Enkel en alleen door de macht van God bestaan jullie. Enkel en alleen door de
liefde van God zullen jullie eeuwig leven.
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Mijn zeer geliefde dochter, jij vraagt je misschien af waarom het de normaalste zaak van de wereld
lijkt, wanneer Ik met jou communiceer.
Soms vraag jij je af waarom jij je niet overweldigd voelt door Mijn aanwezigheid. Ik sta dat toe, want
jij zou onmogelijk Mijn Tegenwoordigheid kunnen verdragen omdat jij door de kracht van Mijn licht
zou flauwvallen. Toch laat Ik je, als een bijzonder geschenk, vluchtig een beetje van dit goddelijk licht
zien. Want dan pas zal je begrijpen hoe krachtig Mijn licht, Mijn liefde en Mijn Geest zijn.
Als de mens een glimp zou opvangen van alleen maar een fractie van Mijn goddelijke
aanwezigheid, zou hij zo overweldigd zijn, dat hij het licht niet zou kunnen verdragen daar het hem
zou verblinden.
Dat is de afstand die de zonde creëert tussen de mens en Zijn Schepper. Wanneer Mijn licht aan de
zielen getoond wordt, kunnen zij enkel door Mij omhelsd worden, in Mijn Koninkrijk, wanneer zij
gezuiverd werden. Enkel diegenen onder jullie, die zich voor Mijn aangezicht vernederen, kunnen in
het licht van Mijn barmhartigheid gehuld worden. Ongeacht hoeveel jullie van Mij beweren te
houden, jullie moeten het voor Mijn aanschijn permanent weer goed maken, wanneer jullie dit
geschenk van Mijn barmhartigheid gegeven zal worden.
Tot elke zondaar zeg Ik dit. Er gaat geen uur voorbij, waarin jullie niet zondigen in gedachten, door
jullie lippen en door jullie daden. Maar wanneer jullie rustig jullie zwakheid aanvaarden en vol liefde
voor Mij zijn, en Ik jullie spijt kan zien, zal Ik jullie ongerechtigheden in een handomdraai vergeten.
Wanneer Ik, voorafgaand aan Mijn Tweede Komst, kom om jullie met Mijn goddelijke barmhartigheid
te bedekken, zal dat zijn om jullie de nodige zuivering aan te bieden, zodat jullie omhelsd en naar de
geborgenheid en zekerheid van Mijn goddelijk licht gebracht kunnen worden. Mijn licht zal op die
dag de aarde overdekken. Velen zullen, hoewel zij verblind zijn door het licht van Mijn grootse
barmhartigheid, ogenblikkelijk Mijn hand van redding aannemen.
Om in het licht van Mijn barmhartigheid toegelaten te worden, moeten jullie aanvaarden dat de
macht van God eeuwig is. Enkel en alleen door de macht van God bestaan jullie. Enkel en alleen door
Zijn liefde zullen jullie eeuwig leven. Diegenen die het licht afwijzen, kunnen slechts duisternis
aantreffen. Duisternis kan maar op één ding duiden – dat jullie het leven van eeuwig lijden, dat jullie
door de Boze aangeboden wordt, aanvaarden.
Laat Mijn licht op jullie neerschijnen, maar eerst moeten jullie het recht verdienen om te delen in
dit krachtig licht, dat jullie voor eeuwig een plaats in Mijn Koninkrijk aanbiedt.
Ik zegen jullie. Ik roep jullie. Kom tot Mij, zonder angst, want Ik wacht geduldig op jullie. Als jullie
alleen maar tot Mij zouden komen, dan zouden jullie de waarheid van Mijn belofte beseffen.
Jullie Jezus

