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Mijn zeer geliefde dochter, doordat Ik doorga de wereld te louteren met Mijn gave van de Heilige 
Geest, is het gevolg daarvan een grotere haat jegens Mij, Jezus Christus.  
 
Terwijl Mijn aanwezigheid in het hart van de mensen toeneemt, zal door de handelwijze van 
diegenen, die Mijn allerheiligste Woord tegenspreken, het haatgehalte zichtbaar zijn. 
 
Diegenen die doorgaan met het indienen van wetten, die tegen God lasteren, zullen al de 
inspanningen om het Woord van God te bezoedelen, opdrijven. Deze verachtelijke daden moeten 
geschieden aangezien de aarde gezuiverd wordt. Naarmate de loutering intensiever wordt, zal ook 
het kwaad van de zonde voor jullie blootgelegd worden. Jullie zullen merken dat elke denkbare daad, 
die tegen God is, door deze vijanden van Mij gepromoot zal worden. Velen zullen hun onschuld 
betuigen, maar deze daden zullen door de Mijnen, die de waarheid kennen, niet aanvaard worden. 
De gave van onderscheiding die Ik aan veel zielen overmaak, houdt in dat deze snode daden, die 
gepleegd worden door diegenen in machtsposities, die naties besturen, gezien zullen worden voor 
wat ze zijn – het werk van Satan. 
 
De boze geesten van Satan hebben hun aanwezigheid in de ziel van diegenen, die niet in God 
geloven, opgedreven. Er geen genoegen mee nemend dat dergelijke zielen God de rug toekeren, 
zetten die verdorven geesten deze mensen aan tot het promoten van de verachtelijkste zonden. Na 
verloop van tijd worden deze zielen zo verdorven en zo vervuld van haat jegens God, dat zij zich in 
een duisternis zullen storten, die het Licht van God nooit zal kunnen verdragen. 
 
Denk eraan, Mijn barmhartigheid is groot! Het zal enkel door Mijn barmhartigheid zijn, dat deze 
mensen gered kunnen worden. Er is voor hen geen andere hoop meer, want veel van deze gekwelde 
zielen worden zo geteisterd, dat zij niet in staat zijn om uit eigen vrije wil om Mijn hand van 
barmhartigheid te vragen. Diegenen onder jullie die Mij kennen en die van Mij houden, moeten 
deze arme mensen helpen door te smeken om de redding van hun ziel. Jullie moeten vragen dat zij 
zich tot Mij wenden zodat Ik kan ingrijpen om de vervolging te stoppen die zij de wereld willen 
opleggen. Jullie moeten Mij, door zelfopoffering, smeken dat de volkeren moord, die zij plannen, hen 
belet wordt. Door ongegronde oorlogen en de moord op de onschuldigen in de schoot van hun 
moeder, zal de ergste vorm van volkerenmoord te zien zijn. 
 
Jullie Jezus 


