De voorbereidingen op Mijn Tweede Komst zijn volop aan de gang
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Mijn zeer geliefde dochter, de voorbereidingen op Mijn Tweede Komst zijn volop aan de gang.
Door de gebeden van Mijn geliefde volgelingen en uitverkoren zielen, kunnen en zullen thans veel
meer mensen in de wereld gered worden.
Zo veel meer dan er geweest zouden zijn als er geen offers waren van diegenen die Mij nabij zijn.
Ik hunker ernaar om jullie allemaal naar het Nieuw Tijdperk van Vrede, het Nieuw Paradijs op aarde,
te brengen.
Als die halsstarrige zielen, die Mijn oproep van barmhartigheid weigeren en die zich in Mijn ogen
moeten verlossen, maar zouden luisteren.
Veel gelovigen zijn lauw en niet geschikt om Mijn Nieuw Koninkrijk te betreden. Hun gesloten en
versteende harten wijzen Mij nu af, terwijl Ik spreek.
Zij betonen Mij lippendienst in de kerk maar beweren toch Mij na te volgen.
Nu Ik Mijn hand van barmhartigheid uitstrek en hen toesteek, om hun hand in de Mijne te nemen,
duwen zij Mij weg.
Zo wantrouwend, zo weinig echte kennis bezittend over de manier waarop Ik Mij vanuit de Hemel
met de wereld in verbinding stel, beweren zij te geloven in Mijn Goddelijkheid.
Toch laten zij het na te aanvaarden dat Ik de macht heb om doorheen Goddelijke Openbaringen tot
de wereld te spreken.
Zij missen de kans om de extra genaden te bemachtigen die Ik hen verlang te geven om hen dichter
bij Mijn Heilig Hart te brengen.
Het is een beetje zoals een dorp dat lijdt onder een hongersnood, zonder iets te eten, terwijl zij
langzaam verhongeren.
Nochtans sta Ik naast hen en kan hen al het levensonderhoud en voedsel bieden om hen staande te
houden voor het Eeuwig Leven. Maar zij kunnen Mij niet zien.
Velen willen Mij niet zien, want zij betwijfelen dat Ik nu met hen zou kunnen spreken.
Jullie, Mijn volgelingen, moeten Mij helpen om diegenen in de wereld – die geen geloof of
belangstelling hebben in een wereld buiten deze – te redden, om hen te beschermen.
Spoedig zullen zij beseffen dat zij een ziel hebben. Dat zal het moment zijn waarop Ik aan jullie allen
vraag om Mijn woord te verkondigen zodat de hele mensheid in Mijn Nieuw Paradijs kan wonen.
A.u.b. verspreid Mijn woord, Mijn gebeden, Mijn boodschappen en Mijn waarschuwingen onder alle
zielen, vooral onder diegenen die geen vertrouwen, geloof of kennis hebben aangaande Mijn belofte
om weer te keren, om de levenden en de doden te oordelen.

Zij hebben niet veel tijd meer dus verzoek Ik jullie dringend om voor hun ziel te bidden.
Jullie Jezus

