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Mijn zeer geliefde dochter, Ik wil al Gods kinderen in de Verenigde Staten van Amerika aanmanen om 
voor hun geloof te bidden. 
 
Net zoals het in andere christelijke landen zal gebeuren, zal jullie geloof aangevallen worden en zal 
alles in het werk gesteld worden om alle sporen van Mij, jullie Jezus, uit te wissen. 
 
Jullie moeten zoveel gebedsgroepen oprichten als jullie kunnen opdat jullie, verenigd door Mijn 
Heilig Hart, de genaden geschonken zullen worden om tegen een dergelijke vervolging bestand te 
zijn. 
 
Het christelijk geloof zal, samen met andere religies die Mijn Vader eren, na verloop van tijd 
uitgebannen worden. 
 
Jullie, Mijn geliefde volgelingen, zullen vanuit de Hemel beschermd worden, maar jullie moeten 
bidden om kracht, want de omvorming van de democratie gaat deze op zijn kop zetten, 
ondersteboven halen. 
 
Jullie, als grootste natie van de wereld die door middel van de democratie vrijheid verkondigt, zal 
weldra het recht ontzegd worden om een Christen te zijn. 
 
Dat recht zal, hoewel het jullie ontzegd wordt, als een democratische zet beschouwd worden. Deze 
nieuwe wetten, die weldra in jullie natie ingevoerd zullen worden, zullen beschouwd worden als 
allesomvattende wetten waardoor iedereen, krachtens een ene-wereldreligie, beschermd zal 
worden. 
 
Deze wetten zullen Mijn heilige naam ontwijden, maar Ik zal jullie niet in de steek laten. Ik zal jullie al 
de hulp schenken die jullie nodig hebben. Al wat jullie moeten doen, is Mij erom vragen. 
 
Ik waak over jullie en bescherm jullie, aangezien de tijd van de omverwerping van de Christelijke 
Kerken dichtbij is. 
 
Zij kunnen deze misschien sluiten, Mijn kinderen, zij kunnen misschien knoeien met Mijn 
sacramenten zodat deze onbruikbaar gemaakt worden, zij kunnen Mijn gewijde dienaren misschien 
ontmoedigen en jullie tiranniseren, maar dat zal vruchteloos zijn. Hun macht zal niet opgewassen zijn 
tegen jullie eenvoud van geloof, jullie nederigheid van ziel en jullie liefde voor Mij, jullie Jezus. 
 
Jullie geliefde Redder 
Jezus Christus 


