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Mijn zeer geliefde dochter, weet dat wanneer je het gebed tot Mij, jouw goddelijke Jezus, uitstelt, je 
zwak wordt en Mij op een afstand houdt. 
 
Je mag het gebed nooit uitstellen of de tijd, die je elke dag aan Mij moet besteden, opschorten. 
 
Wanneer je dat wel doet, leidt de Boze je af en vult hij je geest met wereldse zaken die inhoudelijk 
leeg zijn. 
 
Daarop zal je een leegte voelen en in je ziel zal er een strijd merkbaar worden. 
 
Weet jij niet dat je niets bent zonder Mij? Een leeg vat dat aan niets kan voldoen hoe indrukwekkend 
de bekoorlijkheid van de materiële wonderen ook lijkt. 
 
Wanneer Ik een ziel verhef, verstrengelt deze zich met Mijn Heilig Hart. 
 
Maar om vast in Mij te verblijven, moet de ziel met Mij communiceren, Mij voortdurend haar liefde 
betuigen en dankgebeden aanbieden. Anders kan deze losraken, zoals een baby bij de geboorte van 
zijn moeder gescheiden wordt wanneer de navelstreng doorgeknipt wordt. 
 
Wend je ogen geen minuut van Mij af want de Boze wacht daarop! 
 
Op het meest onverwachte moment brengt hij dan de genadeslag toe en rukt hij je weg. 
 
Hij benut de zintuigen om zijn slachtoffers te bekoren en hij gebruikt andere zielen om deze te 
kwellen. Hij richt zich vooral op Mijn soldaten en zij lijden het meest. 
 
Mijn dochter, terwijl je druk bezig was met Mijn werk, heb jij je ogen van Mij afgewend en dat zorgde 
ervoor dat je te lijden had. Jij raakte de weg kwijt en raakte in de war. Jouw onrust nam toe 
aangezien elke onderbreking, teweeggebracht door de Boze, ertoe leidde dat jij de afgesproken tijd 
met Mij, je Jezus, uitstelde. 
 
Wanneer dat gebeurt, moet je te biechten gaan, Mijn Lichaam ontvangen en tijd doorbrengen in 
gebed. 
 
Je mag nooit vergeten om de Heilige Rozenkrans van Mijn geliefde Moeder te bidden want deze 
biedt een kring van bescherming tegen Satan. 
 
Ga nu! Kom vandaag in gebed tot Mij! Praat daarna gedurende de dag met Mij zoals met een vriend 
en deel al je zorgen met Mij! Overhandig deze vervolgens aan Mij en laat al je beslommeringen aan 
Mij over! 
 
Jouw Jezus 


