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Mijn kind, de vervolging die je doorstaat, komt door de publicatie van het Boek der Waarheid.
De Boze plaatst obstakels op jouw weg en zal nergens voor terugdeinzen om je uit te putten.
Het is belangrijk om de voortdurende gemene leugens, waarmee je geconfronteerd wordt door
diegenen die beweren een grote kennis over het woord van God te bezitten, te negeren.
Hun afwijzing van deze boodschappen is niet belangrijk. Jij moet enkel reageren op het woord van
Mijn Zoon en op niets anders.
Jij moet op Mijn Zoon vertrouwen en zwijgen wanneer diegenen, die verblind zijn door leugens, jou
proberen aan te klampen om je erin te luizen. Luister niet! Reageer niet! Verkondig in plaats daarvan
gewoon het woord van God.
Mijn kind, zoveel volgelingen van Christus lijden in deze tijd. Hun stemmen zijn slechts gefluister in
een wereld die jubelt over de luister van aardse wonderen.
Het waarachtig woord van God wordt niet langer openlijk verkondigd, zelfs niet in de Kerk door de
dienaren van God.
Beschaamd om gezien te worden bij het openlijk verkondigen van de waarheid, wijken zij af,
wanhopig proberend hun weg te vinden te midden van de verwarring die door de secularisatie
veroorzaakt wordt.
De ergernis, die teweeggebracht wordt wanneer God of Mijn geliefde Zoon, Jezus Christus,
vernoemd worden, is wijdverspreid. Zeer weinig zielen zijn dapper genoeg om op te staan en zich tot
soldaten van Christus uit te roepen.
Zelfs heilige zielen zijn bang om dat te doen, uit vrees om bij de heidenen verontwaardiging te
veroorzaken.
De nalatigheid om de waarheid over de Leer van Mijn Zoon te verkondigen, heeft tot gevolg dat God
vergeten wordt.
Hoezeer ween Ik wanneer Ik arme, kleine kinderen zie die bij de ontwikkeling van hun ziel door
hun behoeders veronachtzaamd worden.
Zij ontberen het voedsel van de Heilige Geest omdat hen niet geleerd wordt hoe zij God hun liefde
kunnen betuigen. Velen geloven niet in God de Vader. Dat bedroeft Hem.
Jij, Mijn kind, hebt een moeilijke taak gekregen. Wanneer jij de inhoud van deze boodschappen uit de
Hemel aan de wereld bekendmaakt, wordt jij vanuit drie kanten aangevallen:
Diegenen die in God geloven, maar die weigeren te luisteren naar het woord van God zoals het nu
aan de wereld gegeven wordt.

Diegenen die beweren leiders van Mijn Zoons Kerk op aarde te zijn, maar die weigeren te luisteren
omdat zij profetieën niet aannemen.
En dan diegenen die helemaal niet in God geloven.
Jouw stem zal in dovemansoren blijven vallen, maar jij mag je daardoor niet laten ontmoedigen.
Al wat jij moet doen, is Mijn Zoon in alles te gehoorzamen en alles aan Zijn heilige handen overlaten.
Na verloop van tijd zullen zij luisteren. Zodra zij dat doen, zullen veel zielen zich tot Mijn Zoon
wenden met liefde en vreugde in hun hart.
Jij mag nooit aarzelen of talmen met jouw antwoord op het verzoek van Mijn Zoon om ervoor te
zorgen dat in deze tijd aan iedereen in de wereld het woord van God gegeven wordt.
Ik vraag al Gods kinderen om gehoor te geven aan Mijn oproep om nu het heilig woord van Mijn
Zoon aan te hangen. Hij houdt van al Gods kinderen en wenst elke ziel voor te bereiden op Zijn
langverwachte Tweede Komst.
Verloochen Hem niet! Aanvaard Zijn hand van barmhartigheid voordat het te laat is!
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