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Mijn zeer geliefde dochter, Ik moet al diegenen die in Mij, Jezus Christus, geloven, vertellen dat zij 
wakker moeten worden en hun leven nu in Mij leiden. 
 
Deze boodschappen worden niet alleen gegeven om diegenen, die niet geloven in Christus, de 
Redder van de mensheid, te waarschuwen maar zij zijn ook bestemd voor diegenen, die wel in God 
geloven. 
 
Gelovigen mogen nooit in de zekerheid verkeren dat zij de waarheid kennen. 
 
Tot diegenen onder jullie, die zeggen dat zij de waarheid over Mijn Leer kennen: jullie mogen je niet 
zelfvoldaan voelen. Als jullie dat wel doen, kan dat ertoe leiden dat jullie het werk verzuimen, dat 
nodig is om jullie ziel te heiligen. 
 
Gelovigen kunnen verward zijn aangaande Mijn Leer. Zovelen begrijpen de betekenis van Mijn 
Tweede Komst niet. 
 
Veel van Mijn volgelingen denken dat het betekent dat de hele mensheid er hoe dan ook op bedacht 
zal zijn en dat zij, door Mijn barmhartigheid, gered zullen worden. O wat zou Ik willen dat dit waar 
was! Wat zou dit Mij uiteindelijk opluchting brengen! Jammer genoeg zullen velen niet voorbereid 
zijn. Velen zullen weigeren naar Mijn waarschuwingen en instructies te luisteren. Als zodanig zullen 
zij het nalaten zich afdoend voor te bereiden. 
 
Mijn Tweede Komst zal plaatsvinden. Die gelovigen die zeggen dat zij geloven in de waarheid, die 
vervat ligt in de Bijbel, weet dit: het is voor jullie gemakkelijk om aan te nemen wat daarin 
geprofeteerd werd en reeds gebeurd is. Het is niet zo gemakkelijk om de toekomstige profetieën, 
waarvan de mensheid nog getuige moet zijn, aan te nemen. 
 
Aanvaard bovendien het feit dat er goddelijke boodschappen gestuurd zullen worden om jullie voor 
te bereiden! Aanvaard dat deze voorbereiding op dit moment plaatsvindt! 
 
Wees te allen tijde waakzaam! Wijs Mij deze keer niet af, want dit is de tijd van de voorbereidingen! 
 
Wees dankbaar dat jullie dit grote geschenk gegeven wordt! 
 
Jullie geliefde Jezus 


