren zeer intelligent, nu zijn zij dat ook, maar dan voor het kwade. Satan en zijn kwade
geesten manipuleren jullie om jullie verloren te laten gaan. Wees waakzaam, want zijn listen
zullen nog groter worden om jullie er toe te brengen mijn wetten, mijn leerstellingen en mijn
Kerk te verraden.
Mijn kinderen, de hel is hun plaats en niet die van jullie en zij die in de hel zijn hebben
dat te wijten aan het feit dat zij geweigerd hebben om naar ons, de Liefde, te komen. Wij
hebben aan deze kinderen onze Aanwezigheid gegeven opdat zij zich als kinderen van de
liefde zouden herkennen, maar zij hebben geweigerd om naar ons te komen; zij hebben tegen
God gelasterd, door het leven te weigeren en te kiezen voor de dood, want hun haat was op
haar hoogtepunt. Vanaf het begin van de wereld zijn jullie geleid geweest door kinderen van
God die van ons onderricht ontvangen hadden; jullie hebben van jullie ouders de liefde
ontvangen omdat God jullie dagelijks heeft gevoed met zijn genaden van liefde; maar nu zijn
de dagen aangebroken dat de ontzetting twijfels in jullie teweegbrengt omtrent mijn handelen
in jullie. Jullie allen zullen gekweld worden in het leven met de Kwade die het slechte in jullie
zal teweegbrengen, maar Ik, Ik zal jullie helpen met mijn kinderen van het Licht; zij zullen
jullie helpen, want Ik zal in hen mijn woorden van liefde voor jullie plaatsen.
Na de Grote Zuivering, zullen al diegenen die ja gezegd hebben tegen de Liefde zich
onderling herkennen. Voor een korte tijd zullen zij samenwonen met de kinderen van het
kwaad. Die kinderen zullen geen goed meer in zich hebben, zij zullen slecht zijn in de
zuiverste graad; zij zullen zichzelf vernietigen en zij die zullen overblijven zullen het grote
strafgericht ondergaan waarna zij van de aarde zullen worden weggeveegd, want de aarde zal
klaar zijn om hen op te slokken opdat zij jullie niet meer zouden schaden. Zij zullen
terugkomen met al diegenen die nu reeds in de hel zijn voor het grote oordeel voor de ogen
van al de rechtvaardigen van de Hemel en van jullie die mijn kinderen van de Liefde zijn.
Zij die zullen bevrijd zijn van de betovering van de Engel van de dood zullen gelukkig
zijn hun ja te hebben uitgesproken. Wat een vreugde voor al mijn uitverkorenen mijn genaden
te hebben! Mijn priesters zullen hen voeden met het Lichaam en het Bloed van Christus. Zij
die ja zullen gezegd hebben alsook de kinderen van het Licht zullen wonderwerken kunnen
aanschouwen. Zij zullen openstaan voor de liefde van God en voor de naaste. Zij zullen in
vrede en gelukkig zijn omdat zij hun plaats zullen gevonden hebben tussen mijn kinderen van
het Licht. Mijn kinderen van het Licht zullen hen evangeliseren, want zij zullen dorsten naar
de kennis omtrent alles wat zij voordien weigerden te horen. Wat zij zullen horen zal hun
vreugde zijn; men zal dopen in de naam van God, zoals de Mensenzoon zich heeft laten dopen
door Johannes de Doper.
Mijn kinderen, jullie zullen allen het geloof bezitten, jullie zullen geen bewijzen meer
nodig hebben, want jullie zullen weten dat alles wat Ik jullie heb gezegd daar in jullie leven
is; jullie zullen de liefde proeven en jullie zullen vooruitgaan in mijn Nieuwe Aarde in de
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vrede, de vreugde en de liefde zonder jullie om iets te moeten bekommeren, want God zal
alles voor jullie doen. Hij zal jullie handelen zijn in alles en alles wat jullie zullen doen zal
voor Hem zijn; jullie zullen de effecten van de liefde in jullie voelen; geen angst meer, geen
haat, enkel liefde, enkel vrede. De dagen zullen voortschrijden zonder dat jullie je zorgen
zullen maken omtrent het moment dat God zijn strafgericht op aarde zal doen neerdalen.
