Na de wereldoorlog zal de hongersnood komen en vervolgens de plagen.
Gebed kan vooralsnog de kastijding inperken
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Mijn zeer geliefde dochter, Mijn volgelingen moeten de opeenvolging van de gebeurtenissen kennen,
want door dat te vernemen, zullen zij door de kennis gesterkt worden zodat zij kunnen helpen om de
kastijding in te perken.
De Waarschuwing vindt plaats als een laatste redmiddel van Mijn Vader om het licht van God, het
licht van de waarheid, in de harten van de mensen te storten.
Zonder dat zou het grootste deel van de mensheid in de hel geworpen worden, want dan zouden zij
het Koninkrijk van Mijn Vader niet waardig zijn.
Dit is een goddelijke daad van grote barmhartigheid om al Gods kinderen weg te rukken van het
kwaad en hen naar hun rechtmatig erfdeel te brengen.
Ten gevolge van de grote duisternis die in deze tijd de aarde bedekt, waar het licht van God nog
slechts een zwak schijnsel is, is deze daad noodzakelijk.
Het zal de goeden scheiden van diegenen die verdrinken in de zonde maar die koppig zullen
vasthouden aan het beest en aan al de roem die hij hen op deze aarde belooft. Het is tijdverspilling
voor dergelijke arme zielen want zij moeten weten dat hun tijd op aarde kort is.
De aarde zal vervangen worden door een Nieuw Paradijs waartoe hen de toegang geweigerd zal
worden als zij Mijn daad van liefde en barmhartigheid afwijzen.
Velen zullen in de duisternis blijven. Velen zullen zich onmiddellijk bekeren. Als het grootste deel van
de mensheid tot inkeer komt, zal de Grote Beproeving niet zo zwaar zijn.
De wereldoorlog zal niet dezelfde impact hebben als de meerderheid van de mensen na de
Waarschuwing tot inkeer komt.
Na de wereldoorlog zal de hongersnood komen en vervolgens de plagen. Gebed kan vooralsnog de
kastijding inperken.
Bid intens zodat de oorlog, en de kastijding die erop zal volgen, afgezwakt en afgewend kunnen
worden. Enkel het geloof van de mensheid en de trouw aan Mij, jullie Goddelijke Redder, kan dat
bewerkstelligen.
Mijn dochter, het is niet Ik, jullie Jezus, die dat verschrikkelijk leed teweeg zal brengen. Het zal
gecreëerd worden door de goddeloze zonden van de mens, wiens begeerte naar macht, geld en
wereldheerschappij – voor zijn eigen profijt – onverzadigbaar zijn.
Terwijl veel van Mijn volgelingen geduldig en verlangend zullen wachten op Mijn Tweede Komst, zal
er meer verwarring komen.
Velen zullen tevoorschijn komen en beweren Mij, de Messias, te zijn en de mensen zullen voor de
gek gehouden worden.

Denk aan wat Ik jullie vertelde: Ik zal naar de aarde terugkeren, net zoals Ik deze verliet toen Ik
opsteeg door de wolken.
Negeer ieder die Mij, in levenden lijve, beweert te zijn want dat zal niet gebeuren.
Mijn volgelingen zullen door hun liefde voor Mij sterk zijn en zij moeten zich focussen op het ene
verlangen dat Mij, als het vervuld is, vreugde en troost zal bezorgen. Voordat Ik wederkom, zal dat de
missie zijn: om zielen, alle zielen, te redden.
Denk eraan dat trouw aan Mij de sleutel zal zijn tot de redding en tot de wereld van de toekomst, die
geen einde zal kennen, want het zal het Nieuw Paradijs zijn dat ieder van jullie eeuwig leven biedt.
Jullie geliefde Jezus

