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Mijn zeer geliefde dochter, wanneer de wereld de Waarschuwing ervaart, zal deze zich in twee 
delen splitsen. 
 
Het eerste deel zal bestaan uit diegenen die de Schuldbelijdenis aangenomen hebben en van wie 
de ziel overspoeld werd door de Heilige Geest. Van die dag af zal hun bekering compleet zijn en 
hierdoor zullen zij zullen zij, door toedoen van diegenen die Mijn hand van barmhartigheid afwijzen, 
te lijden hebben. 
 
Het tweede deel zal samengesteld zijn uit die verharde zielen, wier trouw bij het Beest ligt en die 
hun hart en ziel aan Satan verpand hebben, weloverwogen en in het volle besef van wat zij aan het 
doen zijn. Want zij geloven in het zogenaamde Paradijs dat hij hen beloofd heeft, maar dat natuurlijk 
niet bestaat. Hun lot is het eeuwig lijden in het vuur van de hel. 
 
Ook zijn er nog die zielen die niet in God of in Mij, hun Redder, Jezus Christus, geloven. Mijn 
barmhartigheid zal door velen van hen niet aangenomen worden. Zij zullen zich niet bekommeren 
om de toestand van hun ziel omdat zij menen dat dit niet van belang is. Dat zij de atheïsten – velen 
van hen zijn mensen die goed van hart zijn, maar die geloven dat zij hun eigen leven controleren en 
dat hun streven naar wereldse geneugten hen in dit leven staande zal houden, dat dit voldoende zal 
zijn om hen vrede en voldoening te bezorgen. Wat natuurlijk niet kan, want dat is onmogelijk tot de 
zonde uitgeroeid is. 
 
Hun halsstarrigheid heeft tot gevolg –tenzij zij veranderen en Mij, Jezus Christus erkennen – dat zij 
niet naar Mijn Vader kunnen gaan. Zij kunnen geen toegang krijgen tot het Paradijs dat Hij voor al 
Zijn kinderen geschapen heeft. 
 
De grootste vergissing die jullie kunnen begaan, is ervan uit te gaan dat enkel verharde zondaars in 
het vuur van de hel geworpen worden. Jammer genoeg kunnen al diegenen die God afwijzen, God 
niet nabij zijn, noch kunnen zij gedwongen worden Hem ter erkennen. Hun vrije wil is het grote 
geschenk dat hen door God gegeven werd. Deze kan hen niet door geweld, van welke aard dan ook, 
ontnomen worden. Het zal hun eigen vrije wil zijn, die hun lot zal bepalen. Zij zullen of Mijn hand 
kiezen en het Paradijs binnentreden, of de leugens aannemen die door Satan in hun hoofd geprent 
worden, wat hun lot zal bezegelen. 
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