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Mijn zeer geliefde dochter, diegenen onder jullie, Mijn volgelingen, die zich zorgen maken over de 
komende tijd, moeten weten dat alle macht in de handen van Mijn Eeuwige Vader ligt. 
 
Zijn enige wens is om al Zijn kinderen te redden uit de klauwen van het Beest. 
 
Jammer genoeg wordt het Beest, Satan, door de niet-gelovigen afgedaan als een verzinsel van de 
verbeelding. 
 
Hij en zijn leger van demonen zijn overal. Hij fluistert elke seconde van de dag Gods kinderen in om 
te zondigen in gedachten, handelingen en daden. 
 
Mijn Vader wil niet enkel de ziel van elk van Zijn kinderen redden, hij wil hen ook beschermen tegen 
de vervolging van de Antichrist. 
 
De macht om deze beproevingen af te wenden, af te zwakken, en in te perken, ligt in jullie handen, 
Mijn volgelingen. 
 
Jullie gebeden kunnen een groot deel van dit lijden, dat door het leger van Satan gepland wordt voor 
de komende jaren, verlichten. 
 
Diegenen die zich bekeren - die terugkeren naar de wegen van de Heer, God de Allerhoogste - zullen 
de genaden krijgen om een groot deel van dit bedenkelijk en snood plan, dat door deze verdorven 
groepering voorbereid wordt tegen hun medebroeders en –zusters, te helpen tegenhouden. 
 
De liefde van God zal neerschijnen op al diegenen die aan Mijn Vader vragen om de Antichrist te 
beletten vreselijk lijden toe te brengen aan de mensheid. 
 
Jullie moeten intens bidden dat hij snel geveld wordt, samen met de Valse Profeet. 
 
Jullie, Mijn volgelingen, zullen speciale kruistochtgebed-litanieën krijgen om zijn macht te 
doorbreken en verzwakken. 
 
Deze moeten na de Waarschuwing dagelijks gebeden worden en bij voorkeur gedurende de 
aanbidding van de Heilige Eucharistie. 
 
Deze litanieën, bedoeld om de Antichrist en zijn leger te vernietigen, zullen een krachtige werking 
hebben en als genoeg zielen zich bij deze gebeden aansluiten, zullen deze een grote rol spelen bij het 
verstoren van een groot deel van de plannen die door de Antichrist en de Valse Profeet ten uitvoer 
gebracht worden. 
 
De eerste litanie zal jullie binnenkort gegeven worden. 
 
Blijf sterk en vertrouw op Mijn liefde voor jullie want het is niet Mijn verlangen om jullie te zien 
lijden. 
 



Al wat Ik verlang, is de vereniging van de hele mensheid in het Nieuw Tijdperk van Vrede dat in het 
vooruitzicht ligt. 
 
Dat is alles waar jullie je op moeten focussen. Alle lijden zal uitgewist en vergeten zijn wanneer dit 
Nieuw Tijdperk zich ontvouwt. 
 
Wees geduldig! Vertrouw op Mij en weet dat de liefde die Mijn Eeuwige Vader voor zijn kinderen 
bezit, onovertrefbaar is en jullie begrip te boven gaat. 
 
Bemin en vertrouw op Zijn grote liefde en weet dat de kracht van Mijn goddelijke barmhartigheid zo 
sterk is dat, wanneer deze de gehele mensheid omhult, miljarden zich zullen bekeren. 
 
Dat zal gebeuren en daarop zal voor de Antichrist de kracht van de Heilige Geest, die door de 
meerderheid van de zielen van Gods kinderen zal stromen, een ondraaglijke last worden. 
 
Het zal hem moeilijk vallen om het pantser van Gods strijdmacht te doordringen. 
 
Dat is de reden waarom jullie nooit de hoop mogen opgeven. De strijd om de zielen zou verkort en 
getemperd kunnen worden als genoeg zielen zich bekeren en doen wat Ik hen opdraag. 
 
Ik houd van jullie allemaal en Ik hoop dat jullie altijd op Mij vertrouwen. 
 
Jullie Jezus 


