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Een mystieke en spirituele avonturenroman waarin een hacker, onder de invloed van de hemel,

verborgen (echte) waarheden zal ontdekken voor mensen die blind zijn voor spirituele

waarheden en een vijand worden van de machtige krachten die de wereld

onderwerpen.Michael Aartsengel, samen met Kyle, een gezegende martelaar van de hemel

(bekend in de roman "Een druppel in de oceaan"), zal een man van de aarde te pakken

hebben met grote idealen om hem uit te dagen tot de macht van de duivel.
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Paradijs tegen de heldoor Oscar Lepore Romantiek van apocalyptisch fantasie-avontuur Dit

boek wordt gedistribueerd onder de CreativeCommons-licentie, de enige rechten zijn de naam

van de toeschrijving van het werk en het kan niet worden gewijzigd. Het is legitiem, zowel voor

uitgevers als voor particulieren om het te kunnen verspreiden (zelfs op websites), uit te printen,

vrij te verkopen (mogelijk tegen redelijke prijzen). De auteur vraagt  � �niet om financiële

beloningen, maar wil zelfs geen uitgeverijen betalen voor het afdrukken en verspreiden van het

boek. Het boek is niet auteursrechtelijk beschermd, maar onder copyleft en daarom kan

niemand een exclusief auteursrecht toepassen. Zelfs het maken van films is toegestaan, op

voorwaarde dat we trouw blijven aan de plot en de spirituele betekenis van het boek. Het einde

van het boek is alleen de verspreiding van kennis van enorme waarde. De personages Kyle en

Simona komen uit het boek "a drop in the ocean" van Oscar Lepore. Dit boek wordt echter niet

als een vervolg beschouwd en je kunt het zelfs lezen zonder het andere boek te

lezen. Hoofdstuk één Het licht dat overstroomde was prachtig en verwarmde het hart,

het was een speciaal licht, een licht dat vervulde van vreugde en verlangen om te leven. Een

groot aantal vogels vloog overal zingende prachtige melodieën, het creëren van een koor van

fantastische geluiden, die mooi waren om naar te luisteren. Op de achtergrond kusten talrijke

bergen door het geschenk van een weelderige uitstraling en in een paar van hen kon je enkele

prachtige watervallen zien, waar je aan hun voeten veel dieren kon zien die water dronken.

Vóór dit panorama konden we de verschillende rustieke en karakteristieke huizen en kleine

kastelen zien die het grote land "Precious Blood" vormden. Een prachtig kasteel, gemaakt van

stenen en rijk aan trappen en middeleeuwse decoraties, toonde zijn schoonheid onder de

stralen van het zonnelicht, vreugdevol laaiend met fel licht en zachte lente-warmte. Buiten het

kasteel is een weelderige weide van bloemen van onuitsprekelijke schoonheid, met een

sierlijke en kleurrijke uitstraling, met felle kleuren die de ziel vervuld van verrukking. Een reeks

rijstroken sneed door de tuin, terwijl veel kleine bijen corolla corolla passeerden om de zoete

nectar te zuigen, klaar om zoveel goede honing te produceren.Vanuit een open raam keek een

majestueuze man naar de schoonheid van de schepping bewonderend die zijn hart voedde. Hij

was lang, zes voet vier en atletisch en robuust. Bruin haar van korte lengte en licht golvende,

lichte ogen, hemel." Het was mooier dan ik me kon voorstellen," dacht hij bij zichzelf, zich

herinnerend hoeveel dit hem had gekost.Hij voelde iets tegen zijn lichaam aan smeren. Twee

tere armen omhelsden hem van achteren. Kyle glimlachte en pakte een van deze handen die

zich om hem heen wikkelde om hem een  � �liefhebbende en liefhebbende kus te geven. Het was

