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Mijn zeer geliefde dochter, het moment, waarop de Waarschuwing zal plaatsvinden, komt dichterbij. 
 
Er staat nog zoveel werk te gebeuren om de zielen voor te bereiden op Mijn grootse Barmhartigheid. 
 
Ik doe een beroep op al diegenen, die van Mij houden, om intens te bidden om de wereldwijde 
bekering die Ik verlang. 
 
Zovelen zullen in Mijn armen komen lopen, hun ziel overstromend van opluchting, omdat zij weten 
dat Ik het ben, hun geliefde Jezus, die hen wenkt. 
 
Zovelen zullen de waarheid bestrijden wanneer deze hen aangeboden wordt. Het bewijs dat Ik zal 
openbaren, zal niet genoeg zijn om één enkel vlammetje van liefde in hun ziel te doen ontbranden. 
 
Zij werden Mij ontroofd en toch willen zij niet bevrijd worden van hen overweldiger, het beest, dat 
hun ziel verslonden heeft. 
 
Verspreid Mijn woord zo snel als je kunt, Mijn dochter. 
 
Negeer de beschimpingen, het grijnslachen en de spot van diegenen die proberen om jou tegen te 
houden. 
 
Sta op en verkondig Mijn allerheiligste woord tot elke prijs. 
 
Diegenen die beweren in Mijn naam te spreken en proberen jou te vernederen, kruisigen Mij. Het is 
niet jou dat zij kwellen maar Mij, hun geliefde Redder. 
 
De menselijke opinie is niet belangrijk. Het enige wat telt, zijn deze zielen die Ik hevig verlang te 
redden. 
 
Bid dit kruistochtgebed (55) als voorbereiding op de Waarschuwing. 
 

O mijn lieve Jezus, 
Open a.u.b. het hart van al Gods kinderen  
voor het geschenk van Uw grootse barmhartigheid. 
 
Help hen Uw Goddelijke Barmhartigheid te aanvaarden  
met liefde en dankbaarheid. 
Stel hen in staat om in Uw tegenwoordigheid nederig te worden  
en om te smeken om de vergeving van hun zonden  
zodat zij deel kunnen gaan uitmaken van Uw glorieus Koninkrijk. 
Amen. 

 
Weldra zullen vele miljoenen in de wereld luisteren naar Mijn oproep en meer zielen kunnen en 
zullen gered worden. 
 
Vergeet nooit het belang van het dagelijks gebed van het Kroontje van de Goddelijke Barmhartigheid 
om zielen te redden. 



 
Ga heen in vrede en liefde. 
 
Jullie geliefde Jezus 


