Zonden kunnen vergeven worden wanneer jullie nog in leven zijn. Na de dood
niet meer.
Woensdag 26 september 2012 22.12u
Mijn zeer geliefde dochter, Ik verleen je dit intens lichamelijk lijden om vandaag meer zielen te
redden. Bied deze pijn aan voor die uitgekozen zielen, die jij Mij moet helpen behouden. Deze pijn zal
niet lang duren maar als je daar opgelucht om bent, weet dan dat veel zielen behoed werden voor de
hel en nu in het vagevuur de zuivering afwachten.
Als slachtofferziel moet je aanvaarden dat Ik je momenten van lijden kan toekennen om de ziel van
Gods kinderen te helpen redden. Op zekere dag zal je deze zielen ontmoeten en dan zal jij begrijpen
hoeveel vreugde dit Mijn Vader bezorgt. Weet dat wanneer jij lijdt, Ik met je mee lijd om jouw pijn te
verlichten. Je staat er niet alleen voor. Wanneer je het gevoel hebt dat je niet kunt ademen, is dat
hetzelfde gevoel van verstikking dat gevoeld wordt door zielen die na de dood geconfronteerd
worden met de rook van het vuur van de hel.
Als de mensen de waarheid over het leven na de dood maar kenden. Nadat de ziel het lichaam
verlaat, of deze nu in staat van genade is of niet, kwelt Satan deze door de macht van de verleiding.
Zelfs dan probeert hij nog zielen tot zich te trekken. Gebed voor dergelijke zielen is zeer belangrijk.
Ik trek de zielen naar Mijn Licht toe. Maar enkel diegenen die in staat van genade zijn, kunnen de
kracht van Mijn Licht van barmhartigheid verdragen. Als hun ziel niet zuiver is, moeten zij in het
vagevuur gelouterd worden.
Mijn dochter, er bestaan veel lagen in het vagevuur en afhankelijk van de zonden die de ziel
bedreven heeft, zal deze vervuld worden door het louterende vuur van de Heilige Geest.
Het vagevuur is pijnlijk voor de ziel en diegenen die daar tijd moeten doorbrengen voelen dit aan als
een lichamelijke pijn, alsof zij nog leefden.
Laat geen mens de offers onderschatten die nodig zijn om hun ziel te bewaren in een toestand die
Mijn Vaders Koninkrijk waardig is.
Mijn Vader houdt van al Zijn kinderen, maar de zielen moeten het recht, om geschikt gemaakt Mijn
Vaders Koninkrijk te betreden, verdienen. Om waardig te zijn, moeten zij het weer goed maken in
Mijn ogen terwijl zij nog leven. Zij moeten met een oprecht hart boeten voor hun zonden.
Zelfs op het moment van overlijden, kan een zondaar gebruik maken van Mijn grote barmhartigheid
door Mij te vragen om hem zijn zonden te vergeven. Ik zal hem dan beetpakken en hem in Mijn
armen nemen. Daarop zal Ik Mijn barmhartigheid over hem uitstorten en hem vervolgens aan de
hand meenemen naar de poorten van het Paradijs.
Zonden kunnen vergeven worden wanneer jullie nog in leven zijn. Na de dood niet meer.
Jullie Jezus

