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Mijn zeer geliefde dochter, er zijn veel van Mijn toegewijde volgelingen die een campagne beramen 
om deze missie te vernietigen. 
 
Tot diegenen, die menen dat het de niet-christenen en de atheïsten zullen zijn die Mijn woord in 
deze boodschappen zullen hekelen, weet dit: 
 
Het zullen diegenen zijn die hun geloof in Mij, hun Jezus, openlijk verkondigen, die Mij het meest 
zullen kwetsen. 
 
Zij worden vertroebeld door het bedrog van de koning van de leugens, die veel gevallen engelen naar 
dergelijke zielen gestuurd heeft. Geen genoegen nemend met het ontkennen van Mijn heilige 
boodschappen, zullen zij trachten om onder Mijn priesters zoveel mogelijk steun te vergaren als zij 
kunnen om te proberen deze missie te saboteren. 
 
Dergelijke zielen staan nooit stil om zich af te vragen waarom zij dat doen. Of waarom zij zo’n haat 
voelen naar jou toe, Mijn dochter. Of waarom Mijn heilig woord hen zozeer stoort. 
 
Wanneer dergelijke zielen Mijn heilig woord met zo’n venijn aanvallen, is dat een teken van Satans 
bevestiging dat deze boodschappen authentiek zijn. 
 
Want wanneer zo’n sterke tegenstand vertoond wordt en wanneer heilige mensen opgehitst 
worden om goddelijke boodschappen aan te vallen, kunnen jullie er zeker van zijn dat deze van 
God afkomstig zijn. 
 
Als zij Mijn woord ontkennen, raakt dit Mij zo diep dat Ik huil van verdriet wanneer zij Mij niet 
herkennen. Maar dat is okee. Na verloop van tijd zullen zij de waarheid kennen. 
 
Het is wanneer zij opzettelijk zielen trachten weg te drijven van Mijn barmhartigheid dat zij Mij in 
hoge mate krenken. 
 
Als zij er verantwoordelijk voor zijn dat zielen de redding ontzegd wordt, zullen zij gestraft worden. 
 
Terwijl zij proberen op te komen voor hun handelwijze, zal hun straf - voor slechts één verloren ziel - 
er één van ellende zijn. Hun daden kunnen tot gevolg hebben dat een ziel, die zich anders bekeerd 
zou hebben, nu misschien lijdt onder de definitieve kwelling in het vuur van de hel. 
 
Het is wanneer zij proberen het woord van God te saboteren, dat hun voorafgaande goede werken 
waardeloos worden. Want welk nut hebben deze wanneer zij dergelijke waardige daden 
tegenwerken door daden van haat voor God? 
 
Ik zeg tot hen: de dag waarop jullie voor Mij verschijnen, om jullie te verantwoorden voor een 
dergelijke kleingeestige handelwijze, zal voor jullie zeer moeilijk zijn. 
 
Jullie zullen niet enkel jezelf moeten verantwoorden maar jullie zullen ook verantwoording 
moeten afleggen voor de leugens die jullie naar anderen toe over Mij en Mijn heilig woord 
verspreidden.  



 
Is het jullie angst voor Mijn heilig woord, die jullie tot een dergelijke verdorvenheid drijft? Angst 
komt van Satan. Hoogmoed is eveneens van Satan afkomstig. Weten jullie niet dat het is omdat jullie 
geloven, dat jullie zo goed thuis zijn in Mijn Heilige Schrift en dat dit jullie doet besluiten dat jullie 
meer weten dan het geval is? 
 
Jullie vitten op Mijn heilig woord, net zoals de farizeeërs dat deden. Door zo te handelen, zeggen 
jullie dat jullie meer over de waarheid weten dan God. 
 
Onthoud dat hoe meer jullie leugens verspreiden over Mijn heilig woord, hoe meer jullie zondigen 
tegen het woord van God. 
 
Deze zonde, tegen de profeet van de Heer, is één van de zonden die door Mijn Vader het meest 
afgekeurd wordt. 
 
Al diegenen die gezondigd hebben tegen de profeten van de Heer werden bestraft. Want wanneer zij 
proberen het woord van God - dat aan de wereld gegeven wordt om zielen te redden - tegen te 
houden, verhinderen zij de redding van zielen. 
 
Daarvoor zullen zij geveld worden want niets zal beletten dat het woord van God aan Zijn dierbare 
kinderen overgebracht wordt. 
 
Jullie Jezus 
 
 


