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Mijn liefste dochter, Ik roep al Mijn kinderen op om de naam van Mijn enige Zoon, Jezus Christus,
hoog te houden en Hem de eer te betonen die Hem onder de mensheid toegekend werd.
Mijn engelen in Mijn heilig Koninkrijk weerklinken en jubelen omwille van de barmhartigheid die aan
iedereen door Mijn Zoon verleend zal worden.
Dit grootse goddelijke geschenk zal gebruikt worden om de duisternis, die de wereld overdekt, te
overwinnen. Het zal door Mijn goddelijk ingrijpen zijn, dat Ik het merendeel van Mijn kinderen zal
kunnen redden.
Deze Kerstmis, een tijd van grote vreugde aangezien jullie de geboorte vieren van de Redder die Ik
de wereld schonk, is een keerpunt in de geschiedenis van het menselijk ras.
Als jullie Vader zegen Ik jullie allen en verleen Ik jullie, met een diep mededogen, dit grootse
geschenk van barmhartigheid. Ik neem jullie op, heel Mijn schepping, zodat Ik jullie kan zuiveren van
elke twijfel, elke zonde en elke godslastering tegen de wetten van Mijn Koninkrijk.
Deze grote loutering van de aarde zal wat tijd vergen, maar Ik zal deze tijden van vervolging
verhaasten.
Jullie lijden, door toedoen van corrupte overheden die Mijn wetten niet aanvaarden, zal zwaar zijn
maar zal niet al te lang duren.
Ik zal al Mijn vijanden tijd geven om hun ogen te openen voor de waarheid van het glorieus Paradijs,
dat Ik klaar heb staan om aan de wereld te onthullen.
Verheug jullie! Prijs Mijn Zoon, want het is vanwege Hem dat Ik het Nieuw Paradijs aanbied, waar de
heerschappij die Hem door Mij beloofd werd, zich zal ontplooien.
De tijd van grote veranderingen, voor het welzijn van allen, is daar.
Mijn macht zal, voor de hele wereld waarneembaar, in al haar kracht en glorie getoond worden.
Ik Ben het begin. Ik Ben het einde. Mijn Nieuw Koninkrijk, het Nieuw Paradijs, zal definitief het oude
vervangen. De aarde werd van haar luister beroofd door de zonde van Adam en Eva.
De volmaakte schepping van de mens werd vernield toen de zonde een einde maakte aan de gave
van onsterfelijkheid. Weldra zal Ik alles dat bezoedeld werd door het bederf, veroorzaakt door Satan
en zijn demonen, terugdraaien. Zij zullen niet langer meesters in de verleiding zijn.
Ik zal nu Mijn Zoon zenden om de troon, die voor Hem gecreëerd werd, op te eisen.
De strijd om deze troon is heftig, maar Mijn macht heeft de overhand en elk mirakel zal aangewend
worden om Mijn familie terug naar het goddelijk Heilig Hart van Mijn Zoon te brengen.

Jullie, Mijn kinderen, zijn verdwaald en hebben pijn. Ik zend nu Mijn Zoon om het proces aan te
vatten om jullie naar jullie rechtmatige thuis te brengen.
Ik houd van jullie, liefste kinderen van Mij. Ik heb jullie nooit verlaten. Al zou het jullie vergeven
worden dat te geloven.
Jullie worden nu geroepen. Geen mens zal van deze aankondiging vanuit de Hemel uitgesloten
worden.
Bid, kinderen, dat iedereen de barmhartigheid van Mijn Zoon zal beantwoorden!
Jullie geliefde Vader
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