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Mijn zeer geliefde dochter, zoveel mensen die Mijn boodschappen aannemen, maken zich onnodig 
zorgen over de toekomst van de wereld. Dat is begrijpelijk. 
 
Zij mogen nooit het gevoel hebben dat zij alles moeten laten vallen en hun dagdagelijkse leven 
veronachtzamen, hun baan, hun familie of dierbaren verwaarlozen om zielen te redden. 
 
Ik, jullie Jezus, zal altijd voor de Mijnen zorgen. Jullie hebben niets van Mij te vrezen. Het enige waar 
ik om vraag, zijn jullie gebeden om zielen te redden. 
 
Jullie mogen niet toelaten dat angst voor de toekomst jullie overweldigt, want dat is niet Mijn 
verlangen. 
 
Ik verwacht echter wel tijd in gebed en opoffering van jullie, zoals Ik jullie in deze boodschappen 
onderwezen heb. Ga door met jullie dagelijkse leven, ook al zal Mijn heilig woord de manier waarop 
jullie naar het leven kijken voor altijd veranderen. 
 
Jullie zullen over wereldse goederen – de manier waarop jullie deze in het verleden bekeken – nooit 
meer hetzelfde denken. Hoewel deze deel zullen blijven uitmaken van jullie leven, zullen zij niet 
langer heer en meester zijn over jullie leven. 
 
Jullie moeten eraan denken dat jullie geen twee heren kunnen dienen, want er is er maar één, en dat 
is God. 
 
Ik verwacht niet dat Mijn volgelingen aan alles verzaken om Mij te volgen. Ik verwacht niet dat Mijn 
volgelingen zich afkeren van hun dagelijkse verantwoordelijkheden om Mijn boodschappen op te 
volgen. Neen, al wat Ik vraag, is jullie liefde. Jullie moeten de wetten van God navolgen. Leid jullie 
leven overeenkomstig Mijn Leer! Eer de Sacramenten! Betoon elkaar liefde en bid voor de ziel van 
diegenen die zichzelf niet willen helpen! 
 
Ga heen in vrede, in de wetenschap dat Mijn barmhartigheid groot is en dat Mijn liefde voor de 
mensheid de daden van het Beest en het verschrikkelijke lijden dat hij in de wereld veroorzaakt, zal 
overwinnen. 
 
Leef in vrede! Ik zegen jullie. 
 
Jullie Jezus 


