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Mijn zeer geliefde dochter, Mijn Tweede Komst zal het laatste hoofdstuk zijn in de vervulling van 
Mijn Verbond. Dat Verbond zal de geboorte van het Nieuwe Jeruzalem zien. 
 
Dit Nieuwe Jeruzalem zal voor de eenwording van al Gods kinderen, die het woord van de Heer 
aanvaarden, staan. 
 
Wat de Joden betreft: zij zullen eindelijk aanvaarden dat de ware Messias gekomen is om hen de 
redding, die zij afsmeken, te brengen. 
 
Ik, Jezus Christus, uit het Huis van David, zal komen als Redder, overeenkomstig de Heilige Wil van de 
ene, ware God. 
 
Zij wezen Mij af, de Zoon van God, die de eerste keer in het vlees kwam. Deze keer zal Ik uit de 
Hemel komen en zal Ik Mijn uitverkoren volk omhullen met het geschenk van Mijn Nieuw Koninkrijk. 
 
Zij zullen eindelijk in vrede leven, want zij zullen de waarheid inzien en zij zullen het bestaan van de 
Drieëne God aanvaarden. Er is maar één God. Meer kunnen er niet zijn. Ik Ben niettemin in Mijn 
Vader. Ik Ben God. Ik kwam in het vlees om de mensheid Mijn barmhartigheid te tonen en hen te 
vrijwaren van de eeuwige verdoemenis. Mijn Heilige Geest is ook in de ene God terwijl Hij zich 
manifesteert in de ziel van de profeten en de ziel van Gods kinderen doet ontvlammen. 
 
Zoveel mensen zullen Mijn Tweede Komst fel bestrijden, met inbegrip van diegenen die in de ene, 
ware God geloven. Zij zullen – zoals in het verleden gebeurd is – het woord van God, zoals het door 
de profeten geopenbaard wordt, niet aannemen. 
 
Veel goede en vrome Christenen zullen Mijn woord tot op het einde blijven afwijzen. 
 
Mijn woord zal betwist en afgekraakt worden, vooral door de Katholieke Kerk. Maar weet dit: het 
moment van Mijn Tweede Komst is dichtbij, en diegenen die Mij, alsook de belofte die Ik Mijn Vader 
deed om Zijn Koninkrijk op aarde te creëren, blijven afwijzen, zullen buiten beschouwing gelaten 
worden. 
 
Nadat Mijn grootse barmhartigheid geopenbaard is en wanneer al diegenen, die de waarheid niet 
willen aannemen, alle kansen gekregen hebben, zal Mijn geduld op zijn. 
 
Jullie Jezus 


