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Mijn zeer geliefde dochter, jij ondergaat momenteel Mijn pijn daar Ik ween door het aantal van Gods 
kinderen die sterven in staat van doodzonde. 
 
Het is zo pijnlijk dat Ik nogmaals de verschrikkelijke wonden, die Mij toegebracht werden tijdens Mijn 
kruisiging, doorsta. 
 
Mijn dochter, het is belangrijk dat jij begrijpt wat er met je gebeurt want jij moet bedenken hoe om 
te gaan met deze missie wanneer het bij jou dergelijk lijden veroorzaakt. 
 
De verguizing die jij in Mijn naam verdraagt, valt te verwachten. 
 
Toen in het verleden eender welke uitverkoren ziel Mijn heilig woord aan de wereld meedeelde, 
leden zij onder een diepe vernedering, net zoals jij nu. Zij werden belachelijk gemaakt, verguisd, voor 
gek versleten en erger nog, ervan beschuldigd bedrieglijk te zijn alsof zij leugens vertelden. 
 
Ook Ik werd een leugenaar genoemd, ook Ik werd uitgelachen. Zij zegden dat Ik een bedrieger was, 
een oplichter en in strijd met het woord van God. 
 
Zij verzonnen elk excuus om te bewijzen dat Ik een bedrieger was. 
 
Zij gebruikten zelfs het heilig woord van God, Mijn Eeuwige Vader, om te proberen te bewijzen dat 
datgene waarover Ik sprak, de Heilige Schrift tegensprak. 
 
Iedereen kan zeggen dat zij het woord van God vertegenwoordigen. Maar zeer weinigen, die zeggen 
dat zij het woord van God ontvangen, worden ernstig genomen. Zij worden doorgaans genegeerd. 
 
Maar diegenen, die zeggen dat zij in Mijn naam spreken - maar dat niet doen - en die opzettelijk 
leugens verspreiden, worden gewoonlijk toegejuicht en aanvaard door de bedrieglijke invloed van 
Satan. 
 
In het geval van de ware profeet is de kracht van Mijn stem van dien aard dat deze een zeer sterke 
reactie zal uitlokken. In dergelijke gevallen zullen de mensen ofwel Mijn woord omhelzen met liefde 
voor de waarheid, ofwel zullen zij Mij ronduit verloochenen. 
 
Diegenen, die Mij aanvaarden, zullen voelen dat Mijn liefde hun ziel beroert op een manier die hun 
hart zal doen ontvlammen zodat er geen weg terug kan zijn. 
 
Diegenen die Mij afwijzen, zullen Mij niet negeren. In plaats daarvan zullen zij Mij belachelijk maken 
en Mijn heilig woord belasteren met een kwaadaardigheid die in strijd is met de christelijke deugden 
die zij beweren te bezitten. 
 
Zij zullen Mij verloochenen door te zeggen dat Mijn heilig woord het woord van God tegenspreekt, 
net zoals zij deden toen Ik op aarde rondliep. 
 



Zij slagen er niet in te begrijpen waarom Mijn woord zo’n krachtige reactie teweegbrengt. Zij werden 
door Satan verleid en weten dat niet. Zij hebben hun waakzaamheid laten verslappen en stonden 
hem toe om hun liefde voor Mij te vertroebelen. 
 
Niemand zal Mij woord negeren. Zij kunnen dat niet. Want het lokt hoe dan ook een reactie uit, of 
net nu één van liefde is of één van haat. 
 
Jullie Jezus 
  