En in die tijd, zullen de kinderen van de duisternis niet in staat zijn in vrede te zijn; de
smart zal hun dagelijks deel zijn, Satan zal zich er bijzonder op toeleggen hen te doen lijden.
Zij die zich aan hem hebben overgegeven, met hen zal hij zich amuseren door hen te
martelen; zijn vreugde hen in zijn klauwen te houden zal groot zijn. En de Kwade zal weten
dat hij niets meer tegen jullie vermag, want het kwade zal niet meer in jullie zijn; zelfs al zou
hij jullie willen doen lijden, dan zal hij weten dat dat voor jullie een vreugde zal zijn want
jullie zullen weten dat God op jullie wacht. Zijn wraak zal verschrikkelijk zijn voor hen die
neen tegen de Liefde hebben gezegd. Hoe zullen deze wezens afzien!
Mijn kinderen van
het Licht:
• Bid voor jullie broers en zussen opdat allen die ja zullen zeggen in mijn genaden
van kracht zullen zijn, want nu reeds zijn voor hen vele smarten begonnen.
• Laat jullie niet vangen door de hoogmoed, jullie menselijke wil is zeer zwak. Wees
nederig, oordeel niet over jullie broers en zussen.
• Bid voor mijn Kerk, mijn bedienaars worden door Satan hevig dooreen geschud,
hij richt echte ravages aan in hun hart.
• Wijd jullie toe aan het Onbevlekt Hart van Maria en het H. Hart van Jezus.
• Volg mijn geboden, zij zijn bronnen van liefde.
• Kijk uit voor de wereld, hij is bezig zichzelf te vernietigen.
• Ik zend tussen jullie mijn profeten om jullie volledig op de hoogte te brengen van
mijn onderrichtingen, want velen onder jullie zullen zeggen dat zij zien en horen,
maar soms worden zij door Satan bedrogen.
• Verheug u erin naar hen te luistern, het is God die tot jullie wil spreken en Hij is
aanwezig op elk moment in jullie leven; wees mijn kleine kinderen en geen
kinderen die zichzelf al groot vinden, God doorgrondt de harten.
• Ga naar Maria, jullie lieve Mama, zij is de Koningin van de engelen.
• De engelen zijn bij jullie voor deze strijd, want er is strijd tussen mijn kinderen van
het Licht en de kinderen van de duisternis.
• De heiligen in de Hemel hebben de zending om dicht bij jullie te zijn.
• Maak jullie geen zorgen om jullie kinderen, God zorgt voor de kinderen die Hij
jullie heeft toevertrouwd, maar jullie, bid voor hen samen met hen die in de Hemel
zijn en in het vagevuur; zij hebben opdracht jullie te helpen.
• De zielen van het vagevuur bidden voor de overwinning van het goede op het
kwade, zij ontvangen vertroosting voor allen die weer op de rechte weg gaan dank
zij hun onophoudelijke gebeden.
• Vraag aan jullie engelbewaarders voor jullie overledenen te bidden als jullie het
zelf niet kunnen doen.
• Twijfel er niet aan dat jullie beschermd worden door jullie engelbewaarders, zij
hebben die opdracht sinds jullie geboorte, zij zijn altijd dicht bij jullie.
• Wees goed, doe het goede in alles.
• Lees de Bijbel, neem kennis van de boodschappen van Maria en van diegene die
mijn profeten van de laatste tijden ontvangen; maar wees waakzaam want vele
boodschappen circuleren om jullie te bedriegen, daarom dat Ik jullie zeg: lees de
Bijbel, mijn boodschappen spreken nooit de Heilige Schrift tegen, het is het Woord
van God.
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Deze tijd roept jullie mijn leringen van liefde weer op: “daar waar het kwade woekert,zal de
genade overvloedig zijn.”
Ik bemin jullie. Jullie Vader die jullie allen als kleine kinderen wil.
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