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Mijn zeer geliefde dochter, Ik ben blij en tevreden door de liefde die Mijn leerlingen voor Mij in hun 
hart dragen. 
 
De hemel verheugt zich over de snelheid waarmee Mijn goddelijke boodschappen en gebeden zich 
wereldwijd verspreiden. Dit is de tijd, zo lang geleden voorzegd, waarin Mijn heilig Evangelie over 
de gehele wereld gepredikt zal worden. 
 
Ik verzoek Mijn volgelingen dringend om de mensen te herinneren aan het belang van het lezen van 
de Heilige Bijbel, het woord, opgetekend overeenkomstig de Wil van Mijn Vader. 
 
Vandaag de dag wordt Mijn woord gesproken om het belang van Mijn Leer nog maar eens in de 
geest van de hedendaagse mensen te prenten. Het niet aanvaarden van het woord van God leidt tot 
de dood van de ziel. 
 
Elke mens op aarde werd met een vrije wil geboren. Voor elke mens, die Mijn Vader het leven 
geschonken heeft, werd het Sacrament van het Doopsel ter beschikking gesteld. Maar niet elk kind 
van God werd de toegang verschaft tot dit belangrijk geschenk, dat de ziel reinigt en van demonen 
bevrijdt. 
 
Elke mens had recht op de waarheid van Mijn Leer, maar de waarheid werd niet aan elke mens 
geschonken. In plaats daarvan werd de ziel van onschuldigen met valse religies gevoed. Dit leidde 
tot haat voor elkaar omdat de leugens, die door dergelijke valse religies voortgebracht en verspreid 
worden, het hart van de mensen aantastte. 
 
De waarheid is dat Mijn heilig woord het voedsel van de ziel is. Zonder dat voedsel verdort de ziel. 
Wanneer deze verstoken is van de vrede, die Mijn liefde haar bezorgt, zoekt de ziel troost in de 
armen van wereldse dingen die haar uiteindelijk van elke vertroosting beroven. 
 
Nu Mijn heilig woord in het hart van de afgestompte mensen ontstoken wordt, zal Mijn liefde zich 
verbreiden zodra de waarheid aan de mensheid geschonken wordt. Deze liefde zal hongerige zielen 
aantrekken en zo zal Mijn heilsplan voortgaan. Ik zal alle mogelijkheden uitputten, gebruikmakend 
van het hart van nederige zielen die oprecht van Mij houden, om heel het menselijk ras te redden. 
Het maakt niet uit welke God zij verafgoden, want zeer spoedig zal hen de waarheid geopenbaard 
worden. Daarna zullen zij naar niets meer verlangen, enkel naar Mijn glorieuze aanwezigheid. 
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