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Mijn zeer geliefde dochter, veel mensen begrijpen het mysterie van Mijn Tweede Komst niet echt. 
 
Mijn Tweede Komst is de vervulling van een Nieuw Verbond. 
 
Het zal de oprichting van het volmaakt Paradijs zijn dat door Mijn geliefde Vader liefdevol 
verwezenlijkt werd voor Adam en Eva. In die tijd waren alle dingen in volmaakte harmonie en 
overeenkomstig de Wil van God. 
 
De tijd sinds Mijn kruisiging op aarde is voor de mensheid pijnlijk geweest door de heerschappij van 
Satan, die gedurende deze periode over de aarde heerste. 
 
Het pact met Satan is bijna afgelopen en twee gebeurtenissen moeten spoedig plaatsvinden. 
 
Het terugwinnen van het menselijk ras zal tijdens de Waarschuwing gebeuren. Vanaf dat moment 
zullen de mensen, met inbegrip van diegenen die onwetend zijn over het bestaan van God, de 
waarheid omhelzen. 
 
Anderen, die traag zullen reageren op dit grote mirakel – waarbij hen het bewijs voorgelegd wordt – 
zullen zich na verloop van tijd bekeren. Ook zij zullen vragen om vergeving voor hun zondig leven. 
 
Daarop volgt de laatste fase, de heiliging – de laatste zuivering waardoor geheel de mensheid 
geschikt wordt om het volmaakte Paradijs te betreden. 
 
Dit is het Paradijs dat oorspronkelijk bewoond werd door Adam en Eva. Pas dan, wanneer alle 
mensen de Wil van Mijn Vader zullen beminnen en eerbiedigen, zal eindelijk de Goddelijke Wil van 
Mijn Vader volbracht worden. 
 
Voor dit alles geschiedt, zal er veel verzet zijn tegen de uiteindelijke verwezenlijking van Mijn 
Vader Wil. 
 
Gods kinderen zullen naar alle kanten getrokken worden. Hoewel de Heilige Geest tijdens de 
Waarschuwing zal uitgestort worden over de gehele wereld, zal Satan alles in het werk stellen om 
deze wereldwijde schuldbelijdenis tegen te houden. 
 
Hij en zijn verdorven volgelingen, zullen zich eveneens voorbereiden op de Waarschuwing. Het is hun 
doel om iedereen ervan te overtuigen dat dit niet heeft plaatsgevonden. 
 
Zoveel mensen zullen het moeilijk vinden om Gods liefde en het bestaan van het Nieuw Paradijs 
ronduit te aanvaarden zolang Satan op aarde rondwaart. 
 
Er zal pas vrijheid komen zodra hij verbannen is. 
 
Jammer genoeg zullen diegenen, die er niet in slagen de waarheid in te zien en die hardnekkig 
weigeren om God te aanvaarden, nooit het Paradijs zien. 
 
Bid a.u.b. dit kruistochtgebed om de Goddelijke Wil van Mijn Vader te aanvaarden. 



 
Kruistochtgebed (69) ‘Gebed tot God de Vader om Zijn Goddelijke Wil te aanvaarden’ 
 

God de Almachtige Vader, ik aanvaard Uw Goddelijke Wil. 
Help Uw kinderen om deze te aanvaarden. 
Belet dat Satan Uw kinderen het recht op hun Vaders erfdeel ontzegt. 
Laat ons nooit de strijd om Uw erfdeel in het Paradijs opgeven. 
Luister naar onze smeekbeden om Satan en zijn gevallen engelen te verbannen. 
Ik vraag U, lieve Vader, om de aarde te reinigen door Uw barmhartigheid  
en ons te bekleden met Uw Heilige Geest. 
Leid ons om Uw allerheiligste strijdmacht te vormen,  
beladen met de kracht om het Beest voorgoed te verbannen. 
Amen. 

 
Ga heen in vrede. 
 
Jullie Jezus 
 


