Velen geloven dat de hel louter een plaats uit de folklore is
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Mijn zeer geliefde dochter, het is Mijn hartenwens om die mensen, die vreselijke zonden begaan, te
behoeden voor de marteling van de hel.
Voor elke bedreven doodzonde zal de pijn van het vuur de ziel verscheuren alsof zij van vlees was.
De kreten van pijn en ontzetting van dergelijke zielen, wanneer zij in de diepten van de hel getrokken
worden, breken Mijn Heilig Hart.
Mijn Hart is doorstoken en de verschrikkelijke pijn die Ik voel, is er door die arme zielen. Veel
mensen die op dit moment op aarde leven, verkeren in groot gevaar. Dat komt doordat zovelen
geloven dat de doodzonde slechts een onbeduidende fout is en deze bijgevolg rechtvaardigen. En
vervolgens gaan zij voort op een weg van zelfvernietiging. Tenzij zij kunnen inzien welke grote fouten
zij maken, zullen zij de verdoemenis ondergaan, waar zij voor eeuwig met een helse pijn zullen
branden.
Zo weinig mensen geloven in het bestaan van de hel. Velen geloven dat de hel louter een plaats uit
de folklore is. Zovelen geloven niet dat God zou toestaan dat een dergelijke plaats bestaat en dat alle
zonden, hoe zwaar ook, vergeven worden. Ik wijt dit aan de fouten die gemaakt werden door die
gewijde dienaren die, in de afgelopen decennia, bezweken zijn onder de druk van een seculiere
wereld. Deze misleiding heeft tot het verlies van miljarden en miljarden zielen geleid. En terwijl het
voor die zielen te laat is, is er voor diegenen die met de smet van doodzonde getekend zijn, nog tijd
om gered te worden.
Jullie moeten bidden dat deze mensen beschermd kunnen worden tegen de snode bekoorlijkheid
van Satan, die zich verheugt over het vooruitzicht van hun lot. Mijn Licht kan en zal enkel over hen
uitgestort worden, wanneer zij hun ogen openen voor de waarheid van de zonde. Hoewel zij Mij
kwellen door hun goddeloosheid, is er niet één onder hen die zich door zijn zonden niet onbehaaglijk
of wanhopig voelt. Terwijl velen de oorzaak van dergelijke onrust kennen, zullen zij er niets aan doen
aangezien zij hun zonden blijven vergoelijken en rechtvaardigen. Sommigen doen dat doordat zij
omgeven zijn door de duisternis van leugens, die in hun cultuur verankerd zijn. Dergelijke leugens
bevorderen de aanvaarding van de zonde.
Help Mij hen te redden door deze litanie.
Litanie (5) ‘Om de redding van diegenen in doodzonde’
Jezus, behoed alle zondaars voor het vuur van de hel.
Vergeef de zwartgeblakerde zielen.
Help hen U te zien.
Til hen op uit de duisternis.
Open hun ogen.
Open hun hart.
Toon hen de waarheid.
Red hen.
Help hen te luisteren.
Verlos hen van hoogmoed, wellust en nijd.
Bescherm hen tegen het kwaad.
Hoor hun smeekbeden om hulp.
Grijp hun handen vast.
Trek hen naar U toe.
Behoed hen voor het bedrog van Satan. Amen.
Help hen, Mijn volgelingen, door Mij dagelijks te vragen hen te vergeven voor de vreselijke
beledigingen die zij Mij naar het hoofd slingeren.
Jullie Jezus

