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Mijn liefste dochter, sta Mij bij in Mijn smart daar Ik ween om al Mijn kinderen die weigeren te
aanvaarden dat Ik besta.
Hoezeer hunker Ik naar hen.
Hoezeer ween Ik om hun arme ziel.
Zo intelligent en slim naar menselijk begrip, slagen zij er niet in de waarheid over wie Ik Ben te
vatten.
Ik ben het begin.
Ik ben de Schepper van al wat bestaat.
Ik ben hun Vader, hoewel zij Mij afwijzen.
Als zij de waarheid maar konden inzien.
Als zij Mij alleen maar konden toestaan hun hart te raken zodat Ik hen Mijn prachtige en glorieuze
plannen, die hen te wachten staan, zou kunnen tonen.
Veel van deze zielen kennen Mij niet, maar niet door hun eigen schuld.
Aan deze zielen zal de waarheid getoond worden waardoor zij voor Mijn weg zullen kiezen.
Daarna zijn diegenen nu, aan wie de waarheid gegeven werd maar die toelieten dat de menselijke
redeneringen en de verheerlijking van de menselijke intelligentie hen verblinden, voor Mij verloren.
Veel van dergelijke zielen zullen zich bekeren maar velen zullen de Beker van de Redding, die hen
door Mijn geliefde Zoon aangeboden wordt, weigeren.
Kinderen van Mijn Hart, Ik smeek jullie: Help Mij Mijn dierbare kinderen te redden!
Mijn tranen vloeien op dit moment en Ik vraag jullie om hen, door de goddelijke barmhartigheid van
Mijn Zoon, tot Mij te brengen.
Zoveel van deze zielen betreffen jonge kinderen, die opstandig en openlijk Mij afwijzen om
anderen te tonen hoe slim zij zijn.
Een overdreven respect voor de menselijke intelligentie is een bekoring die door de vijand in de
ziel van Mijn kinderen gedreven wordt.
Het beest verslindt de ziel van Mijn kinderen en zij hebben geen idee van wat hij met hen doet.
Zoveel gevallen engelen overtuigen de mensheid ervan dat de menselijke intelligentie feilloos is.

Wanneer de mens gelooft, of zichzelf ervan overtuigt, dat hij de Goddelijke Wet van de schepping
kent, is hij in een bedrieglijke val gelopen.
Geen mens kan verklaren hoe Ik het universum of de mensheid schiep, hoezeer hij ook probeert,
want dat is onmogelijk.
Wanneer zullen zij leren?
Wanneer zullen zij inzien dat die kinderen van Mij – zuivere, eenvoudige en nederige zielen – die Mij
aanvaarden, de simpele waarheid begrijpen?
Zij hebben geen bewijs nodig omdat zij Mijn liefde voelen in hun zuivere hart, dat zij openlaten zodat
Ik hun ziel met goddelijke genaden kan overstelpen.
Ik ben jullie God, jullie Schepper en jullie natuurlijke Vader.
Mijn kinderen moeten tot Mij komen door Mijn geliefde Zoon en door hun eigen vrije wil. Ik kan hen
niet dwingen.
Jullie, Mijn kinderen, hebben de macht gekregen om hun ziel te helpen redden.
Aan jullie allen, die gehoor geven aan Mijn smeekbede om jullie broeders en zusters te redden door
gebed en offer, zullen bijzondere genaden verleend worden.
Mijn macht is oneindig.
Mijn wonderen, afgestemd op het lijden en de gebeden van Mijn kinderen, zullen aangewend
worden om de verdwaalde zielen te behoeden voor de eeuwige dood.
Ik houd van jullie, Mijn geliefde kinderen.
Kom en help Mij om Mijn gekoesterde familie te verenigen en help Mijn Zoon om het beest te
verslaan voor deze nog meer zielen van Mijn kinderen wegkaapt.
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