
Mijn Woord is het einde. Het is definitief. Er kan geen ander woord zijn. 
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Mijn zeer geliefde dochter, op dit moment zal Mijn restleger zeer snel aangroeien en zich over 
achtenvijftig naties verspreiden. Onder jullie zullen er leiders zijn en jullie moeten je verenigen, waar 
jullie ook zijn, door het vormen van ‘Jezus aan de mensheid’-gebedsgroepen. 
 
Breng eerst al diegenen die Mij volgen in jullie kudde, en ga dan op weg om al diegenen aan te 
trekken die allerhande leerstellingen volgen. Ik zou de ene ziel nooit boven een andere kunnen 
voortrekken. Ik verlang dat jullie dit vertellen aan al diegenen die niet in Mij geloven, en dat Ik hen 
beloof dat hen tijdens de Waarschuwing de waarheid getoond zal worden. Zij zullen Mij moeilijk 
kunnen loochenen, want Ik zal hun ziel overspoelen op een wijze die hen zal verrassen en schokken. 
Mijn Heilige Geest zal neerdalen over elke natie waar Mijn gebedsgroepen opgericht zijn. 
 
Ik zal het aantal wonderen, waarvan men reeds getuige was en waarbij Ik het verstand, de geest en 
het lichaam van de armzaligen en zieken onder jullie genezen heb, vermenigvuldigen. Jullie zullen 
Mij herkennen aan Mijn aanwezigheid waarvan Ik diegenen onder jullie, die om Mijn gunsten vragen, 
zal doordringen. Jullie zijn werkelijk gezegend – jullie, de kinderen van deze generatie, die met zo’n 
grote menigte uitverkoren werden om het eeuwig leven te genieten in Mijn Koninkrijk, dat geen 
einde kent. De dood zal door jullie overwonnen worden. Het kwaad zal verteerd worden door de 
kracht van jullie volharding en de zonde zal jullie niet langer verderven. 
 
Mijn kinderen, er is nog veel werk aan de winkel. Laat Mij jullie leiden door Mijn kruistochtgebeden, 
want deze zullen jullie ogen openen voor de waarheid. Zodra jullie de waarheid kunnen zien, zullen 
jullie in jullie hart weten wat te doen. Eén raad – wanneer jullie afgescheept worden voor het 
spreken van de waarheid, moeten jullie zwijgen! Bid voor deze zielen opdat ook hen de genade 
geschonken zal worden om het Boek der Waarheid te aanvaarden. 
 
Mijn Woord is het einde. Het is definitief. Er kan geen ander woord zijn. Ieder die verkondigt in Mijn 
naam te spreken, sinds deze missie in november 2010 begon, heeft niet het recht daartoe want zij 
komen niet van Mij. De profeten die daarvoor kwamen en die eveneens in Mijn naam spreken, zijn 
gezegend en Ik zal hen blijven beschermen. Mijn stem spreekt tot de wereld door die boodschappen. 
Ook Mijn geliefde Moeder, de Onbevlekte Maagd Maria, spreekt tot haar zieners en Haar missie is 
eveneens door Mij gezegend. 
 
Weet dat Satans leger een aantal valse profeten omvat, die met een zoete stem spreken. Zij zullen 
sussend, liefdevol en gecamoufleerd door loze beloften, precies het tegenovergestelde zeggen van 
wat Ik jullie vertel. Weet dat enkel Mijn stem jullie de waarheid zal vertellen. Enkel Mijn stem zal 
jullie verhalen over komende gebeurtenissen, die daadwerkelijk plaatsvinden. Niemand kan, nog zal, 
de bevoegdheid gegeven worden om namens Mij, Jezus Christus, of Mijn geliefde Vader te spreken. 
 
Troost jullie met deze openbaring en weet dat enkel de Heilige Drie-eenheid op deze manier 
communiceert - met een vuur dat alle zielen, die van hoogmoed verstoken en vol nederige liefde 
voor Mij zijn, zal overspoelen. 
 
Jullie Jezus 


