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Mijn geliefde dochter, zoals het vuur van de Heilige Geest die nederige zielen overspoelt, die deze
boodschappen lezen, zo zal ook de verspreiding van de wereldwijde bekering plaatsvinden. Het heilig
Woord van God is als een krachtige windstoot, die overvloedig vruchten met zich – en met al die
zielen in het kielzog ervan –meebrengt.
Uit die eerste zaadjes die geplant werden, zijn een groot aantal vruchten gegroeid die zich over
elke natie uitstrekken, met inbegrip van die naties onder een communistisch regime.
Mijn dochter, aangezien Mijn heilig Woord de geest en de zielen van elke geloofsovertuiging
aangrijpt, zal het als een zwaard door die naties snijden die Mij, jullie geliefde Vader, de rug
toekeren. Wanneer dus de haat tegen jou toeneemt, weet dan dat Mijn heilig Woord, als hulp om
zielen te redden, succesvol is.
Jij, Mijn boodschapper, bent maar een instrument. Deze missie draait niet om jou. Het gaat niet om
de verlichting van jullie ziel want dat is Mijn doel niet, ook al behaagt Mij dat. Jij, Mijn dochter, moet
– als de laatste boodschapper – de boodschappen die voor het welzijn van de mensheid aan jou
gegeven worden, enkel aan de wereld overbrengen. Jouw mening en jouw advies aan anderen zijn
niet belangrijk en jij bent niet bevoegd om eender welke van dergelijke menselijke zienswijzen met
anderen te delen.
Wanneer de stem van God het hart van de mens bereikt, vermenigvuldigt deze zich in de ziel van
velen. Het is Mijn goedheid, als de liefhebbende Vader van heel de mensheid, die deze grote
zegeningen mogelijk maakt.
Zoals voorzegd zullen door diegenen, die door deze missie de gave van de Heilige Geest gekregen
hebben, grote wonderen aanschouwd worden. Ik zegen al diegenen die Mijn boodschappen
rondstrooien en verspreiden, want hun inspanningen zullen Mijn Woord aanbrengen als een mist die
de aarde zal bedekken.
Tot diegenen die het geschenk van bekering afgewacht hebben – die arme, lege zielen van Mij – zeg
Ik nu: Ik, jullie liefhebbende Vader, beloof jullie dat Ik jullie zal omhelzen en jullie hart zal openen
wanneer jullie dit gebed bidden.
God de Vader: Gebed om de sleutel naar het Nieuw Paradijs
Lieve Vader, ik ben het, Uw verloren kind,
dat zo verward en blind is,
dat ik zonder Uw hulp, Uw liefde, niets ben.
Red mij door de liefde van Uw Zoon, Jezus Christus,
en schenk mij de sleutel tot Uw Nieuw Paradijs op aarde. Amen.
Kinderen, Ik zal jullie zegenen en beschermen. Jullie behoren Mij toe – jullie allemaal. Terwijl Ik naar
jullie smacht en ween om diegenen die Mij haten, zal Ik Mijn Almacht gebruiken om jullie versteende
hart te ontsluiten zodat Ik jullie het erfdeel, dat Ik liefdevol geschapen heb, kan nalaten.
Mijn ingrijpen, door jullie de komende gebeurtenissen te openbaren, zal jullie helpen begrijpen
hoeveel Ik van jullie houd. Wanneer deze gebeurtenissen zich voor jullie ogen ontvouwen, zal Ik erop
staan wachten dat jullie, met liefde en vertrouwen in jullie ziel, tot Mij komen.
Jullie geliefde Vader
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