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Mijn liefste dochter, Ik wil dat je weet dat, hoewel de wereld wellicht een zuivering moet ondergaan,
die misschien niet aangenaam kan zijn, Mijn barmhartigheid groot is.
Ik ben een oceaan van barmhartigheid en zal grote veranderingen doorvoeren om ervoor te zorgen
dat al Mijn kinderen behoed zullen worden voor een catastrofe. De catastrofe waarover Ik met jullie
spreek, omvat het werk van een heimelijke, verdorven macht in de wereld, die voor hun eigen
goddeloze profijt elke natie probeert te controleren.
Zoveel van dergelijke zielen wijzen de barmhartigheid van Mijn geliefde Zoon af. Zovelen zullen Hem
niet erkennen. Zij gaan onverschillig door met lijden toe te brengen aan diegenen waarover zij
regeren en laten het na te aanvaarden dat hun zonden niet ongemerkt zullen blijven. Zij mogen
vechten tegen de macht van Mijn hand, maar Mijn hand zal op hen neerschieten en hen vernietigen.
Zij zullen, na verloop van tijd, de macht van God erkennen maar voor velen onder hen zal het te laat
zijn.
Elke daad van Mij, waaronder grote wonderen, zal binnenkort door heel de mensheid aanschouwd
worden. Ik zal in Mijn grote barmhartigheid, die de mensheid zoals een grote oceaan zal opslokken,
alles doen wat Ik kan om de mensheid te redden. Mijn gaven zullen geen mens onbewogen laten.
Wanneer dat gebeurt, zal Ik die mensen achternazitten die Mij, hoewel zij weten wie Ik Ben, zullen
wegduwen.
Bovendien zullen die leiders in de wereld, die verzuimen Mijn goddelijk Wetten door te voeren en die
de aarde geselen met hun wreedheid tegenover Mijn kinderen, neergeslagen worden. Ik zal niet
toestaan dat zij tegen die tijd Mijn goddelijke gerechtigheid ontvluchten.
Zij worden in deze boodschap gewaarschuwd om er nu mee op te houden! Zij moeten om leiding
bidden als zij zich onbehaaglijk of onder druk gezet voelen om naties wetten op te leggen die
ontbering zullen veroorzaken.
Ik verleen hen deze tijd nu om te stoppen met wat zij aan het doen zijn en om Mij te smeken hen te
helpen het op te nemen tegen de goddeloze regimes, die tegen hun landgenoten gepland worden.
Zij weten waar Ik over spreek.
Ik ben de Schepper van het menselijk ras. Ik ken elk kind van Mij. Wat zij zien. Wat zij voelen. Hoe zij
denken. Ik ken ook diegenen onder hen, die trouw gezworen hebben aan daden die overal ter wereld
de mensen enorm veel leed berokkenen.
Mijn hand van barmhartigheid wacht om jullie terug naar het toevluchtsoord van Mijn Koninkrijk te
brengen.
Mijn hand van barmhartigheid wacht om die regeringen, die samenzweren om Mijn kinderen te
schaden, te kastijden. Het zal jullie niet toegestaan worden dit lijden te veroorzaken.

Want zodra jullie wetten invoeren, ontworpen om diegenen te beheersen die jullie dienen, en die
weerzinwekkend zijn voor Mij, zal Ik een zodanige kastijding zenden dat er bij geen mens nog enige
twijfel zal bestaan over wat een dergelijke straf veroorzaakt heeft.
Jullie zijn kinderen van Mij en het is tot Mij dat jullie je moeten wenden om bescherming. Zonder
Mijn bescherming zullen jullie aan de willekeur van Satan overgeleverd zijn.
Opdat jullie het niet vergeten: hij, Satan, haat jullie allemaal! Maar, door zijn krachtige en subtiele
verleidelijke wegen, volgen jullie zoals slaven zijn streven naar macht na.
Kies voor macht op deze aarde – die jullie misschien kan verheffen en jullie erkenning bezorgen –
boven de wegen van de Heer, en jullie zullen verworpen worden.
Deze waarschuwing wordt gegeven om ervoor te zorgen dat jullie beseffen dat er maar één Schepper
is. Maar één, die de mensheid schiep. Maar één die de macht heeft om een eind te maken aan alles
wat op aarde bestaat.
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