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Goede Vrijdag is de dag waarvan Ik verlang dat deze, vooral dit jaar, herdacht wordt om wat deze
werkelijk inhoudt.
Mijn Vader stuurde Mij in de wereld en offerde Mij als losprijs om de wereld te behoeden voor het
vuur van de hel.
Ik kwam om jullie te dienen, kinderen, niet om jullie te veroordelen. Mijn dood was een bijzondere
genade, zonder enig andere verplichting van jullie kant dan om de hand van barmhartigheid, jullie
gegeven door Mijn eeuwige Vader, te aanvaarden.
Dit geschenk werd aangeboden om het voor de mensen mogelijk te maken het geschenk van
verzoening te ontvangen opdat zij geschikt gemaakt kunnen worden om het Koninkrijk van Mijn
Vader te betreden.
Voordat Ik gekruisigd werd, de nacht voor Mijn dood op het kruis, verzorgde Ik een zeer belangrijke
Paasmaaltijd met Mijn apostelen.
Dat Laatste Avondmaal verschafte een ander bijzonder geschenk. Het geschenk van het opdragen
van de Heilige Eucharistie is een sacrament van liefde, om jullie te voorzien van een ongeëvenaard
geschenk, waarbij jullie Mij werkelijk kunnen ontvangen in de Heilige Communie.
In de huidige wereld bezorgt Mijn werkelijke tegenwoordigheid in de Heilige Eucharistie, terwijl deze
tijdens de Heilige Mis opgedragen wordt, zeer bijzondere genaden aan diegenen die in staat van
genade verkeren, die van Mij houden, die Mij ontvangen.
Wanneer jullie Mijn werkelijke tegenwoordigheid in de Heilige Eucharistie aanvaarden, kan Mijn
tegenwoordigheid gevoeld worden op een manier die jullie geloof zal versterken.
Als jullie Mijn tegenwoordigheid in de Eucharistie verwerpen, verwerpen jullie één van de meest
betekenisvolle geschenken die Ik naliet toen Ik naar de aarde kwam om te boeten voor jullie zonden.
Ik stierf om jullie te redden en dat op zich is al een groots geschenk.
Maar Ik liet jullie een zeer bijzonder geschenk na waarbij jullie Mij met ziel, lichaam en geest kunnen
ontvangen.
Aanvaard Mijn tegenwoordigheid en jullie ziel zal dichter bij de ware vereniging met Mij komen.
Aanvaard Mij !
Laat Mij niet in de steek !
Verloochen Mij niet !
Geloof, zonder enige twijfel in jullie hart, dat het door de liefde van God de Vader was dat deze
geschenken jullie verleend werden.

Denk nu na over de echte waarheid van Mijn Leer.
Aanvaard Mijn kruisiging niet zonder ook de geschenken te aanvaarden die jullie bij het Laatste
Avondmaal aangeboden werden.
Jullie geliefde Jezus
Verlosser van de Mensheid

