Door te verklaren dat de inspraak van de Heilige Geest boosaardig is, maken
jullie je schuldig aan een godslastering van formaat
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Mijn zeer geliefde dochter, laat het Mij uitleggen als mensen vragen wat Ik bedoel met het woord
van God.
Het woord van God, zoals vervat in de Heilige Bijbel, zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament,
dat woord van God, de waarheid, wordt door de gave van de Heilige Geest via deze boodschappen
aan de wereld gegeven.
Deze boodschappen worden aangeboden door de Heilige Drieëenheid en zijn de enige in hun soort
die ooit door een profeet aan de mensheid overgebracht werden.
De reden daarvoor is dat dit de laatste missie is, de laatste vorm van goddelijke communicatie en
tussenkomst, die de wereld aangeboden wordt omwille van Mijn Tweede Komst.
Belemmer nooit het gezag van de Heilige Geest, want dat is een zeer ernstige zonde.
In deze boodschappen wordt de inspraak van de Heilige Geest uitgestort om de mensheid te
behoeden voor de eeuwige verdoemenis.
Jullie kunnen Mij, jullie Jezus, of de goddelijke boodschappen die jullie door Mijn geliefde Moeder
gegeven worden, verloochenen en jullie zullen vergeven worden.
Want jullie hebben allemaal, door jullie gave van de vrije wil, het recht om dergelijke heilige
boodschappen te onderscheiden.
Wanneer jullie echter de Heilige Geest verwerpen en publiekelijk tegen Hem lasteren, is dat een
eeuwigdurende zonde en dan kan alleen een mirakel, door God de Vader bekrachtigd, jullie ziel
redden.
Bij twijfel over om het even welke goddelijke boodschappen die aan de wereld gegeven worden,
moeten jullie zwijgen en bidden voor de ziener. Bid en volg jullie geloof en houd jullie manier om God
te eren aan. Het is zeer belangrijk dat jullie dit doen.
Door te verklaren dat de inspraak van de Heilige Geest boosaardig is, maken jullie je schuldig aan
een godslastering van zo’n formaat dat dit beschouwd wordt als een onvergeeflijke zonde.
Jullie moeten nu God vragen om jullie te vergeven. Want als jullie moedwillig campagnes blijven
opzetten om de inspraak van de Heilige Geest, de inspraak van de Heilige Drieëenheid, tegen te
houden en uit te roepen als boze geest, zullen noch kunnen jullie gered worden want dat is een
zware zonde.
Veel goedmenende Christenen kraken dit werk af. Zij zeggen dat de boodschappen niet in
overeenstemming zijn met de Heilige Schrift.
Wanneer zij dat zeggen, kennen zij de waarheid niet die in de Heilige Bijbel opgenomen is.

Ofwel vallen zij deze boodschappen aan, gebaseerd op praatjes van anderen die beweren de
waarheid te kennen, ofwel verklaren zij dat deze onwaar zijn, gebaseerd op hun gebrekkige
interpretatie van de waarheid.
Erger nog, zij verdraaien de waarheid en vergelijken deze boodschappen met nieuwe en
bespottelijke interpretaties van de Heilige Bijbel.
Luister nu naar Mij, jullie Jezus, wanneer Ik jullie het volgende vertel:
Tijdens Mijn tijd op aarde probeerden de hogepriesters de waarheid van Gods wetten te verdraaien
om hun afwijzing van Mij te rechtvaardigen.
Zij wendden leugens aan om de mensen te beletten naar Mijn stem te luisteren.
Zij verklaarden dat Ik een leugenaar was, een valse profeet en beschuldigden Mij van ketterij.
Ik lasterde tegen de wetten van de geloofsgemeenschap, zegden zij, en schond de sabbat door het
Paasmaal op een andere dag te houden dan de dag die zij als de juiste beschouwden.
Zij begrepen Mij niet alleen verkeerd, zij wezen Mij ronduit af omdat zij er niet op voorbereid waren
om op dat moment de ware Messias te verwelkomen.
Zij waren er niet klaar voor.
Zij hadden nooit gedacht dat zij tijdens hun leven getuige zouden zijn van de komst van de ware
Messias.
Zij gingen zo op in hun ceremonieën en hun hiërarchische voorschriften – die in die tijd hun leiders
verheerlijkten en hen, als echte koningen van hun geloofsgemeenschap, op een voetstuk plaatsten –
dat zij geen plaats hadden in hun hart voor Mij, de Verlosser van de mensheid.
Hetzelfde zal opnieuw gebeuren terwijl Ik de wereld voorbereid op Mijn Tweede Komst.
De farizeeërs konden het belang van de nederigheid niet begrijpen.
Zij konden niet aanvaarden hoe God werkt doordat Hij niet de machtigen of de meest ervaren
religieuze leiders van Zijn Kerk verheft om Zijn plannen te onthullen of Zijn kinderen te waarschuwen.
God koos voor de onwetenden, de nederigen en de edelmoedigen van hart om Zijn waarschuwingen
aan de mensheid over te brengen.
Hij richtte de zwakken op en verheft hen dan om door lijden zuiver van hart te worden zodat Hij kan
regelen hoe Hij met hen communiceert. Op deze manier is het onwaarschijnlijk dat menselijke
hoogmoed, van de kant van de profeet, de waarheid verstoort.
Zij verwierpen Johannes de Doper en vermoordden hem. Zij vermoordden de profeten van weleer.
Zij kwelden de uitverkoren zielen met wie God zich in verbinding stelde.
Denken jullie dat het anders zal zijn in jullie huidige wereld?

Zullen jullie, toegewijde volgelingen van Mij en diegenen die beweren deskundigen te zijn in Mijn
Christelijke of andere Kerken die geloven in Mijn Eeuwige Vader, het woord van God de dag van
vandaag aanvaarden?
Neen, jullie zullen de profeten, de ware profeten, precies aandoen wat hen sinds het begin
aangedaan werd. Jullie zullen hen in Mijn Vaders naam belasteren.
Maar denk hieraan: wanneer de waarheid uiteindelijk aan jullie geopenbaard wordt, zal er geen
terugkeer meer mogelijk zijn als jullie schuldig bevonden worden aan de ene eeuwigdurende
zonde. Dat wil zeggen als jullie lasteren tegen de Heilige Geest.
Als jullie zouden lasteren tegen Mij, Jezus Christus, zullen jullie vergeven worden.
Als jullie de gave van profetie ontkennen, zullen jullie eveneens vergeven worden.
Maar als jullie het laatste plan van redding belemmeren door het openlijk belachelijk te maken en
door gelovigen van Mijn Kerk te verzamelen om stelselmatig te verkondigen dat de inspraak van de
Heilige Geest vals en boosaardig is, zullen jullie de eeuwige verdoemenis ondergaan.
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