In elke hoek van de aarde zal de beroering overduidelijk worden en enkel een
blinde zal de veranderingen niet kunnen zien
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Mijn zeer geliefde dochter, er is slechts één weg naar het Eeuwig Leven en dat is door Mij, Jezus
Christus. Er zijn echter veel paden die naar Mij leiden.
Velen die Mijn waarheid volgen, zullen het gemakkelijker vinden dan diegenen die de waarheid
kennen maar die God geen eer betonen.
Mijn volgelingen, jullie moeten begrijpen dat diegenen onder jullie, die de waarheid kennen maar die
achteroverleunen en toelaten dat het woord van God als een leugen beschouwd wordt, tegenover
Mij een verantwoordelijkheid dragen.
Aanvaard nooit wetten die Satan eren! Jullie zullen in jullie hart weten welke wetten Ik bedoel zodra
er voor jullie mee gepronkt wordt, want dan zullen deze jullie afkeer inboezemen net zoals ze Mij
afkeer inboezemen.
Laat het geweten zijn dat de strijd tegen het woord van God begonnen is. De manier waarop dat zal
gebeuren, zal jullie duidelijk worden.
Veel veranderingen in Mijn Kerken op aarde, veel beproevingen onder Mijn gewijde dienaren,
twisten tussen naties en het conflict in Israël zullen allemaal in intensiteit toenemen, allemaal
tegelijkertijd.
In elke hoek van de aarde zal de beroering overduidelijk worden en enkel een blinde zal de
veranderingen rondom jullie niet kunnen zien. Ieder van jullie zal op de een of andere manier
getroffen worden, maar weet dit:
Ik heb jullie beloofd dat Ik met jullie zal zijn, jullie telkens weer de weg wijzend, jullie pijn verlichtend
voor elke steen waar jullie op trappen in jullie zoektocht naar vrede, liefde en harmonie.
Blijf bij Mij! Blijf dicht bij Mijn Heilig Hart en sta Mij toe jullie sterk te houden!
Loop door deze jungle van pijn en verwarring met geloof in jullie hart en met vertrouwen in Mij, jullie
Jezus, en jullie zullen overleven.
Laat nooit toe dat jullie geweten of jullie inzet voor de waarheid van God door iemand beïnvloed
wordt, hoe overtuigend zij ook klinken. Ongeacht hoeveel, zogenaamd verdraagzame, wetten zij
jullie opdringen opdat jullie deze zouden aannemen.
Jullie zullen in jullie hart het verschil kennen tussen de waarheid en verzinsels.
Jullie Jezus

