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Mijn zeer geliefde dochter, wanneer Ik zeg dat Ik Mijn profeten de wereld in gestuurd heb, houdt dat 
in dat elk van hen een specifieke missie gekregen heeft. Geen twee missies overlappen elkaar. 
 
Het is een moeilijke en eenzame tijd voor de talrijke zieners en profeten omdat elk van hen alleen 
werkt. Jij, Mijn dochter, bent – zoals Ik je verteld heb – de laatste profeet. Iedereen die nu – sinds jij 
jouw boodschappen ontvangt – tevoorschijn komt en beweert Mijn woord te verkondigen, heeft dat 
gezag niet van Mij gekregen. 
 
Veel arme zielen hebben besloten om aandacht te zoeken en, in sommige gevallen, afbreuk te doen 
aan deze heilige boodschappen, die aan de wereld gegeven worden om te helpen Mijn zielen te 
redden. 
 
Ik kom om Gods kinderen te smeken om te luisteren naar wat Ik te zeggen heb, maar Ik kan hen niet 
dwingen Mij te aanhoren. 
 
Ik kan Gods kinderen nooit bevelen om iets te doen, want dat is niet mogelijk omdat hen het 
geschenk van de vrije wil gegeven werd. 
 
Alles wat Ik vraag, is dat jullie je hart openen en toelaten dat Mijn liefde jullie ziel vervult. Ik wil dat 
jullie allemaal weten – met inbegrip van diegenen die slechte daden plegen – dat Ik van jullie houd. 
Als zodanig is jullie redding Mijn prioriteit. Hoe dan ook, de profetieën, voorzegd in het Boek der 
Openbaring, hebben een aanvang genomen. 
 
Diegenen die luisteren naar Mijn instructies en gehoor geven aan Mijn oproep, kunnen veel zielen 
bewaren. 
 
Het is Mijn verlangen dat ieder van jullie tot Mij komt en deelneemt aan het Koninkrijk van het 
Nieuw Paradijs. 
 
Ik veroordeel de verharde zondaars niet, noch vraag Ik jullie om hen te veroordelen want dat recht 
hebben jullie niet. Als en wanneer jullie een ander veroordelen, spreken jullie niet in de naam van 
God. Als jullie, door andere mensen te veroordelen, anderen ertoe aanzetten om over hen te 
oordelen, wijzen jullie Mij, jullie Jezus af. 
 
Ik roep jullie allen op om in deze tijd slechts naar één stem te luisteren. Mijn stem is het enige 
waarop jullie je moeten concentreren als jullie jezelf, jullie familie, vrienden en naasten wensen te 
redden. Alle gebeden zijn nu nodig om jullie en jullie dierbaren te helpen jullie voor te bereiden op 
Mijn schuldbelijdenis, de Waarschuwing. 
 
De tijd is nu dichtbij. 
 
Jullie Jezus 


