Er is een sterke toename van haat, moord en gebrek aan naastenliefde en de
zonde heeft de aarde als een lopend vuurtje aangetast
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Mijn zeer geliefde dochter, de woede van Satan stroomt over de aarde terwijl de Heilige Geest Zijn
goddelijke aanwezigheid in de ziel van zovelen aanwakkert door middel van deze, en andere, door
Mij bekrachtigde missies.
Er is een sterke toename van haat, moord en gebrek aan naastenliefde en de zonde heeft de aarde
als een lopend vuurtje aangetast.
De tijd van de voorbereiding op de grote dag van Mijn Wederkomst moet nu met de grootste
zorgvuldigheid een aanvang nemen. Als jullie, Mijn geliefde volgelingen, gehoor geven aan Mijn
oproep, zal Ik jullie geloof doen toenemen en jullie zullen je overal vermenigvuldigen.
Deze missie is de bekroning van alle onderrichtingen, die door Mijn Vader aan de mensheid
geschonken werden, aan al diegenen die jou voorgingen. Beseffen jullie niet dat, toen de profeten
– van bij het begin – de Dag van de Heer beschreven, dit verwijst naar Mijn tijd, de tijd waarin Ik
het laatste Verbond zal vervullen?
Het is Mijn plan te komen om jullie het eeuwig leven te bezorgen dat Ik beloofde toen Ik jullie, door
Mijn kruisdood, van de ketenen van de zonde bevrijdde. Aan diegenen onder jullie, die voor Mij op
hun hoede zijn: weet dat Ik jullie, in een dergelijke missie als deze, nooit zou kunnen bedriegen. Ik
zou jullie niet vragen om Mij te helpen zielen te redden, de Boze te bestrijden of jullie tot bidden
aanzetten, als Ik het niet was, jullie Jezus, die jullie nu oproept.
Mijn arme kleintjes, jullie leven in een wildernis die jullie niet zelf gecreëerd hebben. Ik ben jullie
enige uitweg. Tenzij jullie Mij nu volgen, zullen jullie – al dolend, verdwalend en terwijl jullie afgeleid
worden – tijd verspillen. Jullie geloof kan enkel door de heilige sacramenten sterk blijven. Bewaar
jullie geloof en volg Mij na! Dat is alles wat Ik vraag. Bid bovendien voor de redding van zielen!
Ik zal jullie nooit veroordelen voor het niet aanvaarden van deze boodschappen, Mijn heilige
boodschappen. Maar Ik zal jullie nooit vergeven als jullie lasteren tegen het woord van God, dat jullie
door de kracht van de Heilige Geest geschonken wordt. Als jullie niet in Mijn boodschappen geloven,
ga dan weg en ga door met jullie devotie tot Mij!
Mijn lieve leerlingen, jullie zullen snel opschieten om een grote strijdmacht en een sterke
verdediging tegen de vijanden van God op te zetten. Spoor a.u.b., terwijl die toenemen in kracht,
zoveel mogelijk van Mijn gewijde dienaren aan om jullie te helpen! Het is belangrijk dat zij, ongeacht
hoeveel weerstand zij ondervinden, de behoeftigen nog voorzien van de dagelijkse Mis en het
Sacrament van de Heilige Communie.
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