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Mijn zeer geliefde dochter, het is Mijn bedoeling om de christelijke landen, die lijden door de druk op
hen om Mij te verloochenen, in Mijn heilige armen te nemen om hen kracht te geven.
Hun christelijkheid zal fel bestreden worden op een manier die geen enkele andere religie te
verduren heeft.
Andere religies zullen niet vervolgd worden op de manier die Mijn volgelingen zullen moeten
ondergaan.
De waarheid van het Christendom mag dan in twijfel getrokken worden. Deze mag dan aangevallen
worden en deze zal gecensureerd worden maar één ding zal nooit veranderen.
Er is maar één weg naar het Huis van Mijn Vader. Die weg ben Ik, Jezus Christus, de Redder van de
mensheid.
Jullie kunnen niet tot Mijn Vader komen zonder Mijn bestaan te aanvaarden.
De waarheid kan niet veranderd worden, hoe jullie ook proberen deze te ontkennen.
Zeer spoedig zullen de leugens gezien worden voor wat ze zijn. Alle religies zullen één worden
wanneer zij getuige zijn van de waarheid.
Het Verbond van Mijn Vader om Mij, Zijn enige Zoon, nogmaals te sturen om de hele mensheid naar
het Koninkrijk van Mijn Vader te brengen, zal nu vervuld worden.
Op het moment dat de waarheid duidelijk zal worden, zullen al diegenen die nog in twijfel verkeren,
bekoord worden zich af te keren.
Ik smeek jullie, Mijn leerlingen, vertel hen nu de waarheid!
Zij luisteren misschien niet, maar na de Waarschuwing zullen zij dat wel.
De strijd tegen het Christendom begint nu te woeden.
Ik roep alle Christenen op om jullie recht om Mij, jullie Jezus, trouw te betonen, te verdedigen. Als
jullie dat niet doen, zullen jullie verstikt worden en zullen jullie gedwongen worden om de leugen
van het communisme te slikken.
Het communisme, zo lang gevreesd door de Westerse wereld, wordt nu heimelijk gegrondvest door
een wereldwijde alliantie tussen regeringen van overal.
Zij, waaronder jullie naties, die hun tegenkanting – tegen wat zij een kwaadaardig regime noemen –
uitschreeuwden, zullen het communisme nu omhelzen.

Tegen die tijd zullen zij alles wat jullie doen controleren: wat jullie eten, wat jullie verdienen, of
jullie al dan niet een huis hebben om in te wonen en of jullie je geloof wel of niet mogen
uitoefenen.
Geef nooit toe! Geef de hoop nooit op! Jullie sterkte zal tijdens deze periode van verdrukking
belangrijk zijn. Het gebed zal jullie wapenrusting zijn en zal jullie helpen om door te zetten.
Mijn leerlingen moeten op Mij vertrouwen. Ik zal jullie niet lang laten lijden. Ik zal jullie vasthouden
en de moeilijke periode zal voorbijvliegen.
Jullie Jezus

