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Mijn zeer geliefde dochter, jij mag je door de enorme omvang van dit werk niet van Mij afgezonderd 
voelen. 
 
Want ook al lijkt het misschien van een zodanige omvang dat jij het gevoel hebt dat je het niet aan 
zult kunnen, weet dat Ik enkel dat van je vraag waartoe jij in staat bent. 
 
Verheug je dat Mijn woord overal ter wereld opgezocht wordt, want dat is Mijn hartenwens. 
 
Ik verlang dat al Mijn leerlingen onmiddellijk gehoor geven aan Mijn oproep want Ik heb hen nodig 
om Mij te helpen bij Mijn missie om de mensheid te redden. 
 
Dit is nog maar het begin van een snelle bekering waarbij het bloed en water over elke menselijke 
ziel zullen gutsen. 
 
Mijn bloed en water zullen zelfs de zwartgeblakerde zielen bekeren. 
 
Net zoals de soldaat, die Mijn zijde doorboorde, ogenblikkelijk bekeerd werd, zo zullen ook 
miljoenen zielen, die op dit moment niet geloven dat Ik besta, bekeerd worden. 
 
Heb Ik je niet verteld dat Mijn barmhartigheid onuitputtelijk is? 
 
Heb Ik niet beloofd dat er wonderen, bekrachtigd door Mijn Vader, zullen plaatsvinden om de wereld 
samen te brengen en alle zielen naar hun rechtmatig erfdeel te voeren? 
 
Zoveel zielen geven nu gehoor aan Mijn oproep. Hun gebeden alleen al zullen vermenigvuldigd 
worden en miljoenen meer zullen gered worden. Alle zielen moeten in jullie inspanningen, om geheel 
de mensheid te bewaren, opgenomen worden. 
 
Het moet jullie doel zijn, Mijn zeer geliefde leerlingen, om geen enkele ziel door het net te laten 
glippen. 
 
Dit net zal uitgegooid en in de wateren geworpen worden om zielen te vangen en hen te redden. 
 
Jullie, Mijn leerlingen, zijn de vissers. Ik geef jullie het net door de genaden die Ik jullie nu verleen. 
 
Jullie zullen Mij helpen om elke levende ziel te redden en geen enkele inspanning zal nagelaten 
worden – geen middel onbeproefd – terwijl Ik Mij op weg begeef om de mensheid nogmaals te 
redden. 
 
Dus in plaats van uit angst ineen te krimpen, bezorgd om de enorme respons op Mijn oproep, Mijn 
dochter, moet jij blij zijn. Want uiteindelijk wordt Mijn Heilige Wil vervuld. Toch hebben wij nog een 
lange weg te gaan. 
 
Jullie Jezus 
 
 


