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Mijn zeer geliefde dochter, Ik moet jullie duidelijk maken dat velen onder jullie, die hard werken om 
Mijn heilig woord uit te dragen en te verspreiden, meer dan ooit aangevallen zullen worden door 
zelfbenoemde deskundigen die deze boodschappen als onbelangrijk zullen afdoen. 
 
Anderen, die jullie aanvallen, zullen zeggen dat jullie het recht niet hebben om Mijn woord te 
verkondigen of het als de waarheid uit te roepen. 
 
Tot slot zullen jullie belaagd worden door bepaalde gewijde dienaren binnen Mijn Kerk en er zal jullie 
bevolen worden om te stoppen met wat jullie aan het doen zijn omdat zij zich door jullie werk 
beledigd voelen. Zij zullen zeggen dat deze boodschappen niet van God afkomstig zijn. 
 
Zij vermoeden dat deze van een kwade kracht komen. Zij zullen zeggen dat deze boodschappen in 
strijd zijn met de Leer van Mijn Kerk. Ik zeg hen dit: 
 
Welk deel van de boodschappen bezorgt jullie zo’n hartzeer? Waarom spreken jullie de waarheid niet 
wanneer jullie Mijn woord bekritiseren? 
 
Waarom beroemen jullie je op jullie kennis over geestelijke zaken waarvan jullie zeggen dat deze 
die van Mij overtreft? 
 
Spreken jullie namens Mijn Lichaam op aarde, Mijn Kerk? Zo ja, dan heb Ik daar, door Mijn Heilige 
Plaatsvervanger, geen toestemming voor gegeven. 
 
Berust jullie campagne, om deze boodschappen zo intens te verwerpen, op jullie eigen inzichten en 
persoonlijke mening?  
 
Jullie vitten en naar jullie kudde toe dreigen jullie ermee dat als zij Mijn woord lezen, zij misleidt 
zullen worden. 
 
Mijn heilig woord, zeggen jullie, moet verworpen worden en verder vertellen jullie Mijn volgelingen 
dat het hun plicht is om dat te doen. 
 
Waarom zijn jullie bang van de Koning aan wie jullie je leven verpand hebben? 
 
Ik moet niet gevreesd worden, maar toch bevalt Mijn woord jullie niet. 
 
In de wereld zijn er veel zelfbenoemde profeten die niet waarachtig zijn en het gebed van velen 
nodig hebben. Diegenen echter die waarachtig zijn, zijn diegenen waarop jullie het altijd het meest 
gemunt zullen hebben. Het zijn Mijn ware profeten die zich de toorn op de hals halen van priesters 
die nog altijd onzeker zijn over het doel van deze missie, Mijn heilige missie. 
 
Wees voorzichtig met wie jullie betwisten, over wie jullie gif spuien, onwaarheden verspreiden en 
belasteren want Ik heb jullie noch Mijn Kerk de bevoegdheid gegeven om dat te doen. Mijn priesters, 
jullie mogen Mij niet beledigen door Mij als een leugenaar uit te roepen. 
 
Wanneer de dag van de waarheid zich aan jullie openbaart, zullen jullie veel schaamte voelen. 



 
Jullie moeten jullie wapens neerleggen en alle haat en boosheid, die jullie op dit moment kwellen, 
verdrijven. Kijk dan naar wat er met jullie gebeurd is. Satan heeft jullie op zo’n manier bedrogen dat 
jullie mondelinge en schriftelijke aanvallen op dit werk veel verder gaan dan dat wat van jullie als 
priester verwacht wordt. 
 
Waarom is dat gebeurd? Het is om deze missie te vertragen en om mensen af te brengen van Mijn 
gebeden, die vanuit de hemel gezonden worden om zielen te redden. Wat jullie aan het doen zijn, is 
om te proberen Mij, jullie Jezus, te stoppen in Mijn plan voor de redding van de mensheid. 
 
Dat is een zeer ernstig vergrijp tegen God. 
 
Hier is een kruistochtgebed om jullie te helpen gehoor te geven aan Mijn oproep en om jullie te 
bevrijden van de kwelling van de twijfel. 
 
Kruistochtgebed (86) ‘Bevrijd mij van de kwelling van de twijfel’ 
 

Ik kom voor U, lieve Jezus, verward, onzeker en gefrustreerd 
omdat Ik mij zorgen maak over de waarheid die U in Uw boodschappen verkondigt. 
Vergeef mij als ik U onrecht aangedaan heb. 
Vergeef mij als Ik U niet kan horen. 
Open mijn ogen zodat mij getoond kan worden wat het is dat U wilt dat ik begrijp. 
Ik smeek U mij de kracht van de Heilige Geest te schenken om mij de waarheid te tonen. 
Ik houd van U, lieve Jezus, en ik smeek U mij te bevrijden van de kwelling van de twijfel. 
Help mij gehoor te geven aan Uw oproep. 
Vergeef mij als ik U beledigd heb en breng mij dichter bij Uw Heilig Hart. 
Leid mij naar Uw Nieuw Koninkrijk  
en verleen mij de genade waardoor ik, door mijn eigen gebeden en lijden,  
U kan helpen om de zielen te bewaren die Uw Heilig Hart zo dierbaar zijn. 
Amen. 

 
Jullie Jezus 
 


