Toen zij moedwillig leugenaars omkochten om Mijn Verrijzenis te ontkennen,
ontzegden de farizeeërs generaties van Joden het recht op de waarheid
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Mijn zeer geliefde dochter, de mensheid moet de zwakheid van de menselijke natuur vatten voordat
zij zich echt aan Gods armen kan toevertrouwen.
Tot de gelovigen onder jullie: jullie geloof en jullie liefde voor Mij, jullie Redder, bezorgt Mij grote
vreugde.
Maar wanneer jullie zeggen dat jullie van Mij houden, brengt dat een grote verantwoordelijkheid
met zich mee.
Vergeet nooit de zwakheid van jullie natuur – hoewel dat niet jullie eigen schuld is omdat jullie
geboren werden met de erfzonde – want die kan ervoor zorgen dat jullie zondigen wanneer jullie dat
het minst verwachten.
Wanneer de ziel van diegenen die zeggen dat ze van Mij houden een stadium bereikt waarbij zij
verteerd wordt door liefde voor Mij, dan moeten zij zeer voorzichtig zijn. Soms geeft dat hun het
gevoel in Mijn ogen verheven te zijn – wat ook waar is, want dat zijn zij.
Maar dan komt de bekoring om anderen in een minder flatterend daglicht te zien.
Zij kunnen verleid worden om niet enkel medelijden te voelen voor deze arme zielen die in duisternis
verkeren of verward zijn, maar om ook op hen neer te kijken.
Soms geeft hun sterk geloof en hun kennis van de Schriften hun een vals gevoel van zekerheid.
Zij geloven dat zij alles weten aangaande de Leer van de Kerk, Mijn Kerk, Mijn Lichaam op aarde.
Dat is wat de farizeeërs overkwam.
Zij dachten dat zij alles wisten over de wetten van God. De liefde van God.
Wat zij nalieten te begrijpen waren de profetieën, zo duidelijk voorzegd, over de komst van de
Messias. Dat had tot gevolg dat zij de Christus, de Zoon van de Levende God, afwezen toen Hij, zoals
beloofd, kwam.
De wreedheid die zij Mij – Jezus Christus, de Mensenzoon – betoonden, stond in schril contrast met
de liefde die zij voor God beweerden te bezitten.
Als zij werkelijk van God hielden, zouden zij geen enkel kind van God behandeld hebben zoals zij
deden.
Hun geest was gesloten voor de profetieën die door de profeten, die de waarheid verkondigden,
aan de wereld gegeven worden.
De waarheid is dat alle profetieën vervuld zullen worden, zoals door God beloofd.

Zij wezen de Messias af, die beloofd was om de hele mensheid de toekomstige verlossing te
bezorgen.
Door hun leugens, waarbij zij moedwillig leugenaars omkochten om Mijn Verrijzenis te ontkennen,
ontzegden de farizeeërs achtereenvolgens generaties van Joden het recht op de waarheid.
Mijn kruisdood volstond niet voor hen. Zij wilden ervoor zorgen dat er naderhand geen spoor meer
van Mij, de Verlosser van de wereld, overbleef.
Zij gingen dus terug en voerden Gods kinderen naar een vals geloof waarin de waarheid een leugen
werd.
Denk eraan dat de profetieën die van God komen altijd vervuld worden.
Mijn Tweede Komst staat nu op het punt vervuld te worden. Ditmaal zullen de leiders in de
Christelijke Kerken Mij verloochenen zoals de farizeeërs dat deden.
Zij zullen Mij, Mijn profeten, Mijn volk en ieder die de waarheid over Mijn Komst durft te
verspreiden, kwellen.
Verloochen Mij deze keer niet!
Open jullie hart!
Luister aandachtig naar Mij terwijl Ik jullie voorbereid op het laatste hoofdstuk in de redding van de
wereld.
Jullie Jezus

