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Mijn zeer geliefde dochter, Mijn liefde voor Mijn leerlingen, die aan Mijn boodschappen gehoor
gegeven hebben, heeft Mijn Heilig Hart doen zwellen tot zo’n proporties dat het nu zal uitbarsten
met een overvloed aan genaden.
Mijn genaden komen op dit moment in stromen op jullie neer.
Zij worden jullie gegeven om jullie besluit, om Mijn heilig woord te verspreiden, te versterken.
Mijn boodschappen vanuit de Hemel zullen zielen voeden, met inbegrip van de meest
zwartgeblakerde, met de zuurstof die zij nodig hebben om de duisternis, die door Satan over de
wereld uitgestort wordt, te overleven.
Zijn onzichtbare, maar krachtige, invloed verzwakt zelfs de sterksten onder de gelovigen, die aan hun
geloof beginnen te twijfelen.
Wanneer Ik jullie deze genaden geef, doe Ik dat met een reden.
Jullie, Mijn leerlingen, zijn het anker dat alle zielen, die doelloos in verwarring ronddwalen, naar zich
toe zal trekken. Zelfs als zij aanvankelijk niet naar jullie willen luisteren, moeten jullie doorzetten.
Geef hen kopieën van Mijn boodschappen en kruistochtgebeden en loop zwijgend heen.
Zij zullen op de een of andere manier geraakt worden door de Heilige Geest. Als zij deze niet
aanvaarden, zullen zij het moeilijk vinden om gewoon weg te lopen en deze zomaar te vergeten.
Neen, zij zullen achter Mij aan gaan.
Sommigen zullen schoorvoetend terugkomen. Nieuwsgierigheid zal bij hen de overhand krijgen.
Sommigen zullen terugkomen met de bedoeling te proberen deze boodschappen te verwerpen en
om te proberen jullie ervan te overtuigen om hetzelfde te doen.
Anderen zullen terugkomen om met jullie te discussiëren, met jullie te spotten en jullie te tarten.
Anderen zullen jullie zeggen dat deze woorden niet van Mij komen, en dat zal jullie hart breken.
Maar dan zullen er de bekeerlingen zijn. Diegenen die met pure vreugde in hun hart naar jullie zullen
komen gelopen, smekend om meer.
Het zullen deze zielen zijn die het allemaal de moeite waard maken.
Het zijn echter de duistere zielen voor wie jullie het meest moeten bidden en het is omwille van hen
dat Ik Mijn genaden over jullie uitstort opdat jullie hun ziel zullen helpen bewaren. Want zonder
jullie hulp is er geen hoop voor hen.
Dat is de verantwoordelijkheid die Ik jullie, Mijn leerlingen, geef: de zielen te bekeren waar Ik het
meest naar snak.
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