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Mijn liefste dochter, wat geeft het dat Mijn kinderen zo houden van de goede dingen die Ik de aarde
verschaf?
Wat geeft het dat de prachtige wereld die Ik schiep door Mijn kinderen zo geliefd en bewonderd
wordt?
Wat geeft het dat Mijn kinderen van elkaar houden en in anderen vreugde vinden?
Dat zijn allemaal geschenken van Mij, jullie geliefde Vader. Jullie moeten deze wonderbaarlijke
geschenken nooit vrezen en jullie hoeven je evenmin schuldig te voelen wanneer deze jullie plezier
bezorgen.
Maar het belangrijkste geschenk dat Ik jullie breng, is Mijn liefde voor elk van jullie. Dit is een
unieke liefde en de liefde die jullie voor anderen in jullie hart dragen, vertoont slechts een kleine
gelijkenis met Mijn almachtige liefde.
Het is maar wanneer jullie je liefde voor deze bijzondere geschenken laten voorgaan op jullie liefde
voor God, dat jullie er niet in zullen slagen vrede te voelen. Hoewel jullie dus vreugde zullen vinden
in de geschenken die Ik jullie gaf, kan er pas echt naar behoren van genoten worden, wanneer deze
gepaard gaan met een zuivere liefde van het hart voor jullie Schepper.
Toen Ik jullie Mijn eniggeboren Zoon zond om jullie van de zonde te bevrijden, was dat Mijn bewijs
aan jullie van Mijn altijd allesomvattende liefde. Hij was Mijn grootste geschenk, en door Hem
zullen jullie eeuwig leven vinden in Mijn Nieuw Paradijs.
De weg werd voor jullie bereid en er zal door deze laatste missie van de Hemel, helemaal tot aan
de poorten van het Paradijs, zorgvuldig vorm aan gegeven worden.
Kom, volg Mijn Zoon langs de weg van de waarheid en sta Hem toe om jullie, door Zijn grote
barmhartigheid, in een cocon van veiligheid bijeen te brengen.
Ik steek Mijn heilige armen uit en neem jullie op in het Verbond van Mijn Zoon terwijl Hij de laatste
fase voorbereidt om Mijn kinderen thuis, naar Mij, te brengen.
Jullie thuis zal met de Mijne verstrengeld zijn. Geduld, volharding, lijden, tranen en liefde voor Mijn
Zoon zullen allemaal verenigd zijn als jullie deze moeizame weg, naar Mij toe, bewandelen. Enkel
diegenen die sterk genoeg zijn, zullen de laatste stappen bereiken.
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