Het allerergste lijden is de geestelijke leegte, waarbij jullie niet één greintje
liefde voor Mij, jullie Jezus, kunnen voelen
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Mijn zeer geliefde dochter, wanneer Ik je beproevingen zend, zoals geestelijke dorheid, moet je leren
deze als zodanig te herkennen.
Wanneer je een dergelijke dorheid van de ziel doorstaat, moet je eveneens aannemen dat dit met
reden is. De reden hiervoor is om door zulk lijden zielen te redden.
Veel slachtofferzielen zijn van mening dat lijden één van twee dingen is.
Ten eerste is er de uiterlijke vervolging waaronder jullie zullen lijden door jullie werk.
Vervolgens is er het lichamelijke lijden, Mij vrijmoedig als geschenk aangeboden, om de ziel van
miljoenen te redden.
Het allerergste lijden is dan de geestelijke leegte waarbij jullie niet één greintje liefde voor Mij, jullie
Jezus, kunnen voelen en waarbij geen enkele mate van gebed jullie bevrijdt uit de gevangenis van
troosteloosheid.
Probeer zoveel jullie willen, het gebed zal een kwelling worden.
Probeer zoveel jullie willen om liefde en medelijden voor Mij te voelen en jullie zullen er moeite mee
hebben.
Dit is een vorm van geestelijke verlatenheid, waarbij Ik zo ver weg lijk te zijn, dat jullie Mij niet
langer kunnen bereiken.
Wat jullie niet weten is dit:
Dit is een geschenk, een genade van Mij. Het verheft jullie in Mijn ogen en de beproevingen en het
leed dat jullie te verduren krijgen, worden door Mij toegelaten vanwege jullie edelmoedige en
zuivere liefde om zwartgeblakerde zielen te redden.
Het lijkt misschien onrechtvaardig maar hoe dichter jullie bij Mijn Heilig Hart komen, hoe meer jullie
lijden onder Mijn eigen vervolging door de zonden van de mensheid.
Enkel diegenen met een zuiver en nederig hart, zonder persoonlijke inachtneming van zichzelf –
wanneer zij Mij boven alles, wat tot deze aarde behoort, plaatsen – kunnen Mijn pijn verdragen.
Dergelijke zielen worden zorgvuldig door Mij uitgekozen en zullen met Mij samenwerken, door hun
geschenk van lijden, om Mij te helpen bij Mijn verlossingsplan.
Wees nooit bang, Mijn dochter, dat Ik er niet ben. Je kunt misschien Mijn aanwezigheid niet voelen,
Mij niet zien of geen diepe liefde voor Mij voelen zoals je normaal gezien zou voelen, maar Ik sta aan
je zijde.
Vertrouw altijd op Mij, Mijn geliefde volgelingen, zelfs wanneer jullie het moeilijk vinden om te
bidden.

Vertrouw op Mij wanneer jullie een verlangen naar Mij voelen waaraan niet kan worden voldaan
of dat niet te blussen valt, hoe hard jullie ook jullie best doen om met Mij te communiceren.
Weet dat wanneer dit gebeurt, Ik veel dichter ben dan jullie beseffen.
Weet dat het op deze momenten is dat Ik jullie verhef om een ware soldaat te worden, een ware
strijder in Mijn strijd om zielen te redden.
Ik houd van jullie. Geef nooit op! Voel jullie nooit gedesillusioneerd want Ik loop steeds met jullie
mee.
De dag zal komen waarop het lijden vergeten zal zijn. In plaats daarvan zal er een vreugde bestaan
die door de wereld zal stromen en wat maar mogelijk zal zijn door jullie offers voor al Gods kinderen,
die jullie hulp nodig hebben.
Jullie Jezus

