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Mijn zeer geliefde dochter, het is niet Mijn verlangen om Mijn volgelingen schrik aan te jagen, maar 
wel om de liefde en het mededogen te tonen die Ik voor elke man, vrouw en kind in Mijn Hart draag. 
 
Het is door Mijn liefde voor elk van Gods kinderen, met inbegrip van diegenen die het woord van 
God trotseren, dat Ik hen met Mijn vlam van barmhartigheid wens te omhullen. 
 
Wees voorbereid, jullie allen, want weldra zullen jullie de macht van God en Zijn goddelijk ingrijpen 
in de wereld aanschouwen, wanneer Hij al wat bestaat voor een periode van 15 minuten zal doen 
stilstaan. 
 
Het vuur van de Heilige Geest zal in ieders hart gevoeld worden. 
 
Voor diegenen die zich in staat van genade bevinden, zal het een gevoel zijn van vreugde, liefde en 
medelijden voor Mij, jullie Jezus. 
 
Voor diegenen in een staat van dagelijkse zonden: jullie zullen de pijn van het vagevuur voelen, maar 
jullie zullen gauw gezuiverd zijn en dan zullen jullie in jullie hart een diepe vrede en liefde voor Mij 
voelen. 
 
Voor diegenen onder jullie in doodzonde: jullie zullen ellende en pijn ervaren, alsof jullie in het vuur 
van de hel gestort werden. 
 
Sommigen van jullie, in deze staat van zonde, zullen om Mijn vergeving en genade smeken om jullie 
innerlijk lijden te doen ophouden. Ik zal jullie dat verlenen als jullie in jullie hart oprecht berouw 
gewaar kunnen worden en als jullie erkennen dat jullie zonden Mij pijn doen en leed berokkenen 
omdat zij God beledigen. 
 
Verder zullen er die arme, ongelukkige zielen zijn die Mij zullen bespuwen, met Mij strijd zullen 
voeren en Mij vervolgens de rug zullen toekeren. De verschrikking die zij zullen voelen, zal er wezen 
omdat hun ziel door Satan geteisterd wordt. 
 
Zij zullen de pijn niet kunnen verdragen wanneer zij Mijn Licht aanschouwen en zij zullen naar de 
omhelzing van de Boze lopen, wiens duisternis hen op hun gemak stelt. 
 
Tenslotte zullen er diegenen zijn die ogenblikkelijk zullen sterven door de schok die zij zullen ervaren. 
Bid a.u.b. elke dag voor deze zielen want jullie gebeden zullen voor hen de toegang tot Mijn 
Koninkrijk verkrijgen. 
 
Dit is één van de grootste mirakels die ooit aan Gods kinderen verleend werd. 
 
Mijn openbaring aan jullie, tijdens deze gebeurtenis, zal jullie wakker schudden voor het feit dat Mijn 
belofte, om terug te komen om het menselijk ras te redden zodat zij het aanstaande glorieuze leven 
kunnen erven, weldra verwezenlijkt zal worden. 
 
Jullie Jezus 
 
 


