
Gebeden kunnen de gruwelijkheden, die gepland worden om aan te zetten 
tot het gebruik van kernbommen, afwenden 
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Mijn zeer geliefde dochter, Mijn profeten, Mijn boodschappers en al de ware zieners in deze wereld 
verenigen zich in de geest om in deze tijd Mijn heilig woord te verkondigen. 
 
Diegenen, uitgekozen voor de moeilijke missie ervoor te zorgen dat de zielen van de hele mensheid 
voorbereid worden op Mijn Tweede Komst, krijgen de opdracht de wereld toe te roepen. 
 
Zij zullen weldra aansporen tot dringend gebed om diegenen te helpen die in de komende 
oorlogen zullen lijden. 
 
De tijd, waarin oorlogen gaan uitbreken, is nabij en veel onschuldige zielen zullen de slachtoffers zijn 
van deze met haat vervulde terreur tegen Gods kinderen. 
 
Velen zullen tijdens deze oorlogen in verschillende richtingen getrokken worden en in het Midden-
Oosten zal er veel verwarring heersen. 
 
Zo veel kleine oorlogen zullen escaleren. 
 
Zo veel partijen die aanvankelijk in alle richtingen versplinterd zijn, zullen opgaan in slechts een 
klein aantal partijen. 
 
Daarna zullen de grotere legers betrokken raken samen met veel naties die zich daarbij aansluiten. 
 
Hoe rollen Mijn tranen om dit verschrikkelijk onheil, aangevoerd onder invloed van Satan die zo snel 
mogelijk zo veel mogelijk mensen wil doden. 
 
Bid dat deze oorlogen afgezwakt worden. 
 
Bid dat Gods kinderen door hun gebeden deze gruwelijkheden, die gepland worden om aan te 
zetten tot het gebruik van kernbommen, kunnen afwenden. 
 
Mijn liefste dochter, Satan zal momenteel alles doen wat in zijn macht ligt om de Katholieke Kerk 
aan te zetten jou aan te klagen en deze boodschappen als ketterij uit te roepen. 
 
Je moet deze aanvallen negeren. Al diegenen, die Mijn onderrichtingen navolgen, moeten alleen 
maar hun hart volgen want zij zullen het gemakkelijk vinden om de waarheid te onderscheiden. 
 
Als aan Mijn profeten vanuit de Hemel de genaden - om bestand te zijn tegen dergelijke vervolging – 
niet gegeven werden, zou Mijn heilig woord - Mijn instructies om al Gods kinderen voor te bereiden 
op Mijn Tweede Komst – niet gehoord worden. 
 
Als, vanaf het begin der tijden, de koppige volharding van al Gods profeten en Gods boodschappers 
er niet geweest was, zouden Gods kinderen nog steeds onwetend zijn. 
 
Zodra de kennis jullie gegeven is, Mijn dierbare volgelingen, moeten jullie nooit bang zijn want dan 
volgen jullie het pad naar het Eeuwig Leven. Elk ander pad – los van de roemrijke, maar waardeloze, 
bekoringen die jullie naar het werelds vertoon toe trekken – zal jullie niet tot Mij voeren. 



 
Want als, en wanneer, de leugens over Mijn Heilige Eucharistie beginnen op te duiken, moeten jullie 
dapper zijn en heengaan. 
 
Bid om de kracht, de vastberadenheid en de moed om Mij te volgen op het uiteindelijke pad naar 
redding. 
 
Jullie geliefde Jezus 


