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Mijn zeer geliefde dochter, jij moet inmiddels weten dat het lijden dat jij in Mijn naam doorstaat, zal 
aanhouden tot de allerlaatste dag van deze missie. 
 
Dat is voor jou hard om te horen, maar weet dit: deze missie is de moeilijkste van al de missies, die 
voor jou kwamen. Je zult in woestijn geworpen worden en je zult je geïsoleerd en eenzaam voelen. 
Jouw stem zal genegeerd worden, maar Mijn heilig woord zal het hart van miljoenen raken. 
 
Mijn Heilige Wil zal te allen tijde door jou in acht genomen worden, ook al heb je vaak het gevoel dat 
je niet sterk genoeg zult zijn.  
 
Jouw zwakheid is jouw sterkte door je vertrouwen op Mij. Daardoor zal ik je nooit verlaten of je 
zonder de hulp van anderen laten. Toch zal je er in deze missie alleen voor staan. Ik zal jouw enige 
metgezel zijn. Ik voeg ons lijden samen. 
 
Jij, Mijn dochter, zal altijd Mijn genaden van volharding nodig hebben. Het zal niet gemakkelijk zijn 
om deze missie te doorstaan en om Mijn heilig woord aan een ondankbare wereld te verkondigen. 
Het zal een groot gevoel van vastberadenheid alsook moed vergen. 
 
Dit geldt voor al Mijn leerlingen, waaronder diegenen die van Mij houden maar die deze 
boodschappen niet aanvaarden. 
 
De obstakels waarmee jullie geconfronteerd zullen worden in dit gedeelte van de missie, zullen 
voor ieder van jullie toenemen, Mijn toegewijde strijdmacht. 
 
Jullie moeten waardig aanvaarden dat wanneer jullie Mij volgen, jullie zullen lijden. Zeer weinig 
zielen kunnen omgaan met het lijden, dat iedereen treft die zich aansluit bij Mijn Leer. 
 
In de wereld brengt op dit moment het louter vermelden van een geloof in Mij, jullie Jezus, 
ongemak voort. 
 
Het bezorgt jullie niet alleen een onbehaaglijk gevoel, wanneer jullie trouw aan Mij in het openbaar 
uitgesproken wordt, jullie zullen ook lijden omwille van Mij. 
 
Denk eraan, lijden is een bijzondere genade. Het is zeer moeilijk te verdragen en veel zielen keren 
zich daardoor van Mij af. Maar jullie moeten het volgende onthouden. Wanneer jullie in Mijn naam 
lijden, zal Ik jullie vasthouden en Mijn genaden over jullie uitstorten. Ondanks jullie lijden zal dat 
vrede brengen in jullie ziel. 
 
A.u.b. Mijn dochter, geef nooit op! Voel je nooit in de steek gelaten want ik ben nog dichterbij 
wanneer jij je alleen voelt. Ik ben nog dichter bij je tijdens deze tijd van kwelling. Je moet blijven 
vragen om al de hulp die je krijgen kunt, door Mijn geliefde Moeder en al de heiligen te verzoeken 
om je te hulp te komen. 
 
Zeer spoedig zullen je aannemen dat de toename van het lijden een direct gevolg is van het verzet 
tegen deze missie door de Boze. Hij is uitermate bang omdat zijn strijd ten einde loopt. Hij haat jou 
vanwege de zielen die gered worden door deze missie van redding. 
 
Jullie Jezus 


