Mijn woord zal zijn als een zwaard dat de verwarring en de leugens zal
doorprikken
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Mijn zeer geliefde dochter, nu is het de tijd waarin Mijn Leer en Mijn heilige boodschappen naar alle
hoeken van de wereld verspreid moeten worden.
Ik zal ervoor zorgen dat het Boek der Waarheid, aan de wereld beloofd, klaar zal zijn in elke natie en
elke taal.
Mijn leerlingen en Mijn gewijde dienaren zullen prediken vanuit de vier hoeken der aarde.
Miljarden zullen Mijn woord volgen en velen zullen eindelijk het Heilig Evangelie lezen.
Mijn Vaders Boek, de Heilige Bijbel, zal opnieuw bekeken worden en Mijn woord zal weer gelezen
worden.
Welnu, Mijn huidige boodschappen, vervat in het Boek der Waarheid, zullen voedsel zijn waarmee
Gods kinderen gespijzigd zullen worden wanneer in de toekomst het lezen van het heilig woord van
God als onwettig beschouwd zal worden.
Jullie, Mijn leerlingen, moeten diegenen bekeren die Mij niet kennen. Als zij niet weten wie Ik Ben,
kunnen zij zich niet goed voorbereiden op Mijn Nieuw Koninkrijk.
Mijn woord zal zijn als een zwaard dat de verwarring en de leugens zal doorprikken. Het zal de geest,
het hart en de ziel van iedereen raken.
Sommigen zullen de tijd nemen om Mijn woord te verteren, maar het grootste deel van de
wereldbevolking zal de waarheid aanvaarden zodra deze hen gegeven wordt.
Bid a.u.b. om de moed, de kracht en de wil om te doen wat Ik van jullie vraag! Herinner hen eraan
dat Ik voor hen stierf! Zeg hen dat spoedig het moment komt dat Ik zal terugkomen! Troost hen door
hun het groot geschenk van het Nieuw Paradijs, dat Ik zal onthullen, te openbaren.
Zeg hun dat Ik kom om hen te redden en om een einde te maken aan hun lijden.
Jullie Jezus

