
Tijdens de Waarschuwing zullen diegenen, die zich in Mijn ogen verlost 
hebben, de pijn van het vagevuur niet ondergaan. 
 
Donderdag 24 mei 2012   18.30u 
 
Wanneer de tijd van de Waarschuwing aanbreekt, Mijn zeer geliefde dochter, zullen een aantal 
tekenen getoond worden. 
 
Ik vertel je dit om al Gods kinderen eraan te herinneren dat zij zich op voorhand moeten 
voorbereiden. 
 
De twee sterren zullen botsen en velen zullen bang zijn. 
 
Er valt niets te vrezen omdat dit het grootste geschenk is dat Ik breng opdat niet één ziel verloren 
gaat aan het vuur van de hel. 
 
Vervolgens zal Mijn kruis aan de hemel verschijnen en niet één persoon zal het niet opmerken. 
 
Velen zullen uit angst neervallen en er zal een enorm schudden, zoals van een aardbeving, gevoeld 
worden. 
 
Dan zal de stilte komen. 
 
Bereid jullie altijd voor op deze dag alsof het morgen was. Verzoek nu om verlossing en onthul Mij 
jullie zonden. 
 
Katholieken moeten te biechten gaan. 
 
Diegenen die niet Katholiek zijn, moeten het kruistochtgebed (24) bidden dat Ik aan de rest van de 
wereld geef voor Mijn volle aflaat. 
 
Dit geschenk van Mijn volle aflaat is bestemd voor al Gods kinderen van elke geloofsovertuiging en 
biedt een grote reiniging. Wijs dit geschenk niet af ! Aanvaard het ! 
 
Tegen de Katholieken die Mijn geschenk in twijfel trekken en die Mijn geschenk misgunnend 
bekritiseren, zeg Ik dit : 
 
Geloven jullie dat Ik dit Sacrament niet zou verlenen aan al Gods kinderen ? 
 
Jullie moeten edelmoedig van hart en blij zijn dat Ik dit doe. Zijn jullie van mening dat een dergelijk 
geschenk niet aan hen gegeven zou mogen worden ? Als dat zo is dan houden jullie niet echt van Mij. 
 
Buig jullie hoofd en prijs God voor dit prachtig geschenk, aan de mensen gegeven om hun ziel te 
redden. 
 
Tijdens de Waarschuwing zullen dan al diegenen, die zich in Mijn ogen verlost hebben, de pijn van 
het vagevuur niet ondergaan. 
 
Diegenen die hun zonden voor zich onthuld zien, zoals deze door Mijn ogen gezien worden, zullen 
geschokt zijn. 
 



Velen zullen het moeilijk vinden om te aanvaarden hoe zwartgeblakerd hun ziel is. 
 
Diegenen die dat wel doen en berouw tonen, zullen Mij vragen om hen vergiffenis te schenken. En Ik 
zal dat doen. 
 
Maar sommigen zullen er geen spijt van hebben en wanneer zij voor Mijn ogen komen te staan, 
zullen zij in hun hart de gruwelijkheden, die zij begaan hebben, verdedigen. Zij zullen niet tot inkeer 
komen en Mij in het gezicht slaan. 
 
Hoe dan ook zal het vuur van de zuivering en het lijden door alle zondaars gevoeld worden. 
 
De tijdsduur zal afhangen van de ernst van hun zonden. 
 
Diegenen die zich van Mij verwijderen, hebben jullie gebeden nodig. Er zal hen meer tijd gegeven 
worden om zich terug tot Mij te wenden en Mij te vragen hen te vergeven. 
 
Maar die tijd kan zo kort als een dag of zo lang als een paar jaar zijn. 
 
Niemand buiten Mijn Vader kent de datum van Mijn Tweede Komst. 
 
De tijd tussen de twee gebeurtenissen zal niet zo lang zijn als jullie misschien denken. 
 
Uiteindelijk zullen Mijn kinderen beseffen in welke tijd zij leven en zullen zij de waarheid aanvaarden. 
 
Diegenen die inmiddels de waarheid kennen en die in Mij geloven : jullie hebben de plicht om te 
bidden voor de zielen die Mijn barmhartigheid niet zullen aanvaarden. 
 
Mijn dochter, Mijn grootste verlangen is om de hele wereld te redden, met inbegrip van diegenen die 
voor Mij verloren zijn. 
 
Al de gebeden van Mijn volgelingen, die zich als één stem verenigen, kunnen Mij helpen om dit te 
doen. 
 
Ga heen in liefde. Vertrouw altijd op Mij want de tijd is kort en de plannen voor de redding van de 
mensheid liggen in de handen van Mijn Eeuwige Vader. 
 
Jullie geliefde Jezus 


