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Mijn zeer geliefde dochter, veel zielen erkennen Mij niet omdat zij dat gewoonweg niet willen. 
 
Zij weten wie Ik ben. 
 
Zij weten dat zij uit het niets geschapen zijn door God de Vader. Toch kiezen zij ervoor om God te 
negeren. 
 
Zij gebruiken Mijn naam vele, vele malen op de meest ongedwongen manier en Mijn naam ligt vervat 
in de vloeken die uitgebraakt worden door diegenen die door demonen bezeten zijn. 
 
Het is pas wanneer de mensen door een tragedie getroffen worden dat ze halt houden en denken 
aan de dood en aan een eventueel toekomstig leven waarvan zij menen dat het in het verschiet kan 
liggen. 
 
Dat is de reden waarom Ik deze zielen soms straf, uit Mijn barmhartigheid, om hen tot bezinning te 
brengen waardoor Ik hen kan redden. 
 
Door het lijden zullen al deze materiële aantrekkelijkheden, door de zinnen nagejaagd, betekenisloos 
worden en gezien voor wat ze zijn. Vergankelijke nieuwigheden die binnen de kortste keren zullen 
verdwijnen. 
 
Veel zielen, die op deze wereld geboren worden, zijn gestuurd vanuit de Hemel. Zij verkiezen het 
lijden, met inbegrip van de geaborteerde kinderen, als een middel om te streven naar de redding van 
de zondaars. 
 
Het Goddelijk Koninkrijk is voor het menselijk verstand moeilijk te bevatten want geen mens is met 
dit geschenk gezegend. 
 
Toen de gevallen engelen rebelleerden tegen Mijn Vader, heeft Hij – Mijn Vader – nooit het recht van 
Zijn kinderen op hun vrije wil verbeurdverklaard want Hij zal nooit het geschenk wegnemen dat Hij 
aan de mensheid schonk. 
 
De hele mensheid zal een vrije wil bezitten tot hun wil zich verenigt met de Goddelijk Wil van de 
Vader. 
 
Satan maakt misbruik van de vrije wil. Wat hij niet kan bestrijden is, wanneer uitverkoren zielen hun 
eigen vrije wil opgeven en deze aan God opofferen. 
 
Door het brengen van dit offer, door de aanvaarding van het lijden, wordt de invloed van Satan 
verzwakt. 
 
Dan kunnen zondaars gered worden, ook als ze niet tot inkeer gekomen zijn. Dat is het wonder van 
het lijden. 
 
Jullie geliefde Jezus 


