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Mijn zeer geliefde dochter, Mijn woord wordt over heel de wereld door miljoenen gehoord terwijl Ik 
al Gods kinderen voorbereid op Mijn Goddelijke Barmhartigheid. 
 
Er zijn diegenen, begenadigd met de Heilige Geest, die bij het lezen van Mijn boodschappen 
onmiddellijk zullen weten dat deze afkomstig zijn uit Mijn goddelijke mond. 
 
Diegenen die zeggen dat zij Mij kennen maar die er niet in slagen Mij te herkennen, kunnen toch 
niet weerstaan aan het lezen van Mijn woord, ook al bestrijden zij Mij. 
 
Zij wijzen Mij af, maar toch worden zij nog tot Mijn boodschappen aangetrokken. 
 
Beseffen zij niet dat dit de Heilige Geest is die, hoewel sluimerend in hun ziel, hen toch naar Mij 
toetrekt? 
 
Ik zeg hen dit: de tijd is aangebroken, want weldra zullen jullie grieven tijdens de Waarschuwing aan 
jullie getoond worden. 
 
Jullie haat tegen Mijn woord zal jullie geopenbaard worden en dan zullen jullie de waarheid kennen. 
 
Wanneer dat gebeurt, moeten jullie je aansluiten bij jullie broeders en zusters en strijden voor het 
recht om Mijn Kerk op aarde te verdedigen. 
 
Het uitspansel zal teruggetrokken worden, alsof een dak zich geopend heeft, om het vuur en de 
vlammen van Mijn Goddelijke Barmhartigheid te onthullen. 
 
De aarde zal met zo’n kracht dooreengeschud worden dat Mijn blik, Mijn Geest of Mijn geschenk 
geen mens zal ontgaan. 
 
Velen zullen beven van angst want het zal pas dan zijn dat velen zich, voor de allereerste keer, 
bewust zullen worden van hun ziel. 
 
Zij zullen weten dat hun liefde voor hun lichaam, alle zinnen die zij trachten te strelen, zinloos zijn. 
 
Zij zullen elk deeltje van de ziel zien, maar het zal niet door hun eigen ogen zijn dat zij dit zullen zien. 
Zij zullen door Mijn ogen naar hun ziel kijken. 
 
Zij zullen zich ziek en misselijk voelen, zoals Ik, wanneer Ik de afzichtelijkheid van hun ellendige 
wandaden zie. 
 
Zij zullen zien hoe slecht hun gedrag was naar anderen toe en het kwaad dat zij hun medemensen, 
hun broeders en zusters, aandeden. 
 
Bovendien zullen zij hun eigenliefde, de ijdelheid en de liefde voor afgoden zien en zullen zij weten 
hoe dit Mij beledigt. 
 
Diegenen van wie de zonden zo zwart zijn, zullen zich ziek voelen, pijn hebben en zij zullen de 
verschrikking, die zij moeten aanzien, niet kunnen verdragen. Zij zullen alle kracht nodig hebben om 



de zuivering, die nodig is om het hen mogelijk te maken te overleven en de weg van de waarheid te 
volgen, te doorstaan. 
 
Het is belangrijk te weten dat de Waarschuwing juist dat inhoudt. Ik kom om Gods kinderen te 
verwittigen dat hun zonden kunnen en zullen vergeven worden. 
 
Ik kom om hen te tonen hoe de Dag van het Oordeel zal zijn. Dit zal ertoe leiden dat diegenen die in 
dat stadium om verlossing vragen, gered zullen zijn. 
 
Diegenen die Mij toch nog afwijzen, zullen tijd krijgen om tot inkeer te komen, maar niet veel. Als zij 
dan nog steeds Mijn hand van barmhartigheid verspelen, zal Ik Mij moeten terugtrekken. 
 
Ik zal dan de rechtvaardigen naar één kant afzonderen en de onrechtvaardigen naar de andere kant. 
Nog een laatste kans dus om verlossing na te streven en dan zullen diegenen die Mijn hand van liefde 
en barmhartigheid weigeren in de hel geworpen worden. 
 
Deze profetie is van in het begin voorzegd geweest. 
 
Sla acht op de Waarschuwing en red jullie ziel nu het nog kan. 
 
Jullie Jezus 


