Twee miljard zielen zullen Mijn hand van barmhartigheid weigeren
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Mijn zeer geliefde dochter, de missie om die twee miljard zielen – die Mijn hand van barmhartigheid
zullen weigeren – te behouden, moet bij al diegenen die zich een kruisvaarder van God noemen, deel
uitmaken van het dagelijks gebed.
Zoveel wonderen zullen ertoe leiden, dat aan een groot deel van de mensheid het geschenk van de
redding en de toegang tot het Nieuw Paradijs geschonken wordt.
Het is door deze verdwaalde zielen dat de pijn in Mijn Heilig Hart kwellend is. Dat is de reden
waarom Mijn leerlingen intens moeten bidden, opdat zij allen tot één familie verenigd kunnen
worden in het Nieuw Tijdperk. Want als Mijn familie ontwricht is, zal Mij dat veel hartzeer bezorgen.
Ik roep jullie allemaal op om die zielen, die de aanvaarding van God hardnekkig van de hand zullen
wijzen, te redden door het bidden van dit kruistochtgebed (79) ‘Voor twee miljard verdwaalde
zielen’.
O lieve Jezus, ik smeek U om Uw barmhartigheid uit te storten over de verdwaalde zielen.
Vergeef hen dat zij U afwijzen
en maak gebruik van mijn gebed en lijden
zodat U, door Uw barmhartigheid,
over hen de genaden kunt uitstorten
die zij nodig hebben om hun ziel te heiligen.
Ik vraag U het geschenk van genade voor hun zielen.
Ik vraag U hun hart te openen
waardoor zij naar U zullen gaan
en U vragen hen te vervullen met de Heilige Geest
zodat zij de waarheid over Uw liefde kunnen aanvaarden
en voor eeuwig bij U en heel Gods familie kunnen wonen.
Amen.
Het is voor veel mensen moeilijk om Gods barmhartigheid te aanvaarden. Dat komt door de macht
die Satan op hen uitoefent, maar zij weten dat in veel gevallen niet.
In sommige gevallen echter, twijfelen zij niet aan het bestaan van God maar kiezen zij toch voor
Satan, in het volle besef dat God bestaat en dat Hij hen schiep. Zij keren het Koninkrijk van God de
rug toe.
Het koninkrijk dat zij verkiezen, is datgene dat Satan hun beloofde. Zij geloven dat dit koninkrijk, op
het einde der tijden, grote rijkdom en grote wonderen biedt en dat het een wereld zal zijn die
schittert, maar dat is niet het geval. Alles wat zij zullen aantreffen, zal een grote vuurpoel zijn, waarin
zij door toedoen van de Boze zullen lijden. Hij zal hen voor eeuwig kwellen en zij zullen elke seconde
van dit lijden ondergaan daar het nooit zal eindigen.

Nu weten jullie waarom Ik zo’n kwelling doorsta, want alleen al de gedachte aan het lijden dat
dergelijke zielen te wachten staat, is te veel om te verdragen.
Enkel jullie gebeden, Mijn volgelingen, en Mijn barmhartigheid kunnen hun enige hoop bieden.
Help Mij hen te redden!
Jullie Jezus

