De profetieën, vervat in het Boek der Openbaring, zijn slechts gedeeltelijk
bekend
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Mijn zeer geliefde dochter, Ik moet Mijn volgelingen ervan op de hoogte brengen dat jullie door
bepaalde gewijde dienaren van Mij gekastijd zullen worden. Er zal jullie weldra, door een aantal van
hen, opgedragen worden om van dit werk af te stappen.
Jullie zullen net zo behandeld worden als Mijn leerlingen dat werden door de priesters van hun
tijd. Ook hen werd gezegd zich van Mij te verwijderen en het was velen niet toegestaan de tempels
binnen te gaan om God, Mijn Eeuwige Vader, eer te bewijzen.
Veel misverstanden over Mijn beloftes aan de mensheid zullen aangewend worden als een middel
om anderen aan te zetten Mij te verwerpen terwijl Ik op dit moment aan geheel de wereld Mijn
woord meedeel.
Jullie, Mijn leerlingen, zullen van ketterij beschuldigd worden en er zal jullie gezegd worden dat
jullie de heilige Leer niet volgen.
Er zullen door Mijn gewijde dienaren vreselijke fouten gemaakt worden, wanneer zij op de weg
naar Mijn Koninkrijk de verkeerde splitsing zullen volgen. Zij zullen dat doen uit onwetendheid,
want velen onder hen gaan ervanuit dat zij de profetieën, die Ik voor Mijn Tweede Komst nog aan de
wereld moet openbaren, reeds kennen.
O, hoe verward zullen zij zijn wanneer hun opgedragen wordt om het verkeerde te doen door Mijn
waarschuwingen, die aan allen gegeven worden voor de redding van zielen, af te wijzen. De
profetieën, vervat in het Boek der Openbaring, zijn slechts gedeeltelijk bekend.
Geen enkele gewijde dienaar in Mijn Kerk begrijpt het Boek der Openbaring al. Zij zullen op de
hoogte gebracht worden en dat zal Ik in delen doen. Jullie mogen dat maar weten, wanneer Ik beslis
dat de tijd rijp is.
Open jullie