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Mijn zeer geliefde dochter, het is belangrijk dat jullie niet luisteren naar diegenen die Mijn heilig 
woord aanvallen. 
 
Sluit jullie oren voor pogingen, die nu ondernomen zullen worden - vooral door diegenen die 
beweren katholieke theologen te zijn - om Mijn allerheiligste boodschappen te verwerpen. 
 
Zoals Ik jullie gezegd heb, zullen de grootste aanvallen komen van diegenen in de Katholieke Kerk, die 
beweren Mij te kennen maar die het Boek der Openbaring niet begrijpen, noch de geheimen die 
daarin vervat liggen. 
 
Zij kunnen deze niet kennen want Ik, het Lam Gods, heb deze nog niet allemaal geopenbaard. 
 
Hoezeer stellen zij Mij teleur. Hoezeer kwetsen zij Mij. Bij elke wrede sneer die zij aan Mijn 
boodschappen uitdelen, kloppen zij nog een nagel in Mijn Lichaam. 
 
Bij elke instructie die Ik geef voor het welzijn van alle zielen, en die zij heftig verwerpen, kruisigen zij 
Mij opnieuw. 
 
Maar het maakt niet uit hoezeer zij Mij kwetsen want Ik zou duizend doden sterven, gewoon om nog 
een ziel te redden. 
 
Zij kunnen Mijn boodschappen afwimpelen, jou belachelijk maken, Mijn dochter, en Mij afwijzen, 
maar zij zullen niet verhinderen dat de Wil van Mijn Vader uiteindelijk volbracht wordt. 
 
Deze arme zielen geloven soms dat zij verantwoord handelen door mensen te zeggen Mijn 
boodschappen niet aan te nemen. 
 
Wat zij doen, is verhinderen dat het woord van God aan Gods kinderen voorgesteld wordt. Als zij 
daarmee zouden doorgaan, zullen zij door de hand van Mijn Vader tot zwijgen gebracht worden. 
 
Geen mens zal Mij tegenhouden in Mijn streven om zielen te redden. 
 
Die gewijde dienaren, die ermee doorgaan te belemmeren dat er naar Mijn woord geluisterd wordt, 
weet dit: 
 
Jullie aanhoudende woorden en jullie godslasterlijke beschuldigingen zullen jullie beroven van de 
genaden die jullie in jullie roeping verleend werden. Ik kan jullie niet helpen, tenzij jullie Mij, voor de 
antwoorden die jullie nodig hebben, door gebed aanroepen. 
 
Jullie mogen private openbaringen nooit zonder de vereiste kwalificaties of nederigheid verwerpen. 
Dan nog kunnen jullie over dergelijke beweringen nooit oordelen. Zwijg! 
 
Bid te allen tijde om de gave van onderscheiding! Anders zullen jullie schuldig bevonden worden aan 
de ergste misdaad in Mijn Vaders ogen – de misdaad Hem te verhinderen om, door het heilig woord 
van Zijn Zoon, zielen te redden. 
 
Jullie Jezus 


