Als jullie in het bestaan van Satan geloven, weet dan dat alles wat
onrechtvaardig en slecht is in de wereld door hem veroorzaakt wordt
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Mijn zeer geliefde dochter, Ik roep naar iedereen, jong en oud, die onzeker is over hun geloof in God.
Ik roep diegenen onder jullie op, die in Mij geloven maar die niet met Mij spreken of gebruik maken
van de Sacramenten, of die hun Kerken niet bezoeken, om Mij te vereren.
Ik houd van jullie. Ik zal jullie nooit afvallen en jullie gaan binnenkort een bijzonder geschenk
krijgen.
Jullie zullen ervaren hoe het voelt wanneer jullie op de Dag des Oordeels voor Mij zullen verschijnen.
Jullie zullen dan jullie twijfels vergeten.
Velen onder jullie eren Mij op zoveel manieren, ondanks jullie gebrek aan geloof, maar jullie
beseffen dat niet.
In jullie dagelijks leven voelen jullie liefde, bezorgdheid en sympathie voor anderen.
Jullie voelen de drang om onrecht te bestrijden en zijn afwijzend wanneer jullie getuige zijn van
verdorven daden die door anderen bedreven worden tegen diegenen die het minder goed hebben
dan zijzelf.
Jullie tonen liefde voor anderen en zorgen voor diegenen die jullie hulp nodig hebben.
Jullie hebben er een hekel aan anderen uit te buiten en zijn gevoelig voor de noden van diegenen die
in dit leven te lijden hebben.
Jullie voelen liefde voor jullie familie.
Jullie lachen en zijn blij wanneer jullie onder vrienden zijn en voelen een enorme liefde en
vriendschap voor diegenen die jullie nauw aan het hart liggen.
Wanneer jullie trouwen, voelen jullie een overweldigende liefde voor jullie wederhelft. Daarna,
wanneer jullie kinderen hebben, overtreft de liefde die jullie voelen alles wat jullie je ooit hadden
kunnen voorstellen.
Jullie huilen uit wroeging, als en wanneer jullie iemand kwetsen. Jullie vergeven anderen wanneer zij
jullie krenken, beledigen of kwaad berokkenen.
Waar denken jullie dat deze liefde en deze emoties vandaan komen? Weten jullie dan niet dat deze
enkel van God afkomstig kunnen zijn?
Liefde is moeilijk te verklaren, moeilijk te analyseren en kan nooit door de wetenschap bewezen
worden want het is een gave van God.
Haat daarentegen, is afkomstig van de duistere kant.
Satan mag dan voor veel mensen misschien niet echt lijken, maar hij bestaat.

Velen onder jullie geloven niet in het kwaad of het bestaan van boze geesten want deze dragen er
zorg voor zich niet kenbaar te maken.
Als jullie in het bestaan van Satan geloven, weet dan dat alles wat onrechtvaardig en slecht is in de
wereld door hem veroorzaakt wordt.
Hij is de koning van de leugens en hij heeft de macht jullie blind te maken voor de waarheid over
jullie bestaan.
Vanwege jullie blindheid gaat Mijn barmhartigheid nu de wereld overdekken om jullie te bewijzen
dat Ik besta.
Wees voorbereid op deze dag want dit zal spoedig plaatsvinden.
Zodra de tekenen aan de hemel jullie getoond worden en jullie de botsing, het lawaai en het beven
van de grond waarnemen, weet dan dat Ik gekomen ben om jullie wakker te schudden.
Wanneer dit gebeurt, smeek Ik jullie om jullie tot Mij te wenden want Ik wil jullie vervullen met Mijn
liefde zodat Ik liefde en vreugde in jullie hart kan brengen.
Wanneer Mijn barmhartigheid over jullie komt, zullen jullie eindelijk vrede voelen.
Ik houd van jullie en zal jullie nooit in de steek laten!
Ik verwacht jullie antwoord zodra deze dag aanbreekt.
Jullie Jezus

