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Mijn lief kind, tijdens deze zeer bijzondere verschijning van vandaag heb Ik jou het geheim van Mijn 
Hart geopenbaard en hoe het verstrengeld is met het Heilig Hart van Mijn geliefde Zoon. Mijn Hart 
slaat in vereniging met het Zijne, en als Medeverlosseres zal Ik werken om zo veel van Gods 
kinderen het Nieuw Tijdperk van Vrede te brengen. 
 
Als de Moeder van God werd Mij macht over het Beest geschonken en aan al diegenen die Mijn 
hulp inroepen, zal grote bescherming tegen hem verleend worden. Vanwege deze bijzondere 
macht, die Mij door Mijn Zoon geschonken werd, zal tijdens de heerschappij van het Beest alles in 
het werk gesteld worden om Mijn naam te onteren. Er zullen publieksevenementen georganiseerd 
worden om Mijn wens, het verenigen van al Gods kinderen, in te willigen. Helaas zullen deze niet 
allemaal de waarheid eerbiedigen. 
 
Ik heb te La Salette, in Frankrijk, en te Fatima, in Portugal, de waarheid geopenbaard, al beseffen 
velen niet wat dat, wat Ik verklaarde, inhoudt. De voorzegde profetieën zullen weldra werkelijkheid 
worden en dan zal de haat, die de Boze voor Mij heeft, zich manifesteren in speciale ceremonieën, 
die voor God beledigend zullen zijn. 
 
Mijn Zoon heeft een zeer bijzonder plan gecreëerd, dat tot in het kleinste detail uitgewerkt werd, om 
ervoor te zorgen dat aan de wereld de waarheid over de vijanden van God verschaft wordt. Hij doet 
dat omdat enkel de waarheid het menselijk ras kan redden. Als Gods kinderen leugens zouden 
nalopen en zich zouden inlaten met bedrog, ontstaan uit het plan van de Antichrist, dan zullen zij 
Mijn Zoon en hun eigen redding de rug toekeren. 
 
De missie die jou gegeven werd, is de laatste schakel in het laatste Verbond, dat Mijn Zoon in 
gehoorzaamheid aan Mijn Vader, God de Allerhoogste, moet voltooien. Het zal het middel zijn 
waardoor zielen uit de greep van Satan en zijn boosaardig leger op aarde gered zullen worden. 
Hierdoor zal de haat die jou betoond wordt door de woorden, daden en handelwijze van anderen, 
wreed en heftig zijn. De woede die tegenover jou vertoond wordt, zal als geen andere zijn en jij moet 
begrijpen dat dit te verwachten valt. Het werk van Mijn Zoon, in deze tijd, zal verbitterd 
tegengewerkt worden en Hij en Zijn Kerk op aarde zullen een laatste kruisiging moeten ondergaan 
voordat de verrijzenis, beloofd aan al diegenen die in Mijn Zoon geloven, plaatsvindt. 
 
De haat is reëel en de Boze zal de gedachten van zelfs de uitverkoren zielen en zieners, tegen jou 
keren, Mijn kind. Voel je nooit triest om jezelf en om die zielen, want het lijden van Mijn Zoon is tien 
keer erger! Het is Mijn Zoon, de Redder en Verlosser van de mensheid, die stierf voor de zonden van 
de mens en die nog steeds gehaat wordt met een hartstocht, die uit woede ontstaan is en door Satan 
georkestreerd wordt. Het is Mijn Zoon die het voorwerp van dergelijke aanvallen is, en wanneer zij 
jou beledigingen naar het hoofd slingeren, Mijn kind, geselen zij hem weer helemaal opnieuw. 
 
Jullie moeten opstaan, jullie allemaal, en doen wat Mijn Zoon jullie zegt daar jullie uitverkoren 
werden om Zijn restleger te vormen. Wanneer jullie in Zijn naam te lijden hebben, is dat voor de eer 
van God en de redding van de mensheid. Zodra de Nieuwe Hemel en de Nieuwe Aarde één worden, 
zal dit lijden ophouden en zullen allen God lof toezingen. 
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