Getuigenis van kloosterzusters
Beste broeders en zusters in Christus!
Al sinds lange tijd lezen mijn medezusters en ik de boodschappen van de “Waarschuwing”.
Wij hebben lang overlegd en ervoor gebeden, of wij ons met ons commentaar in deze
discussie zullen mengen.
Wij zijn unaniem tot het besluit gekomen, U hier enkele wezenlijke dingen mee te delen. Dit
geschiedt ook uit christelijke naastenliefde, omdat wij ervan overtuigd zijn, dat wij met onze
kennis over de omstandigheden rond de „WAARSCHUWING“ en de profetes een zekere
verantwoordelijkheid hebben ten opzichte van critici.
Voordat de profetes met haar boodschappen naar buiten trad, heeft ze ons gevraagd deze
met gebed beschermend te begeleiden. De profetes was in het begin zeer zelfkritisch met
deze boodschappen. Ze wou geen vergissing maken, daarom vroeg zij ons ook, de eerste
boodschappen te onderzoeken en daarvoor te bidden. Wij hebben daarop de volgende
zeven dagen, voor deze intenties, de rozenkrans gebeden (4 rozenhoedjes). Ook hebben wij
meerdere Heilige Missen voor deze intenties laten lezen door een vanuit onze traditie
werkende geestelijke.
Daaropvolgend hebben mijn zeven medezusters en ik, ieder voor zich, de eigen conclusie op
een briefje geschreven. Dit briefje werd anoniem opgeschreven, opgehaald en geëvalueerd.
Er mocht maar een antwoord op het briefje staan. ECHT of ONECHT.
Wij waren zeer verrast, dat op elk anoniem afgegeven briefje het woord „ECHT“ stond.
Zonder dat wij er van af wisten, had de geestelijke stil hiervoor gebeden en was, hoewel hij
in het begin erg sceptisch was, na een novene tot de „Heiligen Geest“ van de absolute
echtheid overtuigd.
Erna nam hij vaker contact op met de profetes en is dank zij haar getuigenis, als ook grote
bescheidenheid en nederigheid des te meer van de echtheid overtuigd.
Wij willen de critici er uitdrukkelijk voor waarschuwen zich niet zelf, door de deels
boosaardige en vervelende kritiek, te beschadigen, want het zal op hun terugvallen. Wij zijn
samen met deze intentie een gebedscampagne begonnen, met de hoop, dat de
hardnekkigste en luidruchtigste critici zich geestelijk, alsook in woord, daad en geschrift in
bedwang weten te houden – dit is voor hun eigen zelfbescherming!
De kracht en de macht van ons gezamenlijk smekende gebed moet ook de critici tot inzicht
en omkeer oproepen. Het spijt ons dat wij dit bewijs van kracht en macht van het gebed
moeten gebruiken, echter de omstandigheden en de dringendheid van het glorierijke
„Eindtijdwerk“ dulden geen oponthoud en geen spotters.
In liefde verbonden,
Uw zuster N.N.

