Het zullen enkel de dapperen en de moedigen onder jullie zijn, die het meest
van Mij houden, die Mijn strijdmacht naar de redding zullen voeren
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Mijn zeer geliefde dochter, deze dagen, die bijna daar zijn, brengen een verschrikkelijke duisternis
en wanhoop met zich mee, zoals jullie in jullie leven nog nooit gezien hebben.
Dit zal een duisternis van de geest zijn en zal veroorzaakt worden door de leegheid van die zielen die
de Antichrist en de Valse Profeet volgen. De pijn van de geest, die zij zullen toebrengen aan
Christenen die zullen weigeren naar ketterij te luisteren, zal moeilijk te verdragen zijn.
Ik vertel jullie dit enkel zodat jullie in jullie hart zullen weten dat de pijn van afwijzing die jullie
voelen, er zal zijn omdat jullie, door Mijn Woord te handhaven, in Mijn naam zullen lijden.
Jullie mogen nooit de hoge eisen, die aan jullie gesteld zullen worden, in twijfel trekken of het
vertrouwen verliezen, want Ik ben het, jullie Koning, die de macht heeft om ervoor te zorgen dat
jullie dit kunnen dragen. Noch mogen jullie er ooit aan twijfelen dat dit restleger – waarvan jullie nu
deel zullen gaan uitmaken om Mij, Jezus Christus, trouw te blijven - voorzegd werd.
Luister niet naar diegenen die zullen proberen jullie te vertellen dat jullie niet mogen geloven in
deze boodschappen, Mijn heilige boodschappen voor de wereld, want zij worden misleid. Jullie
moeten bidden voor diegenen die niet de kracht of de geest van onderscheiding zullen hebben, en
die de verkeerde wegsplitsing zullen kiezen. Velen die de Valse Profeet zullen volgen, zullen proberen
jullie op diezelfde weg te trekken.
Broer zal strijden tegen broer en zus, vader tegen zoon, moeder tegen dochter – allemaal in hun
zoektocht om de waarheid te volgen, maar zovelen zullen er niet in slagen de dwalingen in de leer
van de Valse Profeet te zien en zullen aan Mij verloren gaan.
Het zullen enkel de dapperen en moedigen onder jullie zijn, die het meest van Mij houden, die Mijn
strijdmacht naar de redding zullen voeren. Zij zullen, onder Mijn leiding, veel zielen mee in veiligheid
brengen. Dat is de reden waarom jullie nooit mogen opgeven.
Jullie Jezus

