Zoveel leugens, waarbij het bestaan van de hel ontkend wordt, zullen de
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Mijn zeer geliefde dochter, hoe zwaar jouw fysiek lijden ook is, je moet beseffen, terwijl dit blijft
toenemen, dat het voelt zoals Ik Mij voel.
Jouw lijden weerspiegelt maar een fractie van Mijn eigen lijden.
In vereniging met Mij zal je weten dat, bij elke pijn en innerlijke duisternis die je ervaart, je de
kwelling zult kennen die Ik doorsta door de zonden van de mensheid.
Veel mensen geloven ten onrechte dat Mijn lijden begon en eindigde op het kruis.
Mijn lijden zal niet ophouden totdat al Gods kinderen in liefde en harmonie verenigd zijn in het
Nieuw Paradijs van Mijn Vader, waar geen enkele zonde zal bestaan.
Ongeacht hoeveel er aan de mensheid over Mijn bestaan werd meegedeeld, Ik word nog steeds
gehaat.
Hoewel Ik onder de gelovigen aanvaard wordt, wordt Mijn leer door hen slechts geduld uitgaande
van hun eigen voorwaarden.
Velen zullen anderen met liefde en goedheid bejegenen maar alleen als diegenen, aan wie zij deze
gave schenken, beantwoorden aan hun eigen ideologie.
Velen zullen bijvoorbeeld de zondaars veroordelen terwijl zij welwillendheid zouden moeten tonen
en voor hen bidden. Zij moeten veeleer het goede voorbeeld geven.
Sommigen zullen anderen verachten in plaats van de liefde te tonen die van hen als Christenen
verwacht wordt.
Veroordeel anderen nooit, ook al zijn jullie het niet met hen eens, want dat recht hebben jullie niet.
Niemand, enkel God, heeft de bevoegdheid om over een ander te oordelen.
Hoewel veel gelovigen Mij eer blijven betonen, zal dat onder hun eigen voorwaarden gebeuren.
Sommigen zullen de behoefte voelen zich te onderscheiden van hun broeders en zusters door de
wereld te tonen hoeveel kennis zij hebben van geestelijke aangelegenheden. Zij passen dan hun
eigen interpretatie toe op wat Mijn barmhartigheid werkelijk betekent.
Hoe vaak hebben jullie al gehoord dat God altijd barmhartig is ? Dat Hij zo barmhartig is dat Hij hen
nooit zou veroordelen omdat Hij van iedereen houdt ?
Dat Hij nooit een ziel naar de hel zou sturen ?
Wel, dat is een leugen. Zoveel leugens, waarbij het bestaan van de hel ontkend wordt, zullen de
ondergang betekenen van de Christenen.

Mensen veroordelen zichzelf tot de hel. Ik plaats hen daar niet. Zij kiezen hiervoor door te weigeren
de doodzonde de rug toe te keren.
Zij zullen ook niet om vergeving vragen of berouw tonen. Dit is een gevaarlijke denkwijze en het is de
plicht van alle Christenen om de anderen te waarschuwen voor het gevaar van de hel.
Zovelen, met inbegrip van diegenen die hun kinderen het Sacrament van het Doopsel weigeren,
spreken alsof de zonde er niet meer toe doet.
Zij geloven dat alle zonde vergeven ‘zullen’ worden. Dat is niet juist.
Alle zonden ‘kunnen’ vergeven worden ongeacht hoe verdorven de zonde is, maar wel enkel en
alleen als de zondaar om vergeving vraagt.
Ik spreek nu tot jullie vanuit de Hemel om al Gods kinderen voor te bereiden op Mijn Tweede Komst
en wat ontdek Ik ?
Ik spreek tot jullie vanachter gevangenismuren, vanuit een cel waarin jullie Mij geworpen hebben
omdat jullie weigeren te geloven dat Ik op deze manier tot jullie zou kunnen spreken.
O, hoe beledigen jullie Mij !
Tot al diegenen die hun leven toegewijd aan Mij hebben doorgebracht en die goed bekend zijn met
de Heilige Schrift maar die Mij nu afwijzen, zeg Ik dit.
Jullie afwijzing van Mij nu, zal jullie gekweld en met grote smart achterlaten zodra de waarheid jullie
geopenbaard wordt.
Want dan zullen jullie je bewust zijn van de zielen, die jullie aan de kant geschoven hebben toen Ik
jullie hulp nodig had om hen te behouden.
Hoe brengen jullie Mij aan het huilen, uit frustratie over jullie blindheid, die veroorzaakt wordt door
jullie gebrek aan nederigheid.
Jullie twijfelen aan Mijn heilig woord terwijl jullie het zouden moeten omhelzen, het vastgrijpen
omdat jullie verdrinkende zielen zijn en edelmoedigheid van hart missen.
Ik smeek jullie om gehoor te geven aan Mijn oproep.
Jullie geliefde Jezus
Verlosser van de Mensheid

