Zij zullen snikken van opluchting wanneer zij beseffen dat zij een toekomst
hebben waarin de dood niet bestaat
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Mijn zeer geliefde dochter, Mijn kracht stroomt op dit moment, door de kracht van de Heilige
Geest, door het hart van mensen. Zelfs koude en ver verwijderde zielen zullen bekeerd worden
door de geschenken die Ik over de mensheid uitstort vanwege jullie edelmoedige antwoord op
Mijn oproep vanuit de Hemel.
Niet één natie zal het nalaten om de kracht van de Heilige Geest aan te nemen. Niet één steen zal op
de andere gelaten worden; niet één priester zal zich niet bewust zijn van Mijn boodschappen; niet
één geliefde leerling zal onberoerd gelaten worden door het nieuws dat Ik breng. Zelfs diegenen die
Mij verwerpen zullen een tweede maal terugkomen om Mijn woord te vernemen omdat Mijn Heilige
Geest hun hart raakt.
Verheug jullie, want het is nog maar twee jaar geleden dat deze missie een aanvang nam en Mijn
woord wordt in meer dan tweehonderd landen en in bijna veertig talen gelezen. Ik zal Mijn
boodschappen blijven verspreiden, in elke taal, onder de rijken en de armen, onder atheïsten en
gewijde dienaren van Mij.
Ik maak geen onderscheid tussen de persoon die niet in God gelooft en diegenen die hun leven aan
Mij, hun Jezus, wijden. Elke ziel is evenzeer net zo belangrijk voor Mij als diegenen die Mij kwellen,
die Mij verraden, die Mij aan het huilen maken, diegenen die Mij aanvallen, Mij kruisigen en Mij
haten – Ik houd van hen allemaal. Daardoor ben Ik geduldig. Ik weet dat, wanneer de waarheid
doordringt, zij tot Mij zullen komen. Zij zullen dan snikken van opluchting wanneer zij beseffen dat zij
een toekomst hebben waarin de dood niet bestaat.
Dat is Mijn belofte en wanneer jullie verontrust zijn, gegeseld, uitgescholden en als dwazen
afgeschilderd worden, is dat het enige waarop jullie je moeten focussen. Dit Nieuw Paradijs is er
voor jullie allemaal. Wanneer jullie strijden om zielen te redden, bewaar dan deze belofte in jullie
hart.
Jullie geliefde Jezus

