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Mijn zeer geliefde dochter, je mag niet toestaan dat de wrede afwijzing van Mijn heilige 
boodschappen door die volgelingen van Mij, waarvan jij weet dat zij Mijn Heilige Wil bijzonder 
toegewijd zijn, jou verwarren. 
 
Verwacht dat dit soort afwijzing in intensiteit zal toenemen, want Mijn woord zal aan flarden 
gescheurd worden en opzij gezet alsof het niets is. 
 
De pijn van de afwijzing die jij voelt, is Mijn pijn. De vernedering en bespotting jou aangedaan, is Mijn 
vervolging. In plaats van toe te laten dat een dergelijke afkeuring jou kwetst, moet je het zwijgend 
aanvaarden. 
 
Wees vreugdevol te midden van je tranen want je weet inmiddels dat Ik altijd afgewezen werd, zelfs 
door Mij eigen leerlingen. 
 
Als je zou toelaten dat de afwijzing van Mijn woord jou ophoudt bij de verspreiding van Mijn 
boodschappen, zullen minder zielen gered worden. 
 
Denk er altijd aan dat Mijn grootste verlangen het redden van zielen is. 
 
Mijn missie mag niet bezoedeld worden door de menselijke opinie, die tot doel heeft jou te 
ondermijnen. 
 
De woorden die Ik je deze avond geef, zijn niet bedoeld om je troost te bieden maar om de 
dringende noodzaak van Mijn boodschappen aan de wereld te benadrukken. 
 
Veel van Gods boodschappers zijn jou, Mijn dochter, voorafgegaan om de mensheid voor te bereiden 
op Mijn Tweede Komst. 
 
Geen enkele profeet heeft zo overvloedig boodschappen gekregen van Mijn geliefde Moeder en de 
Heilige Drieëenheid. 
 
Enkel deze boodschappen kunnen de geheimen van de komende tijden openbaren en de zegeningen 
bieden die al Gods kinderen tot op de laatste dag nodig hebben. 
 
Grijp het geschenk van Mijn woord aan. Het wordt aan de mensheid geschonken om jullie leven te 
geven. 
 
Zonder Mijn hulp zou het voor jullie zeer moeilijk zijn om de beproevingen, die in het verschiet 
liggen, te doorstaan. 
 
Al Mijn ware boodschappers zijn Gods kinderen aan het voorbereiden op de Tweede Komst. 
 
Weet dat dit zal plaatsvinden tijdens het leven van deze generatie. 
 
Neem Mijn beker aan, drink ervan, laat dit jullie vervullen met de gave van het 
onderscheidingsvermogen zodat jullie Mij kunnen helpen om zielen te redden. 
 
Jullie Jezus 


