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Mijn zeer geliefde dochter, haat is de oorzaak van alle kwaad in de wereld en het neemt veel vormen 
aan. 
 
Vijandigheid tegenover een andere persoon komt voort uit angst, de angst dat deze persoon jullie op 
de een of andere manier kan kwetsen. 
 
Onenigheid met een andere persoon kan tot stand komen door de zonde van hoogmoed. Wanneer 
jullie het gevoel hebben dat jullie tot elke prijs moeten bewijzen wat jullie waard zijn, zelfs als jullie 
ongelijk hebben. 
 
Jaloersheid slaat zeer vlug om in haat, al kan dat aanvankelijk mild zijn. 
 
Afkeer van zichzelf begint omdat jullie je leven vergelijken met dat van anderen van wie jullie het 
gevoel hebben dat zij meer geluk hebben dan jullie. 
 
Zeer vlug groeit deze afkeer uit tot haat voor zichzelf en het lichaam. Dit leidt dan tot de zonden van 
het vlees. 
 
Haat kan zich ook ontwikkelen door de zonde van het begeren van andermans bezittingen. 
 
Dit kan tot een oorlog leiden wanneer een land de rijkdom van een ander land begeert. 
 
Of het kan tot gevolg hebben dat jullie toelaten dat hebzucht jullie ziel verteert wanneer jullie naar 
dezelfde wereldse rijkdom hunkeren als jullie naaste. 
 
Ook afgunst verandert in een vorm van haat, vooral wanneer jullie er niet in slagen - hoe hard jullie 
ook proberen een ander te evenaren - te bereiken wat jullie je voorgenomen hebben. 
 
Alle zonden kunnen jullie tot haat leiden als er toegelaten wordt dat ze voortwoekeren. 
 
Wanneer jullie haat voelen, moeten jullie weten dat Satan het klaargespeeld heeft om jullie geest 
binnen te dringen. 
 
Wanneer dat plaatsgrijpt, zal hij jullie in de tang houden en jullie niet met rust laten. 
 
Hoezeer jullie ook proberen zijn greep te lossen, hij zal zich aan jullie vasthouden alsof zijn leven 
ervan afhangt. Jullie enige wapen is het gebed. 
 
Bid, bid, bid wanneer haat door jullie heen stroomt. Want totdat deze jullie verlaat, kunnen jullie 
nooit meer vrede, liefde of vreugde voelen. 
 
Wanneer haat jullie hart en ziel aangrijpt, raken jullie één stap verder van Mij, jullie Jezus, 
verwijderd. 
 
Jullie lijden er verschrikkelijk onder en voelen een woede en een hulpeloosheid die jullie niet kunnen 
beheersen. 
 



Geloof nooit de uiteindelijke leugen die Satan in jullie ziel zal zaaien zodra hij een mantel van haat 
over jullie geworpen heeft. 
 
Dit is de leugen: jullie haat kan alleen verdreven worden wanneer jullie afdoend wraak nemen op 
het doelwit van jullie haat. 
 
Wat te doen als haat jullie omhult? De kracht van de liefde kan haat ogenblikkelijk doen 
verdampen. 
 
Wanneer jullie bidden en Mij vragen jullie te helpen, zal Mijn antwoord het volgende zijn: 
 
Vergeef jullie vijanden en diegenen van wie jullie menen dat zij de oorzaak zijn van jullie haat. 
 
Maar om te vergeven, moeten jullie eerst jezelf voor Mij vernederen en Mij vragen om jullie te 
vergeven. 
 
Zodra jullie diegenen vergeven die jullie haten, moeten jullie vervolgens jullie zonde goedmaken. 
 
Betoon jullie vijanden liefde. Bestrijd de haat, een zondige en gevaarlijke ziekte van de ziel, met 
liefde. 
 
Liefde is het geneesmiddel om jullie ziel van deze plaag te ontdoen. 
 
Wanneer jullie dat kunnen, zullen jullie Satan verslagen hebben en zal hij jullie met rust laten. 
 
Wees nooit bang om de haat in jullie ziel te bestrijden, ook al zullen jullie dat zeer moeilijk vinden. 
 
Als haat op deze manier, door de nederigheid van de zondaar, afgezwakt zou kunnen worden, zou er 
vrede heersen in de wereld. 
 
Jullie Jezus 
 
 


