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Mijn liefste dochter, Ik wil dat je al Mijn volgelingen meedeelt dat hun gebeden gehoord worden en
dat als gevolg daarvan veel kwalijke gebeurtenissen ingeperkt worden.
Ik wens ook dat het bekend wordt dat ten gevolge van jouw lijden, Mijn dochter, Ik 4 miljoen zielen
heb kunnen redden.
Mijn barmhartigheid werd uitgestort over deze kinderen van God, die vandaag de dag nog steeds in
de wereld leven.
Andere offers worden aangeboden door die volgelingen van Mij die, door gebed en vasten, Mij
helpen om de mensen te behoeden voor een vreselijk lot.
Jullie sterkte, liefde, trouw en volharding leiden ertoe dat de macht van Satan afgezwakt wordt.
Dit heeft bovendien tot gevolg dat de macht van de ene-wereldgroepering zwakker wordt.
Jullie moeten weten dat gebed het kwaad in de wereld verzwakt.
Hoe meer gebed, hoe minder macht Satan bezit.
Onderschat nooit het gebed en het lijden van zelfs maar één persoon, want dat levert veel gratie op
voor diegenen die anders geconfronteerd worden met het vuur van de hel.
Kinderen, de liefde die jullie voelen, geschonken bij de geboorte als een natuurlijke gave, is een
zuiver iets.
De haat dringt zelden jullie leven binnen voor jullie de jaren van verstand bereikt hebben.
Kinderen onder deze leeftijd zijn onschuldig, zuiver en nederig in Mijn ogen en zij zien de dingen op
een eenvoudige, ongecompliceerde manier. Dat is de ware liefde die jullie in dit leven moeten
proberen terug te vinden.
Wanneer jullie eenvoudig tegen het leven aankijken, God de Vader, Schepper van alle dingen, eer
betonen en Zijn geboden onderhouden, worden jullie weer als een kind.
Jullie worden dan zuiver, liefdevol en eenvoudig van hart en zonder boosaardigheid. Bovendien zal
jullie de kracht van de Heilige Geest gegeven worden waardoor jullie geloof onwankelbaar wordt.
Jullie zullen als een kind worden maar er zal jullie de wapenrusting van een krijger, van een oprecht
en eervol lid van de strijdmacht van God, gegeven worden.
Te zijner tijd zullen jullie, zij aan zij, met Mij regeren in het Nieuwe Paradijs.
Houd jullie liefde voor anderen eenvoudig. Schenk nooit liefde op voorwaarde dat jullie er iets voor
terugkrijgen.

Schenk in plaats daarvan onvoorwaardelijke liefde. Schenk liefde aan anderen als een geschenk aan
God.
Bekijk iedereen die jullie in jullie leven tegenkomen door de ogen van God.
Iedere persoon werd door God geschapen. Iedereen werd in de wereld gebracht door de liefde van
God.
Ook al worden bepaalde zielen geboren met een zwaar kruis om te dragen, zij worden door God met
liefde in de wereld geplaatst.
Houd van elkaar, ondanks elkaars tekortkomingen, ter ere van Mijn Vader.
Ontdek ieder gezicht en kijk ernaar alsof jullie deze persoon door Gods ogen zien.
Pas dan zullen jullie het gemakkelijker vinden om af te zien van het beoordelen van anderen.
Probeer het beste en het goede in anderen te ontdekken. Toon elkaar liefde en goedheid.
Maak nooit misbruik van anderen, ook niet in het zakenleven, de politiek of eender welke werkkring.
Wanneer jullie kwaad in anderen aantreffen, bid dan intens voor hun ziel en bied Mij een klein
symbolisch offertje aan als boetedoening voor hun zonden.
Een beetje lijden, het brengen van kleine offertjes voor de ziel van anderen en gebed kunnen de
intensiteit van de toekomstige, geprofeteerde vervolging milderen.
Wanneer jullie dat doen, kan de barmhartigheid van Mijn Vader over de wereld uitgestort worden
met een zondvloed aan genaden.
Bid, bid, bid dat jullie gebeden zullen helpen om de mensheid passend voor te bereiden voordat de
Waarschuwing plaatsvindt, zodat er weinigen omkomen vooraleer zij de kans hebben gekregen om in
te zien dat Ik hen Mijn grootse geschenk van liefde, barmhartigheid en verzoening aanbied.
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