Deze boodschappen zullen de laatste zijn die aan jullie gegeven worden voor
de Grote Dag waarop Ik kom om te oordelen
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Mijn zeer geliefde dochter, de pijn van de profeten, die voor jou kwamen, is nooit gekend geweest.
Maar hun last was zwaar. In tegenstelling tot zieners, werkten zij alleen en werd hun elke vorm van
aanvaarding ontzegd.
De profeten werden gehaat omdat zij in naam van God profeteerden en omdat zij vertelden over
toekomstige tragedies, die de mensheid zouden treffen vanwege de smet van de zonde. Zij leidden
een eenzaam en beangstigend leven, en schoten vaak tekort door de moeilijkheid van hun missie.
Het was voor hen moeilijk om de profetieën te begrijpen en velen waren onwetend over de
betekenis van de woorden die hen gedicteerd werden. Velen waren niet zeker of zij wel
daadwerkelijk profeten waren, maar door de vruchten van hun missie – toen zij de verspreiding van
het Woord van God en hoe snel bekeringen gezien werden, waarnamen – beseften zij het.
De meesten van Gods profeten werden veracht, bespot en als ketters beschouwd. Velen werden tot
de woestijn veroordeeld en gekweld, allemaal omdat zij door God gezonden boodschappers waren.
Profeten worden enkel vanwege Gods liefde naar de wereld gestuurd, om Zijn kinderen op
gebeurtenissen, die op de redding van hun ziel een impact zullen hebben, voor te bereiden. Aan de
profeten werden verschillende missies gegeven. In sommige gevallen werden zij gezonden om de
mensheid te waarschuwen voor het gevaar van de ongehoorzaamheid aan de Vader. Anderen
werden gestuurd om te waarschuwen voor de gevolgen, die de mensen zouden treffen, als zij in
zware zonde zouden vallen. In andere gevallen was het om de mensheid te waarschuwen voor
diegenen die hen vervolging zouden toebrengen en die zouden proberen te verhinderen dat het
Woord van God Zijn kinderen voedt. En dan was er Johannes de Doper, gestuurd om Gods kinderen
voor te bereiden op de komst van de Messias, de enige Zoon van God, die gezonden werd om hen in
de ogen van God te verlossen. Maar zij wilden niet naar hem luisteren. De geringsten onder de Joden
luisterden wel en namen Mij, Jezus Christus, de Mensenzoon, aan maar de heiligste en de meest
hooggeplaatste dienaren binnen de Kerk in die tijd, weigerden de waarheid aan te nemen.
En nu ben jij gestuurd, Mijn dochter, om de weg te bereiden voor Mijn Tweede Komst zodat Ik de
wereld redding kan brengen en Mijn Nieuw Paradijs verwezenlijkt kan worden. Dit werd voorzegd,
maar zullen zij luisteren? Jammer genoeg niet. Zij weigeren te geloven dat Mijn Vader wellicht in hun
tijd Zijn laatste profeet naar de wereld zou kunnen zenden. Daardoor ontkennen zij het Heilig
Evangelie van God. Zij geloven dat Mijn Tweede Komst pas in de verre toekomst zal plaatsvinden.
Deze dwaling wordt niet veroorzaakt door hun kennis van de Heilige Schrift maar door hun gebrekkig
menselijk redeneren waardoor niets van Mijn belofte, om terug te komen, begrepen kan worden.
Het glansrijk erfdeel voor jullie toekomst, dat jullie te wachten staat, behoort jullie toe. Het is
bestemd voor eenieder van jullie, ongeacht hoe zwartgeblakerd of zuiver jullie ziel ook is, maar jullie
moeten je voorbereiden en waakzaam zijn, want elke demon uit de hel doolt op dit moment op
aarde rond, en doorheen anderen zullen zij proberen jullie tegen te houden. Satan wil niet dat Mijn
Vader Zijn kinderen thuis brengt naar hun rechtmatig erfdeel. Hij zal leugens verspreiden, verwarring
veroorzaken en jullie afleiden. Zijn sluwe en bedrieglijke handelwijze zal zo subtiel zijn, en hij zal
werken doorheen andere zielen die zich openstellen voor een dergelijke verleiding. De mensen zullen
daardoor niet geloven dat God ooit een andere profeet op deze manier naar de wereld zou sturen.
Dat is onnodig, zullen zij zeggen. Zij zullen in plaats daarvan ertoe verleid worden in valse profeten te
geloven, en aangezien er zoveel van hen zijn – wolven in schaapskleren – zullen zij aangetrokken

worden tot diegenen die al die dingen zullen zeggen, die zij willen horen. Verzonnen verhaaltjes. Slim
gecamoufleerd in heilige taal die vreselijke leugens, die Mijn Woord schenden, zal verbergen.
Jij, Mijn dochter, zal de enige zijn die in deze tijd, hoorbaar voor de hele wereld, het ware Woord
van God zal spreken. Er zijn ook nog andere profeten van God, maar hun missies zijn anders. Van jou
zal gevraagd worden om de waarheid te vertellen, maar de waarheid zal choqueren, net zoals deze
zielen zal bewaren.
Zijn diegenen onder jullie - die verkondigen Mij te kennen – niet van mening, dat Mijn Vader
voorafgaand aan Mijn Tweede Komst een laatste profeet zou zenden om jullie, door de kracht van de
Heilige Geest, voor te bereiden? Kennen jullie Hem niet? Weten jullie niet hoe groot Zijn liefde is?
Kennen jullie de omvang van Zijn groot erbarmen niet? Zo ja, dan zullen jullie naar deze
boodschappen van de Hemel luisteren. Deze boodschappen zullen de laatste zijn die aan jullie
gegeven worden voor de Grote Dag waarop Ik kom om te oordelen.
Diegenen die hun leven leiden overeenkomstig het Woord van God en die niet van deze
boodschappen afweten, hebben niets te vrezen. Diegenen die deze boodschappen en de
waarschuwingen – om geen andere leer dan deze die door Mij, Jezus Christus, aan de wereld
gegeven werd, te accepteren – aannemen, hebben niets te vrezen want hun zal het Koninkrijk van
Mijn Nieuw Paradijs toebehoren.
Diegenen die Mijn hand van barmhartigheid zullen weigeren, die van Mij afdwalen en die hun ziel
verderven door Satan en al zijn loze beloftes te vereren in plaats van hun God en Schepper, zal het
eeuwig leven ontzegd worden, tenzij zij smeken om Mijn barmhartigheid.
Er is op voorhand tijd om jullie leven te vernieuwen. Het is zeer eenvoudig. Kom tot Mij en Ik zal
jullie beschermen! Deze profetieën hebben betrekking op de toekomst en zij zullen verwezenlijkt
worden. Verwerp deze als onzin en jullie zullen de dag betreuren waarop jullie de waarheid, die jullie
als Gods gekoesterde kinderen beloofd werd, de rug toekeerden!
Jullie Jezus

