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Mijn liefste dochter, hoe breekt Mijn Hart op dit moment, daar de mens, door de verdorvenheid van 
zijn zonden, Mijn geduld onherroepelijk op de proef gesteld heeft. Mijn pijn en lijden worden 
versterkt door Mijn toorn, aangezien Ik niet kan toelaten dat de plaag, die de mensheid zodanig 
getroffen heeft, doorgaat. 
 
Mijn hand van gerechtigheid valt nu neer op die naties, die Mijn wetten schaamteloos overtreden. 
De haat die de mens zijn medebroeders en –zusters toedraagt, is wereldwijd voelbaar en neemt vele 
vormen aan. Mijn boodschap aan de sterfelijke mens luidt: ‘Houd nu op met jullie snode daden of 
Mijn straf zal alles wegvegen wat jullie doen en jullie zullen eeuwige pijn te verduren krijgen!’ 
 
Jullie hebben de bevoegdheid niet om leven te nemen, want Ik Ben de Auteur van het leven. Enkel Ik 
schenk leven. Het is van geen enkele andere bron afkomstig. Wanneer jullie je bemoeien met Mijn 
goddelijk plan, zullen jullie tegengehouden worden. Dat plan werd door jullie, een schepsel, voor 
wie Ik zoveel gegeven heb, geringschat. Het werd aangevallen en afgekraakt alsof het van weinig 
belang is. 
 
Jullie oorlogen zullen escaleren, want Ik zal jullie goddeloze leiders de dood brengen. Ik zal jullie 
vinden, jullie wegnemen en jullie in de afgrond werpen, waar het Beest jullie eeuwige gezel zal zijn. 
Jullie zullen je al lijdend de ogen uitrukken door de wreedheden die jullie tegen Mijn kinderen 
begaan hebben. 
 
Het is omwille van de zonden tegen de onschuldigen, wier leven jullie vernietigd hebben, dat Mijn 
kastijding op jullie neergeworpen zal worden.  Geen natie zal aan deze straf ontkomen en de hoogte 
van Mijn straf zal overeenkomstig de diepte van de zonden, waartoe jullie je verlaagd hebben, zijn. 
 
Jullie denken misschien dat Mijn kastijding streng is, maar zonder deze straf zouden jullie elkaar 
ombrengen. Als Ik niet zou ingrijpen, zou de wereld ophouden te bestaan. Want jullie zouden met 
de verdorven technologieën die jullie in het leven geroepen hebben, deze doormidden breken. 
 
Ik zal niet toelaten dat jullie dat doen. Mijn macht is almachtig en jullie zullen Mijn straffen nu 
aanschouwen, daar zij de mensheid treffen. 
 
Kom tot inkeer! Bid voor jullie medezondaars, en vooral voor diegenen die door de duisternis van de 
Boze aangetast werden. Ik zal die naties, die in Mijn gezicht spuwen en die de controle kwijtgeraakt 
zijn, wegvagen. Diegenen die anderen vervolgen, zullen de pijn ondergaan die zij anderen 
toebrengen. 
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