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Mijn liefste dochter, veel van Gods kinderen menen dat diegenen, die een heilig leven leiden,
diegenen zijn die door Mijn Vader begunstigd worden.
De waarheid is dat deze zielen, heilig en godsvruchtig als zij zijn, moeten werken aan de redding van
andere zielen.
De andere zielen zijn die doodgewone mannen, vrouwen en kinderen die een druk leven leiden
waarbij weinig tijd aan gebed besteed wordt.
Velen bidden of communiceren niet met Mij. Sommigen geloven niet in God. Sommigen wel. Veel
van deze zielen leiden een goed leven.
Zij behandelen andere mensen met liefde en goedhartigheid. Zij stellen de noden van anderen boven
hun eigen noden. Zij geven aan goede doelen. Zij houden van elkaar. Maar zij gaan niet naar de Kerk,
ontvangen de Sacramenten niet of aanvaarden niet dat Ik, Jezus Christus, besta.
Men zou daardoor denken dat zij verloren zielen zijn. In werkelijkheid zijn zij dat niet.
Zij zijn Gods kinderen en Zijn Licht schijnt door hen. Zij zijn niet verdoemd. Zij worden bemind.
Na verloop van tijd, wanneer hen het bewijs van Mijn bestaan getoond wordt, zullen zij Mij
onmiddellijk omhelzen.
Het zijn enkel die zielen, die zich bewust zijn van hun grieven tegen Mijn Vader en die de geneugten
van de goddeloze en verdorven zonden wel smaken, die verloren gaan.
Diegenen die niet kunnen leven zonder doodzonden te begaan en wiens ziel zo zwartgeblakerd is
omdat zij door Satan bezeten zijn, moeten ontsnappen uit deze verschrikkelijke duisternis.
Zij zullen niet sterk genoeg zijn om dat te doen.
Zij zullen het bijna onmogelijk achten om Mijn hulp te zoeken. Zij kunnen slechts gered worden door
de gebeden van heilige en godsvruchtige volgelingen van Mij.
Aan Mijn hedendaagse leerlingen wordt een enorme opdracht toegekend die gelijk is aan, maar
dringender dan deze, die aan Mijn apostelen gegeven werd toen Ik ten Hemel opsteeg.
Het is jullie taak, Mijn volgelingen, om deze zielen door jullie gebeden voor te bereiden op Mijn
Nieuw Paradijs. Gebeden kunnen hen bekeren.
Mijn barmhartigheid is zo groot dat Ik dergelijke zondaars zal vergeven door de edelmoedigheid van
Mijn trouwe dienaars, door hun lijden en gebeden.
Vergeet nooit de kracht van jullie gebeden. Deze kracht is een geschenk aan jullie waardoor jullie de
ziel van jullie broeders en zusters kunnen redden.

Denk eraan dat Mijn Eeuwige Vader van alle zondaars houdt. Maar voor elke zwartgeblakerde en
verdwaalde zondaar die behoed wordt voor het vuur van de hel, vindt er grote vreugde plaats en
worden er tranen van vreugde gelaten.
Jullie geliefde Jezus

