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Mijn zeer geliefde dochter, wanneer Ik de wereld wil voorbereiden op Mijn Tweede Komst, moet Ik 
vragen dat al Mijn volgelingen volkomen op Mij vertrouwen. Ik houd van jullie. Ik zal altijd gehoor 
geven aan jullie gebeden om de verdorven daden, die door de vijanden van God in de wereld 
gepland worden, in te perken. 
 
Ik bescherm jullie, Mijn geliefde volgelingen. Terwijl Ik de waarheid nooit voor jullie zou kunnen 
verbergen, moet Ik jullie waarschuwen voor de onnauwkeurige profetieën die op dit ogenblik door 
valse profeten aan de wereld overgebracht worden en die in het hart van de zielen schrik 
teweegbrengen. 
 
De hand van Mijn Vader zal, zoals Ik jullie al eerder verteld heb, op die goddeloze mensen neervallen 
wanneer zij proberen Gods kinderen van de aarde weg te nemen voordat ze in de goede conditie 
verkeren om Mijn Koninkrijk te betreden. 
 
Jullie mogen nooit toestaan dat angst de hoop of terreur de liefde vernietigt. De liefde zal het kwaad 
vernietigen. De liefde zal toenemen in de wereld en door Gods genade zich verbreiden, als antwoord 
op de gebeden van Zijn kinderen. 
 
Luister niet naar overdreven beweringen die jullie wellicht over de eindtijd horen! Laat niet toe dat 
dergelijke verhalen, waarvan er vele neerkomen op fictie, jullie van streek brengen of jullie schrik 
aanjagen! 
 
Ik, Jezus Christus, zal in Mijn barmhartigheid het kwaad vernietigen, aangezien Ik nooit zielen zal 
opgeven. God is liefde. Gods macht is almachtig. 
 
God is barmhartig. Vergeet dat nooit! 
 
Bid, bid, bid want jullie mogen niet toelaten dat jullie hart verontrust raakt wanneer gebed een groot 
deel van het kwaad in de wereld kan inperken. Geef jullie in liefde, hoop en vreugde aan Mij over en 
Ik zal al jullie angsten en onnodige zorgen wegnemen. 
 
Wanneer jullie je opmaken voor een groot feest, zullen jullie altijd blij en opgewekt zijn. En ook al 
kunnen voor de grote dag veel verstoringen en zware tegenslagen optreden, zal alles vergeten zijn 
wanneer op de langverwachte dag bij dageraad de zon opkomt. 
 
Zo moeten jullie Mijn Tweede Komst bekijken. Hoewel het kwaad – waarvan jullie in de aanloop 
getuige zullen zijn – jullie schrik zal aanjagen en jullie zal doen walgen, zal dat van korte duur zijn, 
want al snel zal het allemaal vergeten zijn. 
 
Leef in vrede! Verlies nooit de hoop op Mijn grootse barmhartigheid! Ik zal diegenen, die van Mij 
houden, nooit in de steek laten. 
 
Jullie Jezus 


