Nederigheid is meer dan enkel het aanvaarden van lijden. Het is een krachtig
middel om kwaad te verslaan.
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Mijn zeer geliefde dochter, de gave van nederigheid moet verdiend worden. Het mag nooit verward
worden met lafheid.
Het was door Mijn eigen nederigheid dat Satan om de tuin geleid werd en, als zodanig, het recht
verloor om alle zielen voor zich te winnen en hen te kwellen door eeuwige verdoemenis.
Satan is arrogant, opschepperig, bedrieglijk en vol eigenliefde en haat. De strijd om zielen werd
gewonnen door de daad van nederigheid toen Ik, de Koning van de mensheid, toeliet dat Ik
gekleineerd, gemarteld, veracht, bespot en gekweld werd door zondaars die doordrongen waren van
de haat van Satan.
Voor het Beest is het onmogelijk om nederigheid te voelen. Hij kende de macht van God en wist
hoe moeilijk de strijd tegen Zijn kinderen zou zijn. Hij verwachtte dat Ik niet enkel het woord van God
zou verkondigen, maar dat Ik ook onder de mensen Mijn gezag zou demonstreren door Mij voor hen
in een verheven majestueuze staat te openbaren. Ook toen was hij ervan overtuigd Mijn missie te
verijdelen.
Wat hij niet verwachtte, was Mijn weigering om Mijn beulen te veroordelen of de nederigheid die
Ik vertoonde. Dat Ik het naliet Mij in te laten met Mijn kwelgeesten had tot gevolg dat zij geen macht
over Mij hadden. Dat Ik de geseling, de spot en de vervolging verdroeg, zwakte de macht van de Boze
alleen maar verder af. Hij had dat nooit verwacht en probeerde alles, waaronder fysieke marteling,
om Mij zover te krijgen het menselijk ras op te geven.
Het was door Mijn aanvaarding van Mijn dood, het offer door Mijn Vader gebracht, door Mijn
kruisiging toe te laten, dat de mens bevrijd werd van de zonde.
Dat was de eerste strijd die gestreden en gewonnen werd. Op deze manier zal ook de tweede strijd
uitgevochten worden om de mensheid terug naar Mijn Koninkrijk te brengen zodat zij het eeuwig
leven kunnen genieten.
Hij, het Beest, en al zijn gevallen engelen bekoren veel zielen waardoor velen misleid worden en Mijn
bestaan niet aanvaarden. Velen die, door de bekoringen die hen voorgezet worden, een harde strijd
voeren om Mijn oproep in deze tijd vanuit de Hemel onder tafel te schuiven.
Dan zijn er diegenen die zich voordoen als dienaars in Mijn Kerk en die, samen met de elitegroep,
plannen smeden om miljoenen om te brengen. Zij zullen dat doen door Mijn woord tegen te houden
en bovendien door fysieke vervolging. Hun uiteindelijke verraad tegenover Gods kinderen zal door
iedereen gezien worden.
De zielen over wie Ik Mij het meeste zorgen maak, zijn die atheïsten en jongeren aan wie de
waarheid niet onderwezen werd. Ik spoor jullie allemaal aan - die Mij, jullie Jezus, erkennen – om hen
tot Mij te brengen. Ik omring hen met Mijn licht en bescherming en Ik zal tot op de laatste seconde
met de Boze om deze zielen strijden.

Jullie moeten oprukken, Mijn dappere leerlingen, en het kwaad dat jullie omringt proberen te
verdringen. Als jullie je inlaten met diegenen die wanhopig deze missie willen stoppen, zullen jullie
Mij teleurstellen.
Waarom, kunnen jullie je afvragen, willen deze mensen zo wanhopig Mijn woord tegenhouden? Het
antwoord is dat het altijd zo geweest is, waar Ik ook rondloop, waar Ik ook spreek en waar Ik ook
aanwezig Ben.
Kom in actie en blijf dicht bij Mij! Mijn macht zal jullie overdekken en jullie zullen beschermd worden.
Maar houd jullie ogen niet van Mij af, want er zijn er velen die jullie zullen bedreigen, beledigen en
jullie zullen proberen onderuit te halen. Wanneer jullie de arrogante, maar bandeloze, verbale
tirades horen, die jullie naar het hoofd geworpen worden, zullen jullie weten wat te doen.
Hoe meer vastberaden jullie tegenstanders zijn om te proberen jullie ervan te overtuigen dat niet Ik
het ben, Jezus Christus, de Koning van de mensheid, die nu met jullie spreekt, hoe meer jullie zullen
beseffen dat Ik werkelijk onder jullie aanwezig ben.
Ik vergezel jullie als jullie dicht bij Mij blijven. Jullie stilzwijgen en weigering om jullie in te laten met
deze beschimpingen, zal jullie sterk houden. Laat diegenen die jullie scheldwoorden toeroepen en
Mijn heilig woord belachelijk maken, doen wat ze doen. Bid intens voor hen, want zij hebben jullie
hulp nodig. Bekijk het zo:
Kijk naar al die mensen alsof zij in een kamer samengebracht zijn en zij slechts kleine kinderen zijn.
Wanneer jullie naar jonge kinderen kijken, voel jullie een diepe liefde vanwege hun kwetsbaarheid.
Jullie zien het vertrouwen dat zij in hun ouders en behoeders stellen en jullie voelen jullie
overweldigd door de liefde die jullie voor hen in jullie hart dragen.
Een aantal van deze kinderen zullen zich gedragen volgens wat hen verteld werd over de juiste
manier om zich te gedragen. Anderen leggen tegenover de andere kinderen wreedheid aan de dag.
En hoewel jullie door hun gedrag ontsteld kunnen zijn, weten jullie dat jullie hen moeten
terechtwijzen en hen bovendien moeten straffen als zij blijven weigeren zich goed te gedragen. Maar
toch houden jullie boven alles van hen, wat zij ook doen, aangezien zij de dierbare kinderen van
liefhebbende ouders zijn.
Dat is het gevoel dat Mijn Vader voor al Zijn kinderen heeft. Het maakt niet uit wat zij doen, vermits
Hij toch nog van hen houdt. Maar Hij zal niet toestaan dat een aantal van Zijn kinderen Zijn andere
kinderen uitroeit en Hij zal hen straffen, maar enkel opdat Hij zijn familie kan herenigen.
Wanneer jullie bidden voor diegenen die God beledigen en die Zijn kinderen kwetsen, brengen
jullie verschrikkelijk lijden teweeg bij Satan, die de greep waarin hij de persoon - voor wie jullie
bidden - houdt, dan laat verslappen.
Nederigheid is meer dan enkel de aanvaarding van lijden. Het is een krachtig middel om kwaad te
verslaan. Door te bidden voor diegenen die jullie kwellen, bezorgen jullie Mij een groot geschenk van
ware liefde. Een bijzondere liefde voor Mij, jullie Jezus.
Ik zal jullie blijven onderrichten, Mijn leerlingen, zodat jullie sterk zullen blijven en trouw aan Mijn
Leer. Het is in deze tijd van grote geloofsafval dat Mijn Heilig Evangelie en Mijn boodschappen, die
jullie nu gegeven worden om jullie voor te bereiden, wereld wijd verspreid moeten worden in Mijn
veldtocht om zielen te redden.
Jullie Jezus

