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Mijn zeer geliefde dochter, als de mensen zich bewust waren van het geschenk dat Ik de mensheid 
ga toekennen, waarbij Ik de doden en de heiligen tot leven zal wekken, die zich zullen aansluiten 
bij diegenen onder jullie aan wie het geschenk van eeuwig leven in Mijn Koninkrijk verleend wordt, 
zouden jullie pas echt deze zeer bijzondere zegening bevatten. 
 
Op aarde een geliefde verliezen door overlijden, kan zeer droevig zijn en veroorzaakt een schrijnende 
pijn. Maar Mijn belofte, om jullie eendrachtig te verenigen met diegenen die in staat van genade 
gestorven zijn, zal al Gods kinderen op een werkelijk glansrijke manier verenigen. 
 
Families zullen zich verenigen. Geliefden zullen samenkomen en dat zal resulteren in een groot 
feest. Al diegenen die gezegend zijn om opgenomen te worden in Mijn Nieuw Paradijs, dat eeuwig 
leven biedt, zullen versteld staan van de omvang van Mijn groot geschenk. 
 
Bereid jullie voor op de dood! Wees er niet bang voor! Maar weet dat de Hemel niet gemakkelijk te 
betreden is! Het vereist veel geestelijke voorbereiding. Wanneer jullie het wonderlijke leven, dat 
jullie bij Mijn Tweede Komst te wachten staat, duidelijk vatten, dan zullen jullie begrijpen wat er van 
jullie verwacht wordt. 
 
In deze tijd moeten jullie niet enkel Mijn instructies opvolgen, jullie moeten ook de 
verantwoordelijkheid op jullie nemen Mij te helpen de zielen te behouden van diegenen die geen 
interesse in Mij hebben en die niet het verlangen hebben hun ziel te redden, het weer met Mij 
goed te maken of de sacramenten te ontvangen. Dat komt doordat zij een bewuste keuze gemaakt 
hebben om Mijn bestaan van hun dagdagelijkse leven gescheiden te houden. Ik Ben iets waarvan zij 
zich wellicht vaag bewust zijn – één of andere geestelijke opvatting die zij niet kunnen begrijpen. De 
reden daarvoor is dat zij niet geïnteresseerd zijn in het doorvoeren van de veranderingen, die nodig 
zijn als zij Mijn Koninkrijk waardig willen worden. 
 
Deze verdwaalde lauwe zielen zijn Mijn grootste zorg omdat hun aantal groot is en zij langzaam 
verder en verder van Mijn wegdrijven. Ik smacht naar hun ziel. De enige manier waarop ik hen kan 
bezielen, is om door de hedendaagse communicatiemiddelen hun aandacht te trekken. Elke steen zal 
omgekeerd worden. Alles wat in Mijn macht ligt zal gedaan worden om hen tot Mij te brengen. 
 
Verder zijn er ten slotte de zielen die – niet door hun eigen schuld – nooit van Mij gehoord hebben. 
Die nooit afwisten van Mijn kruisdood of de gevolgen daarvan op de toekomst van hun bestaan. Ik 
moet hun de waarheid tonen. Ik moet hen onderwijzen. Ik moet Mijn boodschappen eenvoudig 
houden. Ik moet hun het bewijs van het bestaan van hun ziel tonen en jullie, Mijn strijdmacht, zullen 
Mij hierbij helpen. 
 
Er zullen veel taken voor jullie weggelegd zijn bij de redding van alle zielen en Ik, jullie Jezus, zal 
jullie tonen hoe deze tot stand gebracht moeten worden. Ik zal jullie uitvoeriger onderrichten en Ik 
hoop dat jullie aan Mijn oproep gehoor zullen geven, hoe onmogelijk de taak ook kan lijken. 
 
Houd van Mij en vertrouw op Mij want Ik Ben jullie Leraar en door Mij zullen jullie de mysteries van 
Mijn laatste goddelijk plan begrijpen. Daarna zal alles achter de rug zijn en zal de wereld klaar zijn 
voor Mijn glorieuze Wederkomst. 
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