Simona.- Goedemorgen, Kyle. -- Gelukkige dag mijn ogen verrukking. -- Wat een prachtige dag

sinds je hier bij mij bent! Het leven is hier altijd een fabel, wat kunnen we om meer vragen? Er

is geen dag dat er niet zoveel en overvloedig geluk en schoonheid is in alles wat leeft, in elke

minuut van dit prachtige leven dat God ons heeft gegeven! Ben je graag gaan geloven in wat ik

voor je geloofde, van wie ik zo vaak tegen je sprak? -Kyle glimlachte. - Natuurlijk vind ik het

leuk, het is tot dusverre en arm de oude opvatting van dingen uit het verleden, die ik enorm

heb betreurd dat ik niet eerder heb geloofd, ik ben dankbaar dat ik voor mij de weg ben

geweest om dit alles te bereiken. -De twee kusten elkaar, vanaf hun samengevoegde lippen

kwam een  � �heldere gloed naar buiten.'Ik heb iets geschreven,' zei Simona en ze gaf Kyle een

envelop.- Schrijf je liefdesbrieven? -, zei Kyle teder."Het is een gedachte over wat ik zou willen

dat we doen," antwoordde Simona, "nu we voor altijd samen zijn. -- Heel goed. - Toen keek

Kyle naar Simona toe te voegen, - moet ik het nu lezen? -
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Kyle naar Simona toe te voegen, - moet ik het nu lezen? -- Nee, lees het als ik er niet ben, en
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kwam om me dit te geven, met de vraag of het aan jou zou worden afgeleverd. U moet dit eerst



lezen. -Kyle werd nieuwsgierig, maar om haar toen een romantische vriendelijkheid te geven,

zei hij tegen haar: - En waarom niet de jouwe? Jij komt op de eerste plaats ... -- Omdat ... dit

komt van Michael. De mijne kan wachten. -- Over Michael? Sorry, weet je het zeker? Welke

Michael? - Zei Kyle met grote ogen.- Van "dat" Michael. -Kyle gaf een begin, een sterke

verbazing greep hem.- Alleen hij! Mijn God, wie weet wat hij me wil vertellen. -- Pardon, denk

eerst, mijn brief kan wachten. -Kyle ontving de envelop in zijn hand. Hij opende de rode

zegellak en haalde er een met de hand geschreven wit laken met prachtige grafische kunst uit.

Kyle las.- Ik word vanmiddag om drie uur voor een belangrijke afspraak naar het Hof van

Saints gebracht. Me? Hoe kunnen ze me in hemelsnaam bellen? -"Ik hoop iets heel moois," zei

Simona. Hoofdstuk tweede Het Hof van Saints. Voor het eerst sinds hij in de hemel

was, ging Kyle naar deze plek waar gezegd werd dat de heiligen en de grote engelen vaak

samenkwamen om te bespreken hoe ze konden werken om verlossing te verkrijgen en het

grootste goed van degenen die op aarde waren, vóór ga naar God de Vader, Jezus Christus

en de Heilige Geest om hem te presenteren wat zij samen hadden uitgewerkt en waarop zij om

hun mening en goedkeuring vroegen. God vond het inderdaad goed dat degenen die hem

hadden gediend het gezag en het recht hadden om hun mening te uiten en advies te geven

over grote vragen, omdat ze zijn volledige vertrouwen hadden verdiend en heel goed wisten

hoeveel oprechte liefde ze hadden bereikt tegenover de mensheid. Ze kregen ook het recht om

veel dingen te beslissen over het leven in het paradijs, niet alleen met betrekking tot de

aarde.Deze plaats was monumentaal, gebouwd in kostbare marmer en goed bewerkt met

kunst, vol met beelden van illustere predikers van het evangelie, in woorden en werken, en van

heiligen, fresco's die de mooiste wonderen en episoden van hun leven vertegenwoordigen.

Kyle bewonderde de hal van het grote gebouw terwijl een glimlachende butler hem uitnodigde

om te wachten terwijl hij het aankondigde in de grote vergaderzaal. Kyle keek een beetje

bezorgd rond, bezorgd over wat hij moest laten zien en wat hij moest zeggen, en daarom

smeekte hij een pater Noster om God te helpen. Kort nadat de butler terugkwam, gebood hij

dat Kyle hem zou volgen en hij ging naar de vergaderruimte.Kyle kon zijn verbazing niet

verbergen toen hij talloze mannen en vrouwen zag die zo helder waren als de zon op hem

wachtte in de kamer. Hun helderheid overtrof ver die van de geredde commons van het

paradijs, en de schoonheid van hun uiterlijk en hun kleding waren verbazingwekkend. Ook hij

was echt lichtgevend, hoewel niet op hun niveaus, maar was onlangs het Koninkrijk

binnengegaan en was nog niet gewend geraakt aan de glorie die overal overvloedig aanwezig

was, en die hier oplaaide.Onder hen enkele mannen van een aard waarvan we begrepen dat

hij iets anders had, allemaal een jonge en krachtige verschijning. Ze hadden gouden of

zilveren vleugels, groot en prachtig. Het waren engelen met hoge hiërarchieën.De gewaden

van deze mannen en engelen waren zo rijk in glorie dat Kyle, hoewel hij zelf opmerkelijke

persoonlijke glorie had, bang was, begrijpend vanuit het voorkomen van deze hoeveel ze door

