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Mijn zeer geliefde dochter, de druk die op Mijn volgelingen uitgeoefend wordt, om deze heilige 
boodschappen te verwerpen, zal toenemen. Veel misleide volgelingen van Mij zullen weigeren om 
deze boodschappen te erkennen als van Mij komend. Welgemeend in hun bedoelingen, zullen ze tot 
het uiterste gaan om mensen van Mij af te keren, in de overtuiging dat zij over Mijn Kerk waken. 
 
Ik Ben de Kerk en zolang Mijn heilige dienaren Mijn onderrichtingen, Mijn Leer, Mijn Sacramenten 
en Mijn allerheiligste Eucharistie beschermen, zijn wij gelijkgestemd. Diegenen, met inbegrip van 
de leiders binnen Mijn Kerk, die deze wetten veranderen, maken geen deel uit van Mijn Kerk. Deze 
veranderingen werden nog niet voorgesteld en zodra dat gebeurt, zal er veel ellende komen. 
 
Tot diegenen onder jullie, die in twijfel verkeren: wijs Mij a.u.b. niet af! Terwijl jullie Mij op de ene 
manier omhelzen, brengen jullie daarnaast tranen in Mijn ogen. Jullie kunnen Mij nu niet zien, maar 
spoedig zullen jullie Mijn aanwezigheid voelen. 
 
Ik roep jullie allemaal op om jullie nu voor te bereiden op de grootse schitterende toekomst die Ik 
voor jullie klaar heb staan. De Hemel verheugt zich omdat de Heilige Geest weldra zal neerdalen en 
jullie hart zal doordringen van liefde en erkenning. Er zullen zoveel zielen gered worden, zo groot is 
Mijn liefde. Ik zal nooit opgeven. Jullie zullen in Mijn naam lijden, maar dat zal vergeten zijn zodra 
jullie aan de poorten van Mijn Nieuw Koninkrijk staan. Jullie zullen allemaal als één heilige familie 
samenkomen. 
 
Ik spreek over diegenen die aan Mij verloren gaan, maar Ik heb alleszins de intentie om aan zoveel 
mogelijk van hen Mijn barmhartigheid te verlenen. Kom tot Mij en laat Mij jullie verzekeren van de 
omvang van Mijn onvoorwaardelijke liefde en mededogen voor ieder van jullie! Diegenen die Mij 
afwijzen, en in sommige gevallen Mij verafschuwen, zullen in Mijn armen gehuld worden terwijl Ik 
hun arm hart sus en hun ziel verlicht. Ik zal hun enige hoop worden wanneer zij eindelijk beseffen dat 
het duistere pad, dat zij gekozen hebben, niets anders dan ellende en angst biedt. 
 
Ik zal Mijn stralen van goddelijkheid vol barmhartigheid over de hele wereld uitstorten, en spoedig 
zal Ik heel de mensheid louteren zodat zij vlug naar Mijn Koninkrijk gebracht kunnen worden. Mijn 
tijd is bijna daar, want Ik wacht op de dag dat Mijn Vader Mij de sleutels van Mijn Koninkrijk 
overhandigt. 
 
Als het laatste Verbond volbracht is, wens Ik meer dan 7 miljard van Gods kinderen eindelijk thuis te 
brengen, naar hun Nieuw Paradijs. Dat is jullie uiteindelijk erfdeel, dat jullie beloofd werd. Verwerp 
het niet, want het leed dat jullie jezelf berokkenen, moet gevreesd worden en als jullie Mij de rug 
zouden toekeren, zal er een tijd komen dat Ik niets meer kan doen om jullie te redden. 
 
Jullie Jezus 


