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Mijn zeer geliefde dochter, Ik ben op dit moment elk deel van de wereld aan het voorbereiden op 
Mijn Tweede Komst. Ik zal elke natie – niet één uitgesloten – opnemen in Mijn armen van 
barmhartigheid zodat Ik hen naar Mijn Koninkrijk kan brengen. 
 
Mijn plan is zeer gedetailleerd, en toch is het eenvoudig. Mijn stem zal, terwijl deze luid 
weerklinkt, miljoenen naar Mij toe trekken en daarna miljarden in de eindfase. Er zullen er nu veel 
meer de waarheid horen, maar zij zullen deze niet aannemen tot er gebeurt wat Ik jullie verteld heb. 
Mijn missie zal zich vlug uitbreiden en dan, zodra iedereen weet dat Ik het ben, Jezus Christus, die 
deze oproep vanuit de Hemel doet, zullen zij zich bij Mij aansluiten. Mijn missie zal, zelfs door 
diegenen die deze boodschappen afzweren, beantwoord worden.  
 
Jullie, Mijn volgelingen, kunnen ontmoedigd worden door de verguizing die jullie omwille van Mij 
zullen moeten doorstaan, maar dat zal niet lang duren. Mijn liefde voor Gods kinderen is zo groot dat 
deze vergeleken kan worden met die van een ouder die een aantal kinderen heeft. Sommige 
kinderen zullen hun moeder en vader eren en de liefde, die hen betoond wordt, beantwoorden. 
Andere kinderen zullen hun ouders wegduwen, hun broers en zussen slecht behandelen, alvorens 
uiteindelijk alle banden te verbreken. Door de bloed- en liefdesband zal niet alleen door de ouders, 
maar ook door de broers en zussen, alles in het werk gesteld worden om die verloren kinderen terug 
in de schoot van hun familie te trekken. En zodra dat gebeurt, zullen alle zonden, boosheid en 
afwijzing vergeten zijn. 
 
Mijn volgelingen, hoewel jullie de toorn van anderen het hoofd zullen moeten bieden, moeten jullie 
rustig en geduldig blijven. Jullie volharding zal op de proef gesteld worden, en sommigen van jullie 
zullen afvallen. Als dat gebeurt, zal er door Mijn trouwe volgelingen alles aan gedaan worden om 
jullie terug te brengen, zodat jullie aan Mijn oproep gehoor kunnen geven. 
 
Jullie geliefde Jezus 


