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Mijn zeer geliefde dochter, zalig zijn zij die gehoor geven aan het ware Woord van God, want zij 
zullen de eersten zijn om op te staan en Mijn Nieuw Koninkrijk binnen te gaan. 
 
Diegenen die Mijn heilig Woord niet gekregen hebben, waaronder die landen waar Ik afgekeurd 
wordt, zijn de eersten naar wie Ik de hand moet uitsteken. Het is niet hun eigen schuld dat zij vanaf 
de geboorte grootgebracht werden om God, de Maker en Schepper van alles wat bestaat, te 
loochenen. Ik zal Mij inspannen om hen door deze missie te bekeren en Ik beloof dat, wanneer hen 
tijdens de Waarschuwing de waarheid getoond wordt, zij snel in Mijn barmhartigheid getrokken 
zullen worden. Ik zal diegenen die door valse leerstellingen misleid worden, nooit in de steek laten, 
want zij zijn hulpeloos en hebben Mijn liefde en barmhartigheid nodig. 
 
Het is Mijn verlangen dat Mijn volgelingen zich nu voorbereiden om de ladder te beklimmen, een 
lange en moeilijke klim, naar geestelijke volmaaktheid. Diegenen onder jullie die door Mijn stem       
– vervat in het Boek der Waarheid – met de gaven van onderscheiding gezegend werden, hebben 
een plicht tegenover Mij. Dit is wat jullie moeten doen. Gebruik de gave die Ik jullie gegeven heb 
om jullie voor te bereiden op de geestelijke volmaaktheid die van jullie vereist wordt, nu Ik Mijn 
restleger op aarde opbouw. Jullie verantwoordelijkheid bestaat erin om diegenen te helpen die te 
zwak, te trots en te koppig zijn om Mijn hand van barmhartigheid aan te nemen. Het zal door jullie 
zijn dat Ik in staat zal zijn om alle zielen, met inbegrip van diegenen die Mijn barmhartigheid niet 
waardig zijn, de redding te verlenen die nodig is om voor eeuwig in Mijn heerlijkheid te leven. 
 
O hoe prachtig is dit glorieus Nieuw Koninkrijk van Mij. Als jullie het alleen maar konden zien, zou 
niet één van jullie ooit nog een woord tegen Mij uitbrengen. Dit zal jullie nieuwe thuis zijn, de plaats 
waar jullie en jullie familie zullen genieten van een eeuwige extase, vrede, liefde en vreugde, 
vermengd met alles wat voor jullie geluk door Mijn Vader geschapen werd. Zie het als een nieuwe 
woonst, vergelijkbaar met de manier waarop de aarde geschapen werd, alleen zal deze Nieuwe 
Hemel en Nieuwe Aarde geen zee hebben. Het enige water dat voor het overleven van Gods 
kinderen nodig is, zal van de Boom des Levens komen, waardoor alle leven in stand gehouden zal 
worden. 
 
Er zal aan elke behoefte tegemoetgekomen worden, en liefde zal overvloedig aanwezig zijn zodat er 
geen ontevredenheid, van welke aard dan ook, zal bestaan. Gelach, liefde, vreugde, kleur en fijne 
dingen, die geen mens ooit tijdens zijn verblijf op aarde gezien heeft, zullen er zijn in overvloed. De 
gelukzaligheid, die op aarde jullie begrip te boven gaat, zal een geschenk zijn voor ieder van jullie aan 
wie de sleutel tot Mijn Koninkrijk gegeven wordt.  
 
Het leven dat voor jullie ligt, wordt getooid met grote geschenken en jullie zullen, met liefde voor 
Mij, in een voortdurende staat van vrede blijven. Ik zal regeren in vereniging met al Gods kinderen, 
en het zal niemand aan iets ontbreken, zo groot is Mijn liefde. Dit is het enige leven dat jullie moeten 
nastreven aangezien na de grote dag, wanneer Ik jullie kom halen, er geen ander leven meer zal 
bestaan. 
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