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Mijn zeer geliefde dochter, tot diegenen onder Mijn leerlingen, die lijden door hun geloof in deze 
boodschappen van de Hemel, heb Ik dit te zeggen. 
 
Hoe moeilijk jullie lijden ook is, jullie moeten weten dat jullie gezegend werden met Mijn geschenk, 
dat jullie gegeven wordt om jullie te helpen jullie ogen te openen voor de waarheid. De verguizing 
die jullie in Mijn naam zullen moeten ondergaan, door jullie trouw aan de boodschappen, zal 
komen van diegenen die jullie nabij zijn. Vooral veel gewijde dienaren van Mij – die weigeren om 
Mij in dit Woord, Mijn heilig Woord, te zoeken – zullen jullie het meest van streek maken. Jullie 
zullen belasterd, gekleineerd, aangevochten, bekritiseerd en bespot worden, en toch beweren 
diezelfde mensen in Mijn heilige naam te spreken.  
 
Jullie moeten die pijn verduren, net zoals Mijn apostelen en leerlingen deze moesten dragen. 
Tijdens Mijn tijd op aarde werd Ik uit de tempels van God geworpen. Mijn leerlingen werden 
aangemaand om uit Mijn buurt te blijven of te stuiten op verbanning uit de Kerk als zij met Mij gezien 
werden. Toen zij Mijn heilig Woord spraken en Mijn Leer verspreidden, werden zij bedreigd en in 
sommige gevallen afgeranseld. Zij werden voor schut gezet. Diegenen die het Woord van God 
volgden, vastgelegd door de aan Mij voorafgaande profeten, waren de eersten om Mij te bespuwen. 
Hun boosheid werd veroorzaakt door het feit dat Ik de waarheid sprak, want zij wilden de waarheid 
niet horen. Het beangstigde hen en liet hen zich ongemakkelijk voelen. 
 
Vervuld met de kracht van de Heilige Geest werden Mijn apostelen na Mijn Hemelvaart door velen, 
die in de tempels de godsdienstplichten vervulden, gehaat. En hoewel hun lijden groot was, en de 
stemmen van de oppositie in hun nabijheid luidkeels schreeuwden, maakte dat niets uit. 
 
Niets kan het verspreiden van Mijn Woord verhinderen! Geen stem zal luid genoeg zijn! Geen 
argument zal geloofwaardig genoeg zijn! Geen venijn zal sterk genoeg zijn! Mijn macht valt 
onmogelijk te overwinnen. Mijn Heilige Geest zal miljarden zielen naar de zekerheid van Mijn Nieuw 
Paradijs trekken. Alle stemmen van ontevredenheid zullen tot zwijgen gebracht worden en alle 
tegenstand zal onderdrukt worden, want het ingrijpen van Mijn Vader zal ervoor zorgen dat de 
doornstruiken en de keien, waarmee de weg van de waarheid bezaaid ligt, uit de weg geruimd zullen 
worden. 
 
Enkel Mijn stem zal blijven. Het zal de enige gezaghebbende stem zijn die aangehouden zal worden, 
en daarop zal de grote dag aanbreken. 
 
Jullie Jezus 


