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Mijn zeer geliefde dochter, zeer spoedig zullen nu die zielen, die ontvlamd zijn door de kracht van de 
Heilige Geest ten gevolge van deze boodschappen, zich in alle naties eensgezind verzamelen.  
 
Zij zullen zich eenstemmig verenigen om Mijn woord te verkondigen zodat iedere verdwaalde ziel uit 
de klauwen van het beest gegrist kan worden. 
 
Mijn Restkerk zal zich al snel verzamelen en zal aangroeien doorheen de wereld en het gebed zal 
hen samenbinden tot één Heilige Kerk. 
 
Ik zal hulp sturen naar elk van Mijn twee Kerken, Mijn Twee Getuigen op aarde. Vervolgens zullen zij 
opstaan en, in elke uithoek van de wereld, moedig de waarheid verkondigen. 
 
Mijn stem zal galmen als de donder en diegenen die werkelijk van Mij houden, zullen Mij zeker 
herkennen. 
 
De genaden van de Heilige Geest zullen de ziel van Mijn krijgsmannen in brand zetten en zij zullen 
verder oprukken en Mij helpen de mensheid te redden. 
 
Verheug jullie, Mijn strijdmacht, want jullie zijn gezegend voor deze glorieuze taak uitgekozen te zijn. 
 
Door jullie liefde voor Mij, jullie Goddelijke Redder, zullen jullie helpen om jullie broeders en zusters 
ervoor te behoeden aan de Boze verloren te gaan. 
 
Kom nu, Mijn volgelingen, en sta Mij toe jullie, door de dichte en doornige wildernis, naar het licht 
van Mijn Nieuw Koninkrijk op aarde te loodsen. 
 
Vrees Mijn hand nooit vermits Ik jullie voorga in de strijd tegen de Antichrist.  
 
Denk eraan dat dit een oorlog is die gewonnen zal worden door Mijn Restkerk op aarde. 
 
Denk er bovendien aan dat het aantal zielen dat gevrijwaard kan worden, zal afhangen van de 
sterkte van jullie geloof, jullie edelmoedigheid van geest en jullie bereidwilligheid in Mijn heilige 
naam te lijden. 
 
Ik houd van jullie. 
 
Ik zegen jullie. 
 
Ik geef jullie de genaden die jullie nu nodig hebben om jullie wapenrusting op te nemen en op te 
rukken naar Het Eeuwig Leven. 
 
Jullie Jezus 


