Jullie moeten je elke dag afvragen – zou God mijn daden van vandaag
goedkeuren?
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Mijn zeer geliefde dochter, Ik moet aan elke persoon die vandaag de dag op deze aarde leeft, het
belang uitleggen van de tijd die hen geschonken werd. Ik heb Mij nooit bemoeid met de wil van de
mens, want dat is één van de grootste geschenken die de mensheid gegeven zijn, en deze kan nooit
afgenomen worden. Satan bemoeit zich daarentegen wel met de vrije wil van de mens en heeft,
meteen van bij het begin, meedogenloos getracht om de menselijke geest te onderwerpen en zijn
ziel te stelen.
Het is dus de vrije wil, die de mens geschonken wordt, die door de Boze opgezocht zal worden.
Maar het is eveneens door de vrije wil van de mens, dat de deur naar Mijn Koninkrijk ontsloten kan
worden. Omdat jullie vlees zijn, en bijgevolg sterfelijk, is de enige tijd die jullie hebben om jullie op
het eeuwig leven voor te bereiden, het nu. Jullie mogen dat nooit vergeten! Jullie moeten te allen
tijde erop voorbereid zijn, want net zoals Mijn Vader jullie het leven schonk, kan hij het ook op elk
moment van elke dag wegnemen.
Als jullie nu, vandaag, zouden sterven, zouden jullie dan in de goede conditie verkeren om voor Mij
te verschijnen? Weten jullie welke fouten en welke daden jullie begaan hebben en welke haat jullie
je naaste betoond hebben, die dan voor Mijn aangezicht geopenbaard zullen worden? Om het
eeuwig leven te krijgen, moeten jullie weten wat er nu, vandaag, gedaan moet worden om jullie in
Mijn ogen schoon te wassen.
Tot diegenen die enerzijds de zonde vergoelijken en anderen kwetsen, en dan anderzijds bidden en
een leven leiden waarvan zij zeggen dat het aan Mij gewijd is, zeg Ik dit. Elk uur kwetsen jullie Mij
door jullie schijnheiligheid. Elke dag raakt jullie ziel verder van Mij verwijderd. Jullie moeten de Tien
Geboden nauwgezet navolgen, zoals ze door Mijn Vader gegeven werden, anders kunnen jullie niet
zeggen dat jullie Mij toebehoren.
Zoveel zielen betreden de Hemel niet en velen moeten de loutering ondergaan, die nodig is om hen
geschikt te maken om Mijn Koninkrijk binnen te gaan. Maar nog veel meer zielen worden in de
eeuwige duisternis geworpen. Zovelen beseffen, binnen enkele minuten na hun dood op aarde, hoe
zij God beledigd hebben. Hoe bang en verdrietig zijn zij dan. Zij beseffen dat hun tijd voor berouw
verstreken is, en dat het in dat stadium voor hen te laat is.
Waarom vatten jullie niet dat de dood op elk moment kan plaatsgrijpen? Dat jullie moeten weten
dat - wanneer jullie God beledigen - jullie je moeten inspannen om de wijze waarop jullie je gedragen
om vrede te vinden, te veranderen. Jullie zullen de ware vrede pas vinden, wanneer jullie de zonde
vermijden en gedurig proberen om de manier waarop jullie anderen behandelen, te verbeteren.
Wanneer jullie in jullie ziel vrede hebben – wat enkel tot stand kan komen als jullie de zonde
bestrijden en berouw tonen over jullie slechte daden – raken jullie dichter bij God.
Jullie moeten je elke dag afvragen – zou God mijn daden van vandaag goedkeuren? Jullie zullen in
jullie hart het antwoord kennen.
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