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Mijn kind, opdat Gods kinderen gered kunnen worden, moeten zij de weg van Mijn Zoon volgen. Zij 
moeten aanvaarden dat, om voor Zijn Koninkrijk waardig gemaakt te worden, zij helemaal van 
wereldse invloeden – die hen van God scheiden - ontdaan moeten worden. 
 
Diegenen die zich tot Mijn Zoon wenden, omdat zij naar de waarheid grijpen, zullen in hun leven 
een aantal veranderingen zien plaatsgrijpen. Diegenen die Hem niet kennen en die hun hart voor de 
eerste maal voor Hem openen, zullen tranen laten. Deze tranen zullen een gevolg zijn van de liefde 
die Hij in hun hart zal prenten, en zij zullen overweldigd zijn. Dit zijn de tranen van bekering. Hun hart 
en ziel zullen vervuld zijn van een liefde, die zij nooit eerder gekend hebben. Dat is de liefde van God 
en het is een geschenk van de Hemel. 
 
Kort daarna zullen zij, door het Licht van God vervuld, de duisternis van de Boze aantrekken, die de 
zielen die van dit Licht vervuld zijn, opzoekt. Het is dan dat zij te lijden zullen hebben door toedoen 
van anderen, die door de Boze gebruikt worden om hun geloof en hun trouw aan God aan te vallen. 
 
Diegenen met een eenvoudige liefde voor Mijn Zoon, zonder enige menselijke arrogantie of 
hoogmoed – die niet zwichten onder de druk van diegenen die Mijn Zoon hekelen – zullen net 
zoals Hij lijden. Zij zullen pijn voelen als zij van zonde getuige zijn, want zij zullen dezelfde pijn voelen 
als Mijn Zoon. Zij zullen vallen en struikelen, net zoals Mijn Zoon deed op de weg naar Calvarië. Want 
zolang als zij leven, zullen zij de pijn van het lijden van Mijn Zoon voelen. Dat zal bij hen zo blijven tot 
de uiteindelijke zuivering van de wereld voltooid is.  
 
Heb nooit het gevoel dat deze trouw aan Mijn Zoon altijd enkel overgoten is van pijn, want het 
brengt eveneens een vreugde, een vrede en een hoop met zich mee, die eeuwig leven bezorgen. 
Jullie mogen nooit toelaten dat jullie liefde voor Mijn Zoon jullie van al Gods kinderen afscheidt. Jullie 
moeten in plaats daarvan naar iedereen de hand uitsteken, vooral naar diegenen die hun hart nooit 
voor Mijn Zoon geopend hebben. Zij hebben jullie hulp nodig. Door het geschenk van de bekering 
werden jullie de genaden geschonken die nodig zijn, om deze zielen naar Mijn Zoon te brengen. Jullie 
moeten dat doen door de aanvaarding van de pijn die jullie, als soldaat van Christus, moeten 
verduren en door jullie gebeden en offers voor anderen. 
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