God de Vader: Mijn groot ingrijpen om de mensheid te redden, heeft een
aanvang genomen en de snelheid van Mijn acties zal voor iedereen duidelijk
zijn.
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Mijn liefste dochter, de Geest van God wordt over de aarde uitgestort op een wijze waarop dit
nooit eerder gedaan werd.
Om mijn kinderen voor te bereiden op het Nieuw Paradijs, dat op hen ligt te wachten, omhul Ik hen
met de Geest van de waarheid. Sommigen zullen deze met open armen aannemen en dankbaar zijn
om dergelijke zegeningen. Anderen zullen weigeren omdat zij hun hart niet willen openen.
Mijn groot ingrijpen om de mensheid te redden, heeft een aanvang genomen en de snelheid van
Mijn acties zal voor iedereen duidelijk zijn. De door Mij, jullie Almachtige Vader, toegestane
wonderen zullen wijdverbreid zijn en er zal over gesproken worden. Deze zullen meer bekering
teweegbrengen. Net zoals de Geest van Mijn liefde zich uitspreidt, zullen dan de acties van de Boze
en zijn trawanten toenemen.
Mijn hand zal de verdorven acties van diegenen die Mijn kinderen oorlog, ziekte, moord en abortus
trachten op te leggen, tegenhouden. Mijn hand zal ook neervallen op diegenen die de trouwe
volgelingen van Mijn geliefde Zoon kwellen en diegenen die Zijn Tegenwoordigheid in de Heilige
Eucharistie proberen af te schaffen.
Hoor nu Mijn oproep! Al Mijn kinderen zullen naar Mijn barmhartigheid toe getrokken worden.
Diegenen die Mijn Zoon afwijzen, wijzen Mij af. Diegenen die Mijn Zoon beledigen, kunnen niet tot
Mij komen. Diegenen die Zijn Leer hekelen en de waarheid verdraaien, verwerpen Mijn bestaan.
Jullie kunnen niet én jullie eigen wetten creëren, én Mij gehoorzamen. Noch kunnen jullie de zonde
vergoelijken en dan verwachten Mijn aangezicht te zien.
Als de zonde niet afneemt, zal Ik die naties straffen die voor de zonden - die Mij beledigen verantwoordelijk zijn. Zoals Mijn Heilige Geest onverminderd doorgaat, zo zal ook Mijn ingrijpen
doorgaan om het verspreiden van de zonde te verhinderen.
Al deze veranderingen zullen tegelijkertijd te zien zijn. Kort daarop, wanneer door Mijn Zoon alles in
het werk gesteld werd om door Zijn Kerk en Zijn leerlingen de waarheid te verspreiden, zal de dag
aanbreken waarop de grootse barmhartigheid van Mijn Zoon op de mensheid zal neervallen. Niet
lang daarna, zal dan de Dag des Oordeels komen.
Bereid jullie nu voor, Mijn kinderen, want die dag kan op elk moment komen! Enkel diegenen die aan
Mijn geboden gehoorzamen en berouw tonen over hun zonden, kunnen en zullen gered worden.
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