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Mijn kind, je mag nooit denken dat, door de verlatenheid van deze roeping, de bekering niet
plaatsvindt.
Jouw missie, door Mijn eeuwige Vader bekrachtigd, bestaat erin om de waarheid over de Tweede
Komst van Mijn Zoon onder al Gods kinderen te verspreiden.
Het is belangrijk dat aan die kinderen, die geen tijd doorbrengen ter ere van en met devotie tot Mijn
Zoon, verteld wordt wat er gaat komen.
Al Gods kinderen moeten opgenomen worden in elk van jouw gebeden want Hij, Mijn Vader, houdt
van iedereen.
Zelfs diegenen die hun hart naar Mijn Vader toe verhard hebben en die Mijn Zoon niet willen
erkennen, moeten eeuwig leven krijgen.
Wanneer het geschenk van de Waarschuwing plaatsvindt, zullen veel zondaars verlicht worden en zij
zullen zich tot Mijn Zoon wenden, smekend om Zijn barmhartigheid.
Pas dan zal de mensheid willen luisteren naar de belangrijke boodschappen die, via jou, door Mijn
Zoon gegeven worden.
Zodra zij de waarheid – dat de tijd van Zijn nieuwe heerschappij een aanvang gaat nemen – beseffen,
zullen zij Zijn heilig woord verslinden.
Veel van Gods kinderen zijn verward over het bestaan van de Hemel en de aarde. Velen zijn te bang
om over het leven na de dood na te denken.
Mijn kind, er zal geen dood zijn voor diegenen die Mijn Zoon liefhebben.
In plaats daarvan zullen zij opgenomen worden in het Nieuw Tijdperk van Vrede en het Paradijs dat
door Mijn Vader aan al Zijn kinderen beloofd werd.
Jullie moeten bidden dat al de dolende en verdwaalde zielen hun weg terug vinden naar de
liefdevolle armen van Mijn dierbare Zoon anders zullen zij niet geschikt zijn om de poorten van het
Nieuwe Paradijs binnen te treden.
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