Belangrijke boodschap van God de Vader: Ik zal kwijtschelding van de
poorten van de hel verlenen aan die zielen voor wie jullie bidden
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Mijn liefste dochter, het is zelden gebeurd, dat de Heilige Drieëenheid zich op deze manier met de
mensheid in verbinding heeft gesteld en het is de eerste keer dat Ik, jullie Vader, een dergelijke
missie bekrachtigd heb.
Mijn kinderen, van wie er velen het belang van deze goddelijke tussenkomst niet beseffen, zullen
weldra begrijpen waarom dit noodzakelijk is.
Als de Tweede Komst van Mijn geliefde Zoon zonder waarschuwing zou plaatsvinden, zouden Mijn
dierbare kinderen de poorten van Mijn Nieuw Paradijs nooit binnentreden.
Zij zouden nooit in staat zijn geweest om hun ziel voor te bereiden en zouden niet geschikt zijn om
toegelaten te worden tot het Nieuw Tijdperk van Vrede.
Het zal de wereld moeilijk vallen om aan deze communicatie gehoor te geven.
De wolk, die het hart van de mensen bedekt, is zo donker dat maar weinig zielen in staat zullen zijn
om het licht van Mijn goddelijke belofte te zien.
De krachten van het kwaad, die in de wereld altijd aanwezig zijn, verhinderen Mijn kinderen om de
hand naar Mij uit te steken.
Mijn vastberadenheid om Mijn familie dichtbij Mijn Hart te brengen en hen in Mijn schoot te
verenigen is krachtig.
Laat geen mens nalaten te begrijpen dat Ik de snelle bekering van de mensheid tot elke prijs zal
vergemakkelijken.
Er rekening mee houdend dat de vrije wil van al Mijn kinderen onaangetast blijft, zullen de
wonderen, die Ik zal aanvoeren, hun hart binnenstebuiten keren.
Dat is Mijn belofte vermits Ik tot elk van jullie roep, lieve kleine kinderen van Mij.
Ik, jullie geliefde Vader, snak ernaar om jullie aan te nemen, jullie te verzamelen, jullie dicht aan Mijn
Hart te drukken en jullie in veiligheid te brengen.
Zo weinigen onder jullie kennen de diepte van Mijn liefde. Als jullie eenmaal liefde voor Mij, jullie
Eeuwige Vader, ervaren, zouden jullie je band met Mij nooit meer verbreken.
Ik wil jullie troost bieden.
Ik verlang jullie te laten weten dat Mijn liefde voor jullie ertoe leidt dat jullie, door Mijn Zoon Jezus
Christus, grote barmhartigheid betoond zal worden, zelfs aan diegenen met een hart van steen en
aan diegenen met een ziel die zo zwart is dat enkel een wonder hen kan redden.

Tot diegenen die van Mij houden, zeg Ik dit: jullie liefde voor Mij, jullie Vader, zal jullie in overvloed
teruggegeven worden. Jullie liefde voor Mijn dierbare Zoon zal beloond worden doordat Ik
kwijtschelding van de poorten van de hel zal verlenen aan die zielen voor wie jullie bidden.
Niets is onmogelijk.
Mijn liefde is eindeloos.
Vertrouw op Mij!
Vertrouw op Mijn Zoon!
Wanneer jullie dat doen, zal Ik grote genaden voor de redding van de mensheid verlenen.
Jullie geliefde Vader
God de Allerhoogste

