Mijn christelijke soldaten zullen de grootste strijdmacht tegen de Antichrist
vormen
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Mijn zeer geliefde dochter, overal ter wereld zullen Mijn geliefde volgelingen weldra Mijn
aanwezigheid voelen, want Ik zal Mijzelf in hun hart bekend maken op een manier die zij niet
eerder ervaren hebben. Op deze manier zal Ik Christenen voorbereiden om namens Mij te strijden,
om de ziel van iedereen te redden.
Mijn christelijke soldaten zullen de grootste strijdmacht tegen de Antichrist vormen. Ik doel op al
diegenen die Mij kennen en die trouw blijven aan Mijn heilige Leer, vervat in de allerheiligste Bijbel.
Ik heb het ook over diegenen die hun geloof praktiseren, over diegenen die in Mij geloven maar die
Mijn niet opzoeken en over al diegenen die de waarheid trouw blijven. Jullie zullen je in elke hoek
van de wereld verzamelen en hoewel jullie je, al sprekend in veel talen, bij Mijn restleger zullen
aansluiten, zullen jullie je eendrachtig in Mij verenigen.
Diegenen die deze boodschappen opvolgen, zullen de kern vormen en daaruit zullen overal ter
wereld de scheuten en vervolgens de takken ontstaan. Door het Boek der Waarheid zal er niet één
land door Mijn Heilige Geest ongemoeid gelaten worden.
Het Boek der Waarheid zal jullie verenigen wanneer jullie geloof op de proef gesteld wordt.
Wanneer de trouw aan Mij gemanipuleerd wordt en wanneer Ik uit jullie kerken gegooid, vertrappeld
en vervolgens uit het zicht begraven wordt, zullen jullie opstaan en Mijn Woord levend houden. De
vlam van de Heilige Geest zal jullie bij elke stap op de weg geleiden. Jullie zullen een kracht en een
moed voelen die zelfs de zachtmoedigsten onder jullie zal verbazen. De zwakken zullen sterk worden.
De angstigen zullen moedig worden en de vertrapten zullen oprukken als krijgers van de waarheid.
En terwijl Mijn restleger zal groeien en met miljoenen zal aanzwellen, zullen er de hele tijd obstakels
op hun weg geplaatst worden.
Beledigingen, beschuldigingen van ketterij, leugens, woede en haat zullen hen ten deel vallen. Overal
onder de lasteraars – wier betoog doordrongen zal zijn van onnauwkeurigheden, tegenstrijdigheden
en onbegrijpelijke argumenten – zal er verwarring te zien zijn. Satans invloed zal altijd verwarring,
wanorde, onlogische en sluwe argumenten voortbrengen en zal altijd doorspekt zijn met haat jegens
Gods kinderen. Diegenen die gezegend zijn met het Licht van God en het Licht van de waarheid,
zullen verschrikkelijke en haatdragende aanvallen aantrekken. Want jullie kunnen er zeker van zijn
dat, waar Ik aanwezig ben, de vervolging van diegenen die Mijn Woord verkondigen, groot zal zijn.
Jullie kunnen er zeker van zijn dat, hoe erger de vervolging tegen eender welke missie van God is,
dit komt doordat Satan zeer boos is.
Wanneer jullie te lijden hebben, en dat zullen jullie, onder de haat die jullie betoond wordt omdat
jullie Mijn kruis opnemen om Mij te volgen, zal het Beest bezorgder worden en zal hij harder werken
om doorheen de zielen, van diegenen die bevlekt zijn met de zonde van hoogmoed, jullie te
verpletteren. Jullie moeten die aanvallen negeren. Wees in vrede, want als deze – met een intense
haat jegens jullie – toenemen, zullen jullie zeker weten dat jullie in ware vereniging met Mij, jullie
Jezus, zijn!
Ga heen in liefde en vrede en weet dat Ik in jullie hart woon!
Jullie Jezus

