
Mijn woord is Mijn woord. Geen mens kan Mijn woord betwisten want het 
staat in steen gebeiteld. 
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Mijn zeer geliefde dochter, het is belangrijk dat Mijn volgelingen geduldig blijven. 
 
De toekomst mag nooit overhaast worden. 
 
De plannen, bepaald door Mijn Eeuwige Vader, zullen zich vanzelfsprekend ontvouwen door de 
Goddelijke Voorzienigheid. 
 
De tijd die jullie geboden wordt, om Mij te helpen de mensheid voor te bereiden op Mijn grootse 
barmhartigheid, is zeer kostbaar. Het is een tijd waarin velen gered zullen worden door jullie 
gebeden. 
 
Hoop, geloof en liefde voor Mij, jullie geliefde Jezus, zullen jullie staande houden in jullie missie. 
 
Wanneer jullie getuige zijn van de gruwelijkheden - waarbij alles wat ter ere van Mij staat, vernietigd 
wordt – zullen jullie weten dat de tijd dichterbij komt. 
 
Jullie moeten eraan denken dat deze dingen moeten geschieden en dat, deel uitmakend van Mijn 
strijdmacht, het jullie plicht is om de vijand te bestrijden en hem weerstand te bieden. 
 
Mijn strijdmacht zal uitgerust zijn met goddelijke gaven en zal diegenen, die in duisternis verkeren, 
met zich meeslepen. 
 
Voorbereiding vergt tijd. Gebed brengt jullie dichter bij Mijn Heilig Hart en overspoelt jullie ziel met 
de zuurstof die deze nodig heeft om de komende strijd te overleven. 
 
Aangezien jullie sterker worden door de genaden die Ik jullie schenk, zal het zeer gemakkelijk worden 
om jullie vijanden, die alles haten waar Ik voor sta, te herkennen. Dit zal pijn, krenking en boosheid 
bij jullie teweegbrengen maar jullie moeten in Mijn naam te allen tijde waardig blijven. 
 
Wanneer jullie in Mijn naam uitgedaagd worden, moeten jullie met liefde reageren. Probeer nooit 
Mijn boodschappen te analyseren want dat hoeven jullie niet te doen. 
 
Mijn woord is Mijn woord. Geen mens kan Mijn woord betwisten want het staat in steen 
gebeiteld. 
 
Iemand die Mijn woord probeert af te breken of aantijgingen ertegen maakt, zal falen want zij zijn 
machteloos tegen Mijn heilig woord. 
 
Nu jullie Mijn stem kennen, moeten jullie ook de pijn kennen waarvan jullie kunnen verwachten dat 
jullie die te verduren krijgen wanneer jullie in deze tijd Mijn woord verkondigen. 
 
Noem tegenwoordig Mijn naam, zelfs onder de zogenaamde Christenen, en er valt een 
onbehaaglijke stilte. 
 
Spreek openlijk over goed en kwaad en jullie zullen bespot worden. 
 



Wijs erop hoe de zonde jullie kinderen kan verderven en er zal jullie gevraagd worden: wat is 
zonde? 
 
Tegenwoordig weten velen niet wat zonde is. Velen aanvaarden de zonde als een normaal 
onderdeel, als een aanvaardbaar kenmerk van hun leven. 
 
Zij zien de zonde graag door de vingers, want dat schenkt hen de vrijheid om andere genoegens na 
te jagen, valse goden te verafgoden en hun lusten te bevredigen. 
 
Neen, zij willen niet luisteren want het komt hen niet goed uit. 
 
Jullie, Mijn geliefde volgelingen, zullen aanzien worden als geobsedeerd door een liefde voor religie 
en een liefde voor God die, in de ogen van de blinden, tegenwoordig niet veel vruchten draagt. 
 
Dat is de reden waarom jullie je moeten voorbereiden. Dat is de reden waarom jullie sterk moeten 
zijn. Het zal juist voor deze zielen zijn dat jullie moeten bidden en Mij helpen hen te behouden. 
 
Toelaten dat dergelijke zielen jullie van streek maken, jullie kwetsen of jullie beledigen, is 
tijdverspilling. 
 
Reageer met liefde en een waardig stilzwijgen. 
 
Wees nooit bang om Mij te verkondigen, maar dring Mij nooit op aan de zielen op een zodanige wijze 
dat zij van jullie zullen weglopen. Breng hen in plaats daarvan tot Mij door jullie gebeden en lijden. 
 
Ik zegen jullie, Mijn sterke, dappere strijdmacht. 
 
Ik houd van jullie. 
 
Ik loop met jullie mee bij elke stap die jullie zetten om Mij zielen te brengen. 
 
Jullie geliefde Jezus 
  