God beloond waren, en hoeveel ze daarom hadden gestreden en voor gewerkt hadden het

Evangelie en voor het Koninkrijk van Christus. Hij wist dat de graad van glorie afhing van de

mate van heiligheid en ontbering die geleefd werd voor Christus en voor God.Kyle glimlachte

en wist niet goed hoe hij zich moest gedragen."U bent gearriveerd," zei een van de meest

emanerende engelen. Haar bruine, doordringende ogen vol majesteit en zoetheid en

nederigheid samen, haar korte blonde haar en zacht golvend, haar atletisch en mannelijk

lichaam, gekleed in een felblauw gewaad met een bruine riem en bedekt met een rode mantel.

De kleuren van de hemel zijn niet bepaald de kleuren van de aarde, ze hebben iets enorm

visueel aantrekkelijkers dan wat er op aarde bestaat. "Beste Kyle," vervolgde hij, "we hebben

een glorieuze taak om je te geven. -. Kyle herkende dat hij de grote Michael was, de



machtigste van de engelen, die lucifer had versloeg als een engel onder vele anderen. Hij had

verheerlijkt dat niets en niemand op God leek en dat niemand God kon overwinnen, en daarom

had God hem getransformeerd in zijn eerste en grootste engel, de bevelhebber van alle

anderen. Lucifer in plaats daarvan, die was begonnen om de grootste engel te zijn in het

bestaan  � �van het proces, maar toen al vol van trots en ijdelheid was geworden, nadat de

engelenoorlog de lelijkste en meest lege van de rebellengelen was geworden, gezonken in de

afgrond van de hel .- Voor mij? -, zei Kyle schuchter voor hen zinkende, - Wat kan ik doen, dat

ik een kleine man ben? -Een paar heiligen ontsnapten aan een giechel en ze zeiden: - de

jongste onder de gezegenden! - met duidelijke ironie.- Een kleine man? Een beetje gezegend?

- Michele keek hem met achting en een glimlachende blik aan. - Je stierf als een martelaar die

de Heer diende en een getuige werd voor veel mensen die je verhaal kenden; Je hebt

honderden mensen geëvangeliseerd en geen menselijk respect gehad, geen angst voor

mannen, alleen maar om de hemel te verdienen, om eeuwig te leven met de vrouw die je

verloren had. Je bent een geweldige man, geloof ons -.Kyle bloosde in het gezicht voor de vele

lofprijzingen. - Serieus? Ik dank God voor wat hij me heeft aangedaan -."Kyle," zei Michael,

terwijl hij in zijn ogen keek, "hoe belangrijk is het heil van zielen voor jou? Hoe belangrijk is het

voor jou dat mannen de belangrijkste waarheden kennen die bestaan, die hen het vermogen

geven om redding te verdienen en toegang te krijgen tot het Paradijs? -.Kyle kromp ineen. -

Eerlijk gezegd, ik heb er nooit over nagedacht, ik denk dat ik zou willen dat iedereen de

waarheid zou weten die dient om zichzelf te redden, maar ik weet dat het praktische

aanhankelijkheid aan de waarheid vereist om redding te hebben, anders is er vagevuur of zelfs

hel, zo niet niets van christelijke waarde is gedaan. Ik zou echter willen dat iedereen gered kon

worden -.- Ongetwijfeld - antwoordde Michael een ogenblik de gouden vleugels openend met

robijnen, smaragden en saffieren, en sloot ze onmiddellijk af, - wij ook zouden dit leuk vinden,

maar je weet dat onze toegangsdeuren naar de wil van mensen weinigen en moeilijk zijn, dat

we niets kunnen doen, tenzij ze deuren voor ons openen -.- Wil je zeggen dat het moeilijk voor

je is om zielen te redden? Ik bedoel, zelfs voor jou die heiligen bent? -, zei Kyle verbaasd.-

