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Mijn zeer geliefde dochter, in slechts twee jaar tijd werden nu miljoenen zielen bekeerd en gered 
door deze missie. Jouw lijden alleen heeft, zoals Ik jou beloofde, tien miljoen zielen gered. Hoewel 
het dus kan lijken dat de ellende in de wereld toeneemt, worden er door jullie gebeden veel zielen 
gered. 
 
Het lijden in Mijn naam wordt steeds erger en wordt zo pijnlijk dat het zwaar om dragen is. Het is het 
meest intens wanneer Satan kwaad is. Zijn woede neemt momenteel toe en dat is de reden waarom 
de aanvallen op jou zo schrikbarend zijn. Hij en zijn demonen omringen jou, maar kunnen jou geen 
kwaad berokkenen op een fysieke manier want de hand van Mijn Vader beschermt jou. Dat 
vermindert de geseling niet die jij op dit moment, de tweede verjaardag van deze missie, ondergaat. 
Maar weet dit: 
 
Het meeste lijden wordt doorstaan wanneer de missie, of het werk van de slachtofferziel, succesvol 
is. Hoe meer zielen gered worden, hoe gewelddadiger de aanval door de Boze wordt. Zijn 
handelwijze is in toenemende mate in de wereld duidelijk geworden. Hij, die tot het uiterst gaat om 
zijn bestaan te verbergen, baant zich een weg naar de geest van die arme zielen die zich, door hun 
begeerte naar wereldse genoegens en hun liefde voor macht, voor hem openstellen.  
 
Satans sterkte ligt in zijn vermogen om de mensheid te misleiden door hen te laten geloven dat hij 
slechts een symbool is dat door Christenen gebruikt wordt om het verschil tussen goed en kwaad 
uit te leggen. 
 
Satan kent het gevaar van het onthullen van zijn aanwezigheid. Als hij dat deed, zouden meer 
mensen aannemen dat God bestaat. 
 
Hij wil dat niet teweegbrengen dus wekt hij het besef van zijn bestaan onder diegenen die hem 
huldigen. Deze mensen die het bestaan van Satan aannemen, aanbidden hem net zoals mensen in 
katholieke kerken Missen opdragen of in kerken erediensten houden om God te loven. 
 
Zoveel zielen worden weggekaapt. God, Mijn Eeuwige Vader, is van plan hen terug te winnen door 
Zijn Waarschuwing en de kastijdingen, die aan hen zullen worden toegebracht wanneer zij 
bijeenkomen om het beest te eren. 
 
Mijn Vader zal de volgelingen van Satan, die Zijn Kerken bezoedelen, ontmaskeren. 
 
Zij zijn het doelwit van Zijn kastijdingen en tenzij zij ophouden met wat zij aan het doen zijn, uit eigen 
vrije keuze, zullen zij door de hand van God neergeslagen worden. 
 
De opmars van deze satanische groeperingen, die zich door bedrijfs- en netwerkorganisaties aan de 
wereld vertonen, viert hoogtij. 
 
Zij zijn overal: zij beramen complotten, houden betogingen, zweren samen en maken verdorven 
plannen om miljoenen onschuldige mensen om te brengen. 
 
Zij zullen door verplichte vaccinaties een vorm van volkerenmoord invoeren die tegen jullie 
kinderen gericht is, met of zonder jullie toestemming. 



 
Deze vaccinatie zal vergif zijn en zal in het kader van een wereldwijd gezondheidsplan aangeboden 
worden. 
 
Hun plannen hebben nu vorm gekregen en zij zijn reeds begonnen met deze te introduceren. Een 
aantal van hun plannen in één Europees land werden door Mijn Vader tegengehouden door de 
gebeden van slachtofferzielen. 
 
Kijk voor jullie en achter jullie! Kijk zorgvuldig naar schijnbaar onschuldige nieuwe wetten die in jullie 
landen ingevoerd worden en die ontworpen zijn om jullie het gevoel te geven dat zij dienen om jullie 
leven te verbeteren. Veel van deze wetten zijn gewoon bedoeld om jullie tot slaaf te maken door 
jullie zover te krijgen dat jullie, onder wat democratische wetten lijken te zijn, afstand doen van jullie 
rechten. 
 
De democratie zal vervangen worden door dictaturen, maar deze zullen niet als zodanig aan de 
wereld voorgesteld worden. Zodra miljoenen afstand gedaan hebben van al hun rechten, onder de 
naam van nieuwe tolerante wetten, zal het te laat zijn. Jullie zullen gevangenen worden. 
 
De voornaamste leiders in de wereld werken samen om hun nieuwe plannen tot stand te brengen. Zij 
maken deel uit van de elite, die hebzucht, rijkdom, controle en macht tot doel hebben. Zij 
aanvaarden de macht van God niet. Zij geloven niet dat Mijn kruisdood diende om hen te behoeden 
voor het vuur van de hel. 
 
Ik moet hen doen inzien hoezeer zij zich vergissen. De tijd is voor Mij gekomen om hun Mijn 
barmhartigheid, Mijn liefde voor hen, te bewijzen. 
 
Bid a.u.b. dit kruistochtgebed (84) om de zielen van de elites, die over de wereld heersen, te 
verlichten. 
 

O lieve Jezus, 
Ik smeek U om de zielen van de elites, die over de wereld heersen, te verlichten. 
 
Toon hun het bewijs van Uw barmhartigheid.  
Help hen openhartig te worden en ware nederigheid te tonen,  
ter ere van Uw groot offer bij Uw kruisdood toen U stierf voor hun zonden. 
 
Help hen te onderscheiden wie hun ware Maker is, wie hun Schepper is,  
en vervul hen met de genaden om de waarheid in te zien. 
 
Verhinder a.u.b. dat hun plannen, om miljoenen mensen te schaden door vaccinaties, 
tekort aan voedsel, gedwongen adopties van onschuldige kinderen en het uiteendrijven 
van families, zich voltrekken. 
 
Genees hen. 
Omhul hen met Uw licht en breng hen naar de schoot van Uw Hart  
om hen te behoeden voor de listen van de Boze. Amen. 

 
Jullie Jezus 


