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Mijn zeer geliefde dochter, er moet nog zoveel werk verzet worden door Mijn volgelingen om de 
aarde te zuiveren van de plaag, die zich als een deken uitspreidt over veel mensen die niet in God 
geloven. 
 
Zovelen dwalen rond op de wereld zonder enig richtingsgevoel. Ze zijn verstoken van geestelijke 
gevoelens en zijn onbekend met de liefde van God. Zij zijn de zielen naar wie Ik snak en die Ik door de 
waarheid wens te omhelzen. 
 
Jullie, Mijn geliefde volgelingen, moeten naar hen toegaan en hun vertellen dat Ik, Jezus Christus, de 
Mensenzoon, de Messias, weldra zal komen. Zij moeten weten dat jullie niet verstoten zullen 
worden want het is omwille van jullie, van jullie generatie, dat Ik in deze tijd kom. 
 
Veel anderen, die zich geestelijk bewust zijn van het bestaan van God, zullen nieuwsgierig maar 
aarzelend zijn in het aanvaarden van Mijn boodschappen.  
 
Anderen, die Mijn woord verkondigen en die vrome Christenen zijn, zullen op hun hoede zijn en 
traag om alles wat Ik zeg te omhelzen. 
 
Zij zullen Mijn woord in twijfel trekken en analyseren, uit angst een vreselijke vergissing te begaan. 
Zij zijn bang met een leugen gevoed te worden. 
 
Dan zullen er de geestelijken van Christelijke Kerken zijn, die zullen opstaan en aan Mijn oproep 
gehoor zullen geven. Sommigen zullen snel reageren want zij zullen Mijn liefde door hun aderen 
voelen stromen wanneer zij Mijn boodschappen lezen. 
 
Anderen zullen, door Mijn gave van de Heilige Geest, voelen dat een dringend roepen vervat ligt in 
Mijn heilig woord. Sommigen zullen voorzichtiger zijn dan anderen, maar na verloop van tijd zal hun 
aantal stijgen tot miljoenen. 
 
Dat is de reden waarom jullie, Mijn volgelingen, moeten doorzetten. Hoewel velen jullie in het begin 
in Mijn naam zullen afwijzen, zal dat veranderen. Zodra de waarheid alom bekend is en verwelkomd 
wordt, zal men jullie opzoeken. Mijn woord zal met liefde en eerbied behandeld worden, ook al 
zullen deze zielen daardoor lijden. 
 
Het maakt niet uit hoeveel verzet tegen Mij er zal komen, want Mijn missie zal niet falen. 
 
Verdraag dergelijke tegenstand! Aanvaard de verguizing die jullie vanwege deze boodschappen zal 
toebedeeld worden! 
 
Dat valt te verwachten van zodra het woord van God over de aarde uitgestort wordt. Diegenen die in 
duisternis verkeren, zullen Mijn woord niet aanvaarden omdat het hun leven zal ontwrichten. 
 
Het zal hen ertoe brengen hun overtuigingen opnieuw te evalueren en zij zullen niet willen dat ze dat 
onder ogen moeten zien. 
 



Mijn woord aanvaarden zou betekenen dat zij hun gewoonten zouden moeten veranderen. 
Jammer genoeg hebben zij niet het verlangen om hun handelwijze te veranderen, want spreekt 
hen niet aan. 
 
Ik zal niet rusten voordat Ik hun ogen geopend heb voor de waarheid. Ik verwacht ook dat jullie, Mijn 
volgelingen, niet ophouden tot er zoveel mogelijk mensen in de ogen van God eendrachtig verenigd 
zijn. 
 
Jullie Jezus 
 


