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Mijn zeer geliefde dochter, de grootste verschrikking, waarvan Ik getuige was gedurende Mijn
verblijf in de Hof van Olijven, was de gesel van de zonde in de eindtijd. In het visioen dat Mij door
Satan getoond werd, zag Ik de afval van de sterfelijke mens aan Gods wetten. Hij, de Boze, toonde
Mij verschrikkelijke beelden; hij bekoorde Mij met alle redenen waarom Ik Mij van de Wil van Mijn
Vader zou moeten afkeren. Hij wilde Mij kwellen, en dus toonde hij de macht die hij, ondanks Mijn
kruisdood, nog steeds zou bezitten.
Er werd Mij de uiteindelijke verwoesting van Mijn Kerk op aarde getoond, de machtsovername
door vrijmetselaarssekten erbinnen, de zedeloosheid van mensen, het gebrek aan schaamte van de
kant van Gods kinderen terwijl zij zich inlieten met verachtelijke zonden van het vlees, de moord
op onschuldigen en het in dwaling vervallen van diegenen die belijden in Mijn naam te spreken.
Satan is zo machtig dat hij twijfels in Mijn hoofd zaaide over het feit dat Ik de Mensenzoon ben. Ik
zou - in Mijn goddelijkheid - nooit voor de zonde kunnen bezwijken, maar Ik vertel jullie dit zodat de
mensheid kan begrijpen hoe het kwaad jullie kan bekoren om je van Mij af te wenden.
Satan biedt het kwaad niet op de meest voor de hand liggende manieren aan. In plaats daarvan
vermomt hij het kwaad als goed. Hij is sluw en kan zelfs de heiligsten onder jullie misleiden om te
geloven dat een leugen de waarheid is.
Als mensen Mijn Leer afvallen, zullen zij de zonde welwillend en met hebzucht in hun hart omhelzen.
Zonder richtlijn zullen zij altijd in ongenade vallen. Wanneer Mijn naam van de aardbodem geveegd
wordt, zal de mens niet in staat zijn God te vinden.
Het maakt niet uit welke religie jullie ook volgen, want jullie enige weg naar God gaat via Mij, Zijn
enige Zoon. Door Mijn kruisdood behoedde Ik jullie – waaronder elke man, vrouw en kind die
vandaag de dag in de wereld leven – voor het vuur van de hel. Als jullie dat niet aannemen, kunnen
jullie de poorten van het Paradijs niet binnentreden. Het is enkel door de Zoon dat jullie aan de
Vader voorgedragen kunnen worden. Verwerp Mij, Jezus Christus, en jullie verwerpen jullie redding.
Hoe weinig hebben jullie geleerd over de zonde en de manier waarop deze jullie van God scheidt. De
verspreiding van de zonde heeft nog nooit zo welig getierd sinds God de wereld schiep. Jullie
zondaars hebben nieuwe diepten bereikt die Mij doen walgen. Jullie hebben zelfs de kleinsten, die
aan jullie zorg toevertrouwd werden, er vertrouwd mee gemaakt om zich als demonen te gedragen.
Het ontbreekt jullie aan liefdadigheid, liefde en mededogen voor elkaar, en toch spreiden velen van
jullie je daden van geloof tentoon om door de wereld gezien en bewonderd te worden. Net zoals de
farizeeën de wetten van God oplegden maar deze zelf niet in praktijk brachten, noch nederigheid
toonden, zo zullen ook diegenen onder jullie, die zeggen dat ze in Mijn naam komen, bezwijken voor
de zonde van hoogmoed.
Jullie moeten nog zoveel over Mijn stem en Mijn onderrichtingen, die nog steeds in dovemansoren
vallen, leren. Verder zijn er diegenen die al hun tijd besteden aan het verkondigen van hun kennis
van God, die zeggen dat zij de profetieën – die nog geopenbaard moeten worden – kennen, maar die
niets weten. Als Mijn grootse barmhartigheid er niet zou zijn, zouden jullie ongeschikt bevonden
worden om Mijn Koninkrijk te betreden.

Voor al diegenen die beweren Gods kinderen de weg te wijzen, op de paden van de Heer, is de tijd
gekomen om Mij, Jezus Christus, te smeken om de gave van nederigheid. Het wordt tijd dat jullie
naar de waarheid, zoals deze jullie gegeven werd, luisteren want jullie hebben niet veel tijd meer om
jullie in Mijn ogen te verlossen.
Jullie Jezus