Helaas, ja - antwoordde een heilige van onuitsprekelijke schoonheid, die erg op Jezus leek,

kastanjebruin haar tot zijn schouders, zachtmoedige en nederige houding, hij voelde een diepe

nederigheid en mededogen in hem. Hij was de heilige Paulus van Tarsus, de grote

evangeliserende apostel. - Helaas is het niet zo eenvoudig als ze zich niet openen voor het

leven van de Hemel binnen de innerlijkheid van hun ziel, of op zijn minst tot een fatsoenlijke

praktische praktijk om christen te zijn. De meeste mannen zijn altijd zo oppervlakkig dat het

vaak moeilijk voor ons is om hen het ware leven te laten kennen, ze geven zo veel om de

dingen van de wereld op een aardse en materialistische manier, en realiseren zich niet dat ze

in hun geest een onzichtbare wereld van dingen hebben veel meer belangrijk en eeuwig om te

verkennen en uit te werken, dingen die hun ziel voor altijd rijk zouden maken -.- Menselijke wil

verhindert ons te doen wat we willen. Mannen hebben de gave van vrijheid, houden zich aan

God en aan Christus en aan de Heilige Geest door Ja van hen te zeggen zoals Maria de

Allerheiligste deed en onderwees, of om een  � �leven te maken dat, hoe waardevol het ook is,

niet het noodzakelijke heeft om ware zonen van God te zijn , heeft het niet nodig om de ware

aard van kinderen van God aan te nemen die door Jezus aan mannen werd aangeboden. -

Michael ging verder.- Maar zijn ze gered? Als ze goed zijn, bedoel ik ... Misschien worden ze

niet echt heilig en echt kinderen van God, maar ik herinner me dat ik zoveel mensen heb

ontmoet die me de mensheid en waarde hebben getoond, zelfs als ze geen christenen

waren ... -.- Ongetwijfeld in normale situaties is het zo, maar helaas zijn de tijden moeilijk -,

maakte het meest beroemde gezicht onder de heiligen, Padre Pio, met ernstige uitdrukking en



teleurgesteld, - met de middelen van vandaag te vaak ondergeschikt aan het kwaad en de

duivel, de mensen van tegenwoordig verzamelen zich gemakkelijk veel ernstige zonden en

worden steeds moeilijker te redden, tenzij ze ook serieuze christelijke gebruiken hebben. Het is

niet altijd voldoende dat ze daarom goed waren. Velen zijn goed voor iedereen, maar kijken

naar vreselijke films en vuile dingen, anderen hebben geen aantrekkingskracht op slechte

dingen, maar hebben geen liefdadigheid omdat ze droog zijn en geen Geest hebben. Anderen

doen goed voor veel mensen, zelfs arme mensen, maar ze hebben een geest die te

gemakkelijk en goedhartig is, en ze accepteren zowel goed als kwaad door een amalgaam te

maken dat de goede smaak van de hele persoon wegneemt, terwijl ze vaak dingen verachten

heilig, of ze zijn onverschillig. Om de een of andere reden zijn er zonder de praktijk van de

sacramenten niet zo veel dingen die gemakkelijk te redden zijn. Het is moeilijk om hen voor te

bereiden op een goede ontmoeting met Christus de rechter aan het einde van hun leven, ze

komen tot het oordeel dat gewend is aan een bepaalde manier om zelfzuchtig leven te

concipiëren, trots en trots, vergeleken met de parameters van het christendom ... en dus

bevinden ze zich in persoonlijk oordeel onvoorbereid om Ja te zeggen tegen redding ... voor

het feit dat ze een schema van regels en logica aangaan dat ze nooit de moeite hebben

genomen om in hun hart te hebben, en dat het op dat moment zeker niet gemakkelijk is om

snel te begrijpen. Het is niet zo eenvoudig dat ze het eeuwige leven accepteren, de schrik

maakt het nee zeggen tegen een immense hoeveelheid mensen, zelfs als hun zonden dan een

druppel in de zee van Gods genade zouden kunnen zijn, zouden ze zonder probleem betaald

kunnen worden in het vagevuur, in de meerderheid gevallen. Het feit is dat iedereen voor

