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Mijn zeer geliefde dochter, jij moet al Mijn volgelingen ervan op de hoogte brengen dat hun gebeden 
zullen helpen om een groot deel van wat voorzegd werd, te milderen. 
 
Het gebed is zo machtig dat, als er voldoende gebeden - die Ik door de kruistochtgebeden aan de 
wereld schenk - opgezegd worden, een groot deel van de zware beproeving beperkt kan worden. 
 
Ik moet ook wijzen op de macht van vergeving. Wanneer jullie in Mijn naam vervolgd worden, 
moeten jullie bidden voor die zielen die jullie kwellen. Wanneer jullie vanuit het hart voor hen 
bidden, zal Ik hen met jullie liefde bedekken. Wanneer jullie voor jullie vijanden bidden, houden jullie 
Satans missie – om zielen van Mij af te nemen – op. 
 
Mijn dochter, Ik moet jou, en Mijn volgelingen, nu opdragen kalm te blijven, ondanks het vele verzet 
tegen deze boodschappen. Jullie mogen het woord van God nooit vrezen, zelfs wanneer het jullie 
vanuit de buitenwereld veel pijn bezorgt. 
 
Denk niet dat het gemakkelijk is om Mijn Koninkrijk te betreden. Voor elk van jullie, die oprecht van 
Mij houden, zullen er één tot twee keer meer mensen in de verleiding komen om jullie van jullie 
trouw aan Mij af te houden. Dat is al het geval sinds Mijn kruisdood. Het zal zo blijven tot Mijn 
Tweede Komst. 
 
Mijn leerlingen zullen die zielen aantrekken die naar Mij op zoek zijn. Mijn leerlingen zullen deze 
zielen dan in de armen sluiten zodat Mijn volgelingen zullen aanzwellen om, in vereniging met Mij, 
één te worden. Het zal nooit zonder lijden zijn, deze eenzame weg naar Mijn Koninkrijk. 
 
Wanneer zij jullie beschuldigingen toewerpen, denk dan aan Mijn eigen tocht naar Calvarië. Denk, bij 
elke seconde dat jullie in Mijn naam bespotting ondergaan, aan Mijn stilzwijgen en aan de 
waardigheid van Mij gewoon te richten op Mijn enig doel, zielen te redden. 
 
Dat zal jullie tocht draaglijker maken. Laat jullie lasteraars beledigingen uitschreeuwen! Laat hen 
jullie voor dwaas uitmaken! Laat hen Mijn boodschappen als ketterij uitroepen! Want wanneer jullie 
dat doen, zullen hun boze tongen geen macht over jullie hebben. 
 
Houd van al diegenen die jullie in Mijn naam vervolgen! Bid bovendien voor hen! En wanneer jullie 
hen vergeven, zullen jullie de macht vernietigen die Satan over hen heeft. 
 
Dat is het geheim van nederigheid. 
 
Jullie Jezus 


