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Ik ben jouw geliefde mystieke Bruidegom, de Mensenzoon, geboren uit de Onbevlekte Maagd Maria. 
 
Mijn zeer geliefde dochter, elke verschrikking die Ik in de Hof van Gethsemane aanschouwde, toen Ik 
door de Boze beschimpt werd, ontvouwt zich nu vlak voor Mijn ogen in de wereld. 
 
Overal hebben de mensen hun geloof verloren. Zij dolen rond in een zee van verwarring, in een staat 
van afvalligheid, die op zo’n grote schaal niet eerder in de wereld gezien werd. 
 
De liefde voor elkaar is uitgedoofd. 
 
Respect voor andermans noden wordt niet langer beschouwd als een bewonderenswaardige 
eigenschap. 
 
Hebzucht, begeerte en afgunst beheersen de gedachten van velen in de wereld van vandaag. Koud in 
hun hart, waarderen zij het leven op zich niet langer en hebben geen moeite met moord. Het wordt 
als vanzelfsprekend beschouwd. 
 
Het Christendom wordt om één hoofdreden aangevallen. Het is om toe te laten dat wetten, die 
zonde vergoelijken, moeiteloos in jullie landen ingevoerd worden. 
 
De obsessie voor bedrieglijke religies en bedrieglijke afgoden viert hoogtij. 
 
Mijn Kerk staat op instorten en voor het merendeel benadrukken Mijn gewijde dienaren het gevaar 
van de zonde en de waarheid over het eeuwig leven niet. 
 
Haat, oorlog, hebzucht, begeerte en eigenliefde worden allemaal verweven tot een bedrieglijke 
toestand, een toestand die geen enkele gelijkenis vertoond met de waarheid van Mijn Leer. 
 
Ik wist toen, in de Hof van Gethsemane, dat Mijn kruisdood door deze huidige generatie niet gezien 
zou worden voor wat het was. Dat was de pijn die Mijn Hart als een zwaard doorboorde. 
 
Het Offer dat Ik bracht voor de mens, om hem in de ogen van Mijn Vader te verlossen, wordt 
vandaag de dag niet erkend. Hoeveel zijn zij vergeten! Hoeveel werd hen niet verteld! Dat alles heeft 
te maken met de zonde van verdraagzaamheid, die aan de wereld als iets goeds wordt voorgesteld. 
 
De oorlogen en de haat verspreiden zich als een virus, daar zij door de Boze gepland zijn. De pijn van 
Mijn volgelingen zal zich verenigen met Mijn pijn bij het aanschouwen van de obsceniteiten die 
uitgestoten zullen worden door die regeringsleiders die de leugens, door Satan in hun ziel verankerd, 
volgen. 
 
Satan en zijn demonen zijn zeer machtig. Geloof nooit voor één minuut dat het gemakkelijk is om de 
greep te lossen waarin zij iemand houden die hen heeft toegelaten hun ziel binnen te dringen. Zij 
zullen niet gemakkelijk opgeven en zullen zielen die zich tot Mij, hun Jezus, willen wenden daarvan 
afhouden door hen weerloos te maken. 
 



Deze zielen zullen het een marteling vinden om te bidden. De woorden zullen niet uit hun mond 
komen. Zij zullen een totale afkeer voelen voor gedachten aan Mij. Hoe hard ze ook proberen, het zal 
een zware opgave zijn. 
 
Diegenen die zeggen dat zij goede mensen zijn, die anderen geen kwaad berokkenen, maar die Mij, 
Jezus, niet aanvaarden in hun leven, weet dit: jullie zijn geen volgeling van Christus. Als jullie niet tot 
Mij komen, kunnen jullie niet toegelaten worden tot het Koninkrijk van Mijn Vader. 
 
Om het Koninkrijk van Mijn Vader binnen te gaan, is er voorbereiding nodig. Satan kan zo snel te 
werk gaan om zielen af te leiden dat velen er door overvallen worden. 
 
Deze tijd van grote onrust in de wereld en gebrek aan een bewustzijn van Mijn Vader, God de 
Schepper van alle dingen, kan maar tot één ding leiden: 
 
Een catastrofe. Er zullen over de wereld kastijdingen uitgestort worden om de mensheid te redden, 
om de mensheid te zuiveren. 
 
Als de mensen weigeren te luisteren, zullen zij de waarheid niet horen. 
 
De waarheid zal niet enkel hun leven op aarde zaligmaken, maar zal hen ook het eeuwig leven 
schenken. 
 
Het nalaten om de waarheid te aanvaarden, leidt tot de dood van zowel het lichaam als de ziel. 
 
De tijd om een keuze te maken is aangebroken voor de mensheid. Ik kan hen niet dwingen Mij te 
volgen. Ondanks de gaven, de genaden en de wonderen, die hen geschonken zullen worden, zullen 
zij zich toch nog afkeren. 
 
Niettegenstaande Mijn grootse barmhartigheid, zullen sommigen toch nog de dood boven het leven 
verkiezen.  
 
Jullie Jezus 
 
 
 