zichzelf kiest wat hij wil, en God respecteert de beslissing, maar als je de Hemel niet kiest in

het leven van het proces, is het duidelijk dat dit moeilijker is om het te doen tijdens persoonlijk

oordeel! -. Pater Pio's gezicht was vol van verdriet ... omdat hij altijd had gestreden voor de

redding van iedereen in zijn leven! Het was duidelijk van zijn gezicht dat hij er spijt van had dat

hij niet de redding van allen kon verkrijgen, die hij altijd niet voor zijn eigen persoonlijke glorie

had nagestreefd, maar voor de oprechte wens dat niemand in de hel zou eindigen.Michael

hernam zijn woord: - Tijden zijn moeilijk, de middelen van vandaag op aarde masseren het

aantal zonden van allen. Ze kunnen zeer krachtige hulpmiddelen zijn als ze worden gebruikt

voor de heiliging en ware spirituele rijkdom van alle mensen, maar ze worden vooral gebruikt

voor schadelijke en gevaarlijke dingen, omdat mannen niet bidden en daarom is het voor de

heerschappij van het kwaad gemakkelijker om de mensheid te beïnvloeden in de richting van

schadelijke dingen. en gevaarlijk. Maar wat ons in deze tijd het meest zorgen baart, is iets

anders. -- Welke? -, vroeg Kyle.

"U bent gearriveerd," zei een van de meest emanerende engelen. Haar bruine, doordringende

ogen vol majesteit en zoetheid en nederigheid samen, haar korte blonde haar en zacht

golvend, haar atletisch en mannelijk lichaam, gekleed in een felblauw gewaad met een bruine

riem en bedekt met een rode mantel. De kleuren van de hemel zijn niet bepaald de kleuren van

de aarde, ze hebben iets enorm visueel aantrekkelijkers dan wat er op aarde bestaat. "Beste

Kyle," vervolgde hij, "we hebben een glorieuze taak om je te geven. -. Kyle herkende dat hij de

grote Michael was, de machtigste van de engelen, die lucifer had versloeg als een engel onder

vele anderen. Hij had verheerlijkt dat niets en niemand op God leek en dat niemand God kon

overwinnen, en daarom had God hem getransformeerd in zijn eerste en grootste engel, de

bevelhebber van alle anderen. Lucifer in plaats daarvan, die was begonnen om de grootste

engel te zijn in het bestaan  � �van het proces, maar toen al vol van trots en ijdelheid was

geworden, nadat de engelenoorlog de lelijkste en meest lege van de rebellengelen was



geworden, gezonken in de afgrond van de hel .- Voor mij? -, zei Kyle schuchter voor hen

zinkende, - Wat kan ik doen, dat ik een kleine man ben? -Een paar heiligen ontsnapten aan

een giechel en ze zeiden: - de jongste onder de gezegenden! - met duidelijke ironie.- Een

kleine man? Een beetje gezegend? - Michele keek hem met achting en een glimlachende blik

aan. - Je stierf als een martelaar die de Heer diende en een getuige werd voor veel mensen

die je verhaal kenden; Je hebt honderden mensen geëvangeliseerd en geen menselijk respect

gehad, geen angst voor mannen, alleen maar om de hemel te verdienen, om eeuwig te leven

met de vrouw die je verloren had. Je bent een geweldige man, geloof ons -.Kyle bloosde in het

gezicht voor de vele lofprijzingen. - Serieus? Ik dank God voor wat hij me heeft aangedaan

-."Kyle," zei Michael, terwijl hij in zijn ogen keek, "hoe belangrijk is het heil van zielen voor jou?

Hoe belangrijk is het voor jou dat mannen de belangrijkste waarheden kennen die bestaan, die

hen het vermogen geven om redding te verdienen en toegang te krijgen tot het Paradijs? -.Kyle

kromp ineen. - Eerlijk gezegd, ik heb er nooit over nagedacht, ik denk dat ik zou willen dat

iedereen de waarheid zou weten die dient om zichzelf te redden, maar ik weet dat het

praktische aanhankelijkheid aan de waarheid vereist om redding te hebben, anders is er

vagevuur of zelfs hel, zo niet niets van christelijke waarde is gedaan. Ik zou echter willen dat

iedereen gered kon worden -.- Ongetwijfeld - antwoordde Michael een ogenblik de gouden

