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Mijn zeer geliefde dochter, weet nu dat de verspreiding van Mijn Heilige Geest op het punt staat 
hoogtij te vieren. 
 
Het vuur van de waarheid zal de wereld in verrukking brengen en zal de ziel van velen vervullen door 
het ongekunsteld wonder van Mijn grootse barmhartigheid. 
 
Er zal veel bekering plaatsvinden en het zal op dat moment zijn dat Mijn overgebleven strijdmacht zal 
opstaan om uit te groeien tot een sterke kracht in de strijd tegen de Antichrist. 
 
Mijn Christelijke Restkerk zal het Heilig Evangelie in alle hoeken der aarde verspreiden. 
 
Er zal vuur uitgestort worden op diegenen die Mijn Restkerk proberen te schaden. Want enkelen 
zullen in staat zijn de waarheid van Mijn heilig woord te weerstaan wanneer dit hen getoond wordt. 
 
Er zullen er zovelen zijn dat het tot ruim 20 miljoen zal oplopen. 
 
Er zullen onder jullie leiders oprijzen en jullie zullen in sommige kringen jullie geloof verborgen 
moeten uitoefenen. 
 
Jullie zullen een kruistocht van Mijn leer voeren en Mijn kruistochtgebeden zullen jullie wapen zijn 
om de vijand te verslaan. 
 
Vreemden zullen nader tot elkaar komen, mensen uit verschillende landen zullen zich verenigen en 
religies die in het verleden door hun verschillen verscheurd waren, zullen zich eensgezind 
samenvoegen. 
 
De Ene Restkerk die zal standhouden, onverslagen, tot de opkomst van het Nieuwe Jeruzalem. 
 
Dat is het moment dat Mijn Tweede Komst zal plaatsvinden. 
 
Wanneer Mijn Nieuw Jeruzalem uit de as herrijst terwijl al diegenen, die Mij bestreden, dachten dat 
Mijn Kerk op aarde tot de grond platgebrand was. 
 
En dat zal het dan zijn. 
 
Het nieuwe begin. 
 
Het Nieuw Tijdperk. 
 
De Nieuwe Hemel en de Nieuwe Aarde. 
 
De tijd waarin de Goddelijke Wil van Mijn Vader eindelijk verwezenlijkt wordt. 
 
Sta nu op, Mijn strijdmacht. Verbreid jullie en sla jullie vleugels uit. Wijk nooit af van de waarheid die 
vervat ligt in de Heilige Bijbel. 
 



Twijfel nooit aan de woorden die in de Heilige Schrift opgenomen zijn. 
 
Voor diegenen onder jullie die dat wel doen, waaronder leden van Mijn Kerk op aarde : jullie moeten 
je hart openen voor de waarheid ! 
 
De Bijbel bevat het heilig woord van God. De Bijbel bevat de hele waarheid. 
 
Deze liegt niet ! 
 
Als jullie de daarin opgenomen waarheid ontkennen, ontkennen jullie het woord van God. 
 
Jullie Redder 
Jezus Christus 


