Zoveel mensen zijn op zoek naar de waarheid en kunnen deze niet vinden
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Mijn zeer geliefde dochter, er komt een moment waarop een mens zich moet afvragen: Wie ben ik
en waarom leef ik?
Het enige antwoord dat hem vrede brengt, is wanneer hij beseft dat hij een kind van God is.
In plaats van de waarheid te ontkennen, vanwege de druk die uitgeoefend wordt door diegenen die
spottend lachen met diegenen die in God geloven, moet hij eerlijk zijn tegenover zichzelf.
Hij weet dat de liefde die hij voelt van God komt.
Hij weet, in zijn hart, dat de ellende die hij ervaart, wanneer hij in duisternis en wanhoop verkeert,
van de andere kant afkomstig is. De duistere kant.
Zoveel mensen zijn op zoek naar de waarheid en kunnen deze niet vinden.
Hoewel de waarheid opgetekend werd in het Heilig Boek, kunnen velen niet aanvaarden dat de
Heilige Schrift alle antwoorden bevat die zij zoeken.
Jullie moeten de waarheid omhelzen en er uit alle macht aan vasthouden want het is jullie weg naar
redding.
Veel mensen zullen alles doen wat mogelijk is om de waarheid te ontkennen. Zij zullen voornamelijk
gebruik maken van het menselijk verstand om de waarheid af te kraken en jullie een leugen te laten
geloven.
Elk argument zal gevormd worden om de waarheid van God te ontkennen. Deze argumenten zullen
zo overtuigend zijn, dat het veel gelovigen het moeilijk zullen vinden om de waarheid te verdedigen.
Jullie geloof zal de tand des tijds doorstaan, maar enkel en alleen als jullie Mij toelaten om jullie dag
en nacht te leiden.
Om jullie door Mij te laten leiden, mogen jullie nooit jullie ogen van Mij afhouden en moeten jullie je
op Mij verlaten voor steun.
Spreek met Mij! Stel jullie op eender welk moment van de dag met Mij in verbinding: in de auto, op
het werk, op school of in jullie kerk. Het maakt niet uit waar, want jullie kunnen Mij op elk moment
aanroepen en Ik zal antwoorden.
Dit pad, de weg naar Calvarië, is het lot van Mijn volgelingen. Het is een zeer lastige berg om te
beklimmen. Jullie moeten de tegenslagen en de pijn van de afwijzing, van diegenen die jullie recht
om jullie religie te praktiseren niet erkennen, verdragen. De top van de berg zou jullie doel moeten
zijn. Alleen wanneer jullie de top bereiken, zullen jullie vrede vinden.
Zet door, Mijn geliefde volgelingen, en Mijn liefde zal door jullie op een zodanige wijze gevoeld
worden, dat het jullie een kracht zal geven die jullie niet voor mogelijk zouden houden.
Ik houd van jullie. Ik loop met jullie mee. Ik zal jullie nooit in de steek laten. Ik zegen jullie allen.
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