vleugels openend met robijnen, smaragden en saffieren, en sloot ze onmiddellijk af, - wij ook

zouden dit leuk vinden, maar je weet dat onze toegangsdeuren naar de wil van mensen

weinigen en moeilijk zijn, dat we niets kunnen doen, tenzij ze deuren voor ons openen -.- Wil je

zeggen dat het moeilijk voor je is om zielen te redden? Ik bedoel, zelfs voor jou die heiligen

bent? -, zei Kyle verbaasd.- Helaas, ja - antwoordde een heilige van onuitsprekelijke

schoonheid, die erg op Jezus leek, kastanjebruin haar tot zijn schouders, zachtmoedige en

nederige houding, hij voelde een diepe nederigheid en mededogen in hem. Hij was de heilige

Paulus van Tarsus, de grote evangeliserende apostel. - Helaas is het niet zo eenvoudig als ze

zich niet openen voor het leven van de Hemel binnen de innerlijkheid van hun ziel, of op zijn

minst tot een fatsoenlijke praktische praktijk om christen te zijn. De meeste mannen zijn altijd

zo oppervlakkig dat het vaak moeilijk voor ons is om hen het ware leven te laten kennen, ze

geven zo veel om de dingen van de wereld op een aardse en materialistische manier, en

realiseren zich niet dat ze in hun geest een onzichtbare wereld van dingen hebben veel meer

belangrijk en eeuwig om te verkennen en uit te werken, dingen die hun ziel voor altijd rijk

zouden maken -.- Menselijke wil verhindert ons te doen wat we willen. Mannen hebben de

gave van vrijheid, houden zich aan God en aan Christus en aan de Heilige Geest door Ja van

hen te zeggen zoals Maria de Allerheiligste deed en onderwees, of om een  � �leven te maken

dat, hoe waardevol het ook is, niet het noodzakelijke heeft om ware zonen van God te zijn ,

heeft het niet nodig om de ware aard van kinderen van God aan te nemen die door Jezus aan

mannen werd aangeboden. - Michael ging verder.- Maar zijn ze gered? Als ze goed zijn,

bedoel ik ... Misschien worden ze niet echt heilig en echt kinderen van God, maar ik herinner

me dat ik zoveel mensen heb ontmoet die me de mensheid en waarde hebben getoond, zelfs

als ze geen christenen waren ... -.- Ongetwijfeld in normale situaties is het zo, maar helaas zijn

de tijden moeilijk -, maakte het meest beroemde gezicht onder de heiligen, Padre Pio, met

ernstige uitdrukking en teleurgesteld, - met de middelen van vandaag te vaak ondergeschikt

aan het kwaad en de duivel, de mensen van tegenwoordig verzamelen zich gemakkelijk veel

ernstige zonden en worden steeds moeilijker te redden, tenzij ze ook serieuze christelijke

gebruiken hebben. Het is niet altijd voldoende dat ze daarom goed waren. Velen zijn goed voor

iedereen, maar kijken naar vreselijke films en vuile dingen, anderen hebben geen

aantrekkingskracht op slechte dingen, maar hebben geen liefdadigheid omdat ze droog zijn en



geen Geest hebben. Anderen doen goed voor veel mensen, zelfs arme mensen, maar ze

hebben een geest die te gemakkelijk en goedhartig is, en ze accepteren zowel goed als kwaad

door een amalgaam te maken dat de goede smaak van de hele persoon wegneemt, terwijl ze

vaak dingen verachten heilig, of ze zijn onverschillig. Om de een of andere reden zijn er zonder

de praktijk van de sacramenten niet zo veel dingen die gemakkelijk te redden zijn. Het is

moeilijk om hen voor te bereiden op een goede ontmoeting met Christus de rechter aan het

einde van hun leven, ze komen tot het oordeel dat gewend is aan een bepaalde manier om

zelfzuchtig leven te concipiëren, trots en trots, vergeleken met de parameters van het

christendom ... en dus bevinden ze zich in persoonlijk oordeel onvoorbereid om Ja te zeggen

tegen redding ... voor het feit dat ze een schema van regels en logica aangaan dat ze nooit de

moeite hebben genomen om in hun hart te hebben, en dat het op dat moment zeker niet

gemakkelijk is om snel te begrijpen. Het is niet zo eenvoudig dat ze het eeuwige leven

accepteren, de schrik maakt het nee zeggen tegen een immense hoeveelheid mensen, zelfs

als hun zonden dan een druppel in de zee van Gods genade zouden kunnen zijn, zouden ze

zonder probleem betaald kunnen worden in het vagevuur, in de meerderheid gevallen. Het feit

is dat iedereen voor zichzelf kiest wat hij wil, en God respecteert de beslissing, maar als je de

