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Mijn liefste dochter, Hoe verlang Ik ernaar om Mijn dierbare kinderen dicht tegen Mij aan te
drukken zodat Ik hen kan tonen hoezeer zij bemind worden.
Er leven, verspreid over heel de wereld, zoveel kinderen van Mij maar er zijn er zo weinigen die hun
Vader, hun Schepper kennen.
Aan diegenen die Mij niet kennen, moet gezegd worden dat Ik hen niet in de steek zal laten.
Ik zal opstaan tegen de kwade machten en de koning van de leugens, het Beest, en Ik zal het bestaan
van deze verschrikkelijke gesel uitroeien.
Pas wanneer de schaal van verdorvenheid teruggedrongen werd, kunnen Mijn kinderen de waarheid
zien.
Kinderen, maak jullie geen zorgen want jullie gebeden raken Mijn Hart en door jullie verzoeken zal Ik
veel van Mijn kinderen, die in duisternis verkeren, bewaren.
Mijn missie om Mijn geliefde Zoon te sturen, om Mijn Koninkrijk op te eisen, is nu goed ingeburgerd,
hoewel velen zich hier misschien niet van bewust zijn.
De tijd van Mijn Zoon wordt met jullie tijd samengevoegd, kinderen, en weldra zal alles één
worden.
De tijd voor het Nieuw Paradijs werd bepaald en alles voor het nieuwe thuis van Mijn kinderen, de
nieuwe wereld, werd vastgelegd.
Ik roep tot jullie vanuit de Hemel om jullie aan te sporen op Mijn Zoon, op Zijn grote barmhartigheid
en op Zijn belofte om dit Verbond te vervullen, te vertrouwen.
Laat alle twijfels, die mogelijk blijven hangen, varen aangezien deze jullie afhouden van het zoeken
naar ware vrede.
Zij blokkeren Mijn genaden, die Ik over jullie wil uitstorten om jullie te behoeden voor de laatste
resterende periode, waarin Satan de wereld controleert. Zijn tijd loopt ten einde. Daarop zal het
nieuw begin zich ontvouwen.
Ik wacht met liefde op de terugkeer van Mijn kinderen in Mijn Koninkrijk, het Koninkrijk van het
Nieuw Paradijs. Het is dan, hoe het had moeten zijn.
Ik houd van jullie. Vertrouw op Mijn Zoon en verwacht Mijn roep!
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