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(Ontvangen tijdens de aanbidding van de Heilige Eucharistie) 
 
Mijn liefste dochter, het is moeilijk voor Mijn kinderen om vrij van zonde te blijven vanwege de vloek 
die hen door de hand van de slang werd opgelegd. 
 
Ik verwacht nooit dat Mijn kinderen te allen tijde volkomen vrij van zonde zijn want dat is 
onmogelijk. 
 
Het is belangrijk dat iedereen, die de Leer van de Kerk van Mijn Zoon op aarde kent, zo vaak mogelijk 
streeft naar berouw over hun zonden. 
 
Door het berouw zal het gemakkelijker worden om in staat van genade te blijven en dit zal een 
barrière creëren tegen verdere verleidingen. 
 
Mijn kinderen, jullie staan nu op het punt om getuige te zijn van grote eeuwigdurende 
veranderingen in de wereld. Deze zullen gebeuren nadat de Waarschuwing plaatsvindt. 
 
Terwijl velen deze boodschappen vanuit de Hemel zullen negeren, is het belangrijk voor diegenen, 
die deze als het woord van God aanvaarden, om zich voor te bereiden. 
 
Jullie zijn de schakel in Mijn wapenrusting tegen de vijand en door jullie geloof zal Ik jullie verheffen 
en beschermen tegen de vervolging. 
 
Het zal door jullie liefde zijn voor Mijn Zoon, Jezus Christus, de Redder van het universum, dat Ik in 
staat zal zijn om die kinderen, die het licht van God niet kunnen verdragen, te bewaren. 
 
Jullie toewijding in liefde, lijden en gebeden zal hun genade van redding uit het vuur van de hel zijn. 
 
Wees niet bevreesd voor jullie zelf maar voor diegenen die niet alleen de tijd, waarin jullie vandaag 
de dag leven, niet kunnen zien maar die deze ook weigeren te zien. 
 
De voorbereidingen zijn voltooid en de tijd is rijp voor de aanvang van de veranderingen, want Ik zal 
niet toestaan dat het beest zielen steelt. 
 
Dit ingrijpen, al zolang aan de mensheid beloofd, zal zeer spoedig plaatsvinden en daarna zal de strijd 
aanvangen om Mijn kinderen te redden. 
 
Vrees Mijn hand niet want als deze neervalt, zal deze gebruikt worden om diegenen te straffen die 
proberen Mijn kinderen te vernietigen. 
 
Ik zal hen beletten zielen te misleiden. 
 
Ik zal hun moorddadige opzet verhinderen en Ik zal hun valse kerken, hun goddeloze sekten, hun 
valse afgoden, hun steden en hun naties wegvagen als zij de hand, die hen voedt, blijven afwijzen. 
 
Zij werden gewaarschuwd! Jullie, Mijn geliefde kinderen, zullen Mijn Zoon helpen om hen te redden. 



 
Vrees nooit, want diegenen met het Zegel van de Levende God worden niet enkel beschermd maar 
krijgen ook de genaden om het woord van God te verdedigen zodat aan zoveel mogelijk zielen het 
geschenk van leven gegeven zal worden. 
 
Jullie geliefde Vader 
God de Allerhoogste 
 
 


