Zij luisteren misschien niet, maar het woord van God moet hen toch gegeven
worden
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Mijn zeer geliefde dochter, wanneer Ik de mensheid vraag om naar Mijn stem te luisteren, kwetst het
Mij als diegenen, die van Mij houden, zeggen dat Ik nooit op deze manier zou spreken.
Als ze maar wilden luisteren, dan zou Mijn Hart verheven worden en dan zouden nog zo veel meer
zielen gered worden.
De voorbereiding op Mijn Tweede Komst wordt, door middel van deze boodschappen, door Mijn
heilige lippen meegedeeld.
De voorbereiding op Mijn geboorte werd ook op voorhand door de profeten bekend gemaakt om
Gods kinderen opmerkzaam te maken op de komst van de Messias.
Waarom weigeren Mijn leerlingen op aarde te aanvaarden dat Mijn Vader Zijn profeten zou sturen
om Mijn Tweede Komst in te luiden?
Hoe weinig weten zij eigenlijk over de manier waarop Mijn Eeuwige Vader de mensheid voorbereidt
op grote gebeurtenissen.
Mijn geestelijken, Mijn gewijde dienaren, moeten nu naar Mijn oproep luisteren want Ik heb hun
hulp nodig. Toch zullen er velen niet in slagen om te reageren. Zij zullen Mij, door Mijn
boodschappen, afwijzen.
Zij zullen de waarheid maar beseffen wanneer het te laat is.
Mijn dochter, wees nooit bang om Mijn boodschappen openbaar te maken, met inbegrip van de
boodschappen die jij vreemd of beangstigend vindt.
Zij luisteren misschien niet, maar het woord van God moet hen toch gegeven worden.
Het is niet aan de mensen om jou te gelasten op te houden het heilig woord van God mee te delen.
Sluit je oren en negeer de spot in het advies, want dat is niet belangrijk.
Tot diegenen onder jullie die zichzelf Christenen noemen en die Mijn boodschappen verachten, zeg Ik
dit:
Door Mijn woord af te kraken, door Mijn boodschappen aanstootgevend te vinden en door Mijn
woord belachelijk te maken, hebben jullie het koord, dat jullie aan Mijn Hart bindt, doorgesneden.
Jullie kunnen Mijn boodschappen niet aanvaarden omdat jullie denken dat jullie Mij kennen en Mijn
woorden herkennen wanneer ze gesproken worden. In plaats daarvan zijn jullie ten prooi gevallen
aan de bedrieger die jullie blind maakt voor de waarheid.
Ik roep jullie allemaal nogmaals op om Mij, jullie Jezus, te aanroepen en Mij toe te staan jullie hart te
openen.

Laat Mij jullie bekleden met de kracht van de Heilige Geest zodat jullie Mij zullen herkennen.
Aan de priesters: Ik verzoek jullie dringend om te beseffen dat de tijd, waarin de profetieën van
Daniël zich zullen ontvouwen en waarin de Zegels van het Boek der Openbaring door Mij - Het Lam
Gods - geopend zullen worden, aangebroken is.
Herinner jullie Mijn belofte!
Ik zal terugkomen om de levenden en de doden te oordelen.
Mijn belofte - om al diegenen, die Mij trouw zijn, het eeuwig leven te bezorgen - staat op het punt
zich te ontvouwen.
Jullie moeten ervoor zorgen dat jullie je naar behoren voorbereid hebben op deze glorieuze
gebeurtenis.
Jullie Jezus

