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Mijn zeer geliefde dochter, de wereld en de mensen die erin wonen, leven in ontkenning. 
 
Zij geloven niet in de ware God, Mijn Eeuwige Vader. 
 
Met miljarden lopen zij in verwarring rond en jagen doodlopende wegen na, op zoek naar een God 
aan wie zij trouw kunnen betonen. 
 
Het probleem met de goden, de valse goden die zij op een voetstuk plaatsen, bestaat erin dat deze 
afgoden van eigen makelij zijn. Hun eigen creatie, voortgebracht om tegemoet te komen aan hun 
interpretatie over wie God zou moeten zijn. 
 
Deze goden, en zij hebben er honderden gecreëerd, Mijn dochter, zijn ontsproten uit hun eigen 
verbeelding. 
 
Diezelfde goden beantwoorden maar aan één doel namelijk de verwachtingen, geboren uit 
eigenliefde, over hoe hun ideale God zou moeten zijn, te koesteren. 
 
De goden die zij creëren, zijn met zorg uitgewerkt. Zij beroepen zich op hun gevoel van goddelijk 
recht voor hun ziel. Deze zielen menen dat hun zelfgemaakte goden hun rechten op wonderbaarlijke 
zaken bevorderen. 
 
Diegenen onder jullie, die de waarheid – het bestaan van de ene, ware God – niet aanvaarden, weet 
dit: 
 
Enkel de ware Schepper van de mensheid kan jullie een vrije wil geven. 
 
Mijn Vader zal jullie nooit dwingen of bevelen om iets te doen, want dat is onmogelijk. 
 
Wanneer jullie valse goden verzoeken om jullie rijkdom te schenken, jullie succesvol te maken of 
wanneer jullie gunsten nastreven, zijn jullie egoïstisch. 
 
Jullie kunnen pas echt met de ene, ware God communiceren wanneer jullie God vragen om jullie 
geschenken toe te kennen overeenkomstig Zijn Heilige Wil. 
 
Als jullie valse goden prijzen en om grote welstand, rijkdom en andere geschenken vragen, 
uitsluitend om jullie begeerten te bevredigen, zullen jullie de Prins der Duisternis aantrekken. 
 
Hij wacht op dat moment en daarop zal hij jullie dergelijke gunsten verlenen. Open de deur niet voor 
de koning van de leugen want dat zal jullie heel duur komen te staan. 
 
Hij zal zo’n wereldse geschenken geven in ruil voor jullie ziel. 
 
Jullie Jezus 