Hemel niet kiest in het leven van het proces, is het duidelijk dat dit moeilijker is om het te doen

tijdens persoonlijk oordeel! -. Pater Pio's gezicht was vol van verdriet ... omdat hij altijd had

gestreden voor de redding van iedereen in zijn leven! Het was duidelijk van zijn gezicht dat hij

er spijt van had dat hij niet de redding van allen kon verkrijgen, die hij altijd niet voor zijn eigen

persoonlijke glorie had nagestreefd, maar voor de oprechte wens dat niemand in de hel zou

eindigen.Michael hernam zijn woord: - Tijden zijn moeilijk, de middelen van vandaag op aarde

masseren het aantal zonden van allen. Ze kunnen zeer krachtige hulpmiddelen zijn als ze

worden gebruikt voor de heiliging en ware spirituele rijkdom van alle mensen, maar ze worden

vooral gebruikt voor schadelijke en gevaarlijke dingen, omdat mannen niet bidden en daarom

is het voor de heerschappij van het kwaad gemakkelijker om de mensheid te beïnvloeden in de

richting van schadelijke dingen. en gevaarlijk. Maar wat ons in deze tijd het meest zorgen

baart, is iets anders. -- Welke? -, vroeg Kyle.- De grote verdrukking. -- De grote verdrukking? -

Michael nam een  � �moment van stilte, keek naar Kyle alsof hij zijn ziel wilde onderzoeken, en

toen zei hij: - Aan het einde der tijden, vóór de glorieuze wederkomst van Jezus uit de hemel,

wie zal voor alle mensen op de wolken verschijnen met ons Engelen en samen met de

Heiligen van de Eerste Wederopstanding, om eindelijk een nieuw Paradijs te creëren op het

prachtige land dat de erfenis van het goede zal zijn ... Uiteindelijk zal Hij naar de aarde komen

om iedereen te oordelen, slechte mensen van de aarde uitroeien of geen echte waarde willen

verwerven in zijn leven zal er eerst een grote verdrukking zijn, waarin alleen de versten in

geloof en naastenliefde en in trouw aan het ware geloof gemakkelijk zullen slagen zichzelf te

redden en zichzelf niet te corrumperen, en je weet dat ze zeer weinigen zijn. Voor anderen zal

het moeilijker zijn. - Michael had een donkere blik. Kyle voelde zich klein, wist niet te veel over

deze onderwerpen.- En wat zal er gebeuren? -, vroeg hij.- Allereerst zal er de Grote

Waarschuwing zijn, die een moment van een paar minuten zal zijn waarin mensen over de

hele wereld kennis hebben van de toestand van hun ziel, het gewicht en de innerlijke dood

ervaren die door hun zonden wordt veroorzaakt, een soort van verschrikkelijk spiritueel

martelaarschap voor veel zondaars, en van vrede en sereniteit voor het goede in geloof en in

samenhang van feiten, waarin iedereen zal weten dat God met zekerheid bestaat, en zal

weten in welke richting zij gaan, als naar het Paradijs, als naar het vagevuur en dan naar het

Paradijs door het, of als in de hel. -- Mag hij van richting veranderen? -- Ongetwijfeld, -

vervolgde Michael, - de Grote Waarschuwing is een geschenk dat Onze Lieve Vrouw van God



heeft verkregen juist zodat iedereen de mogelijkheid zou hebben om te beslissen voor hun

eigen redding. -Kyle had een vragende uitdrukking van iemand die niet begrijpt waar je aan wilt

komen.- En waar is het probleem dan?Michael keek hem aan in een moment van verboden

stilte. Toen opende hij zijn mond.- Misleid jezelf niet dat dit genoeg is om de mensheid heilig te

maken, het is meer eigenwijs dan je denkt. -, en nam een  � �kijkje alsof hij duidelijk wilde maken

dat hij veel over het onderwerp wist.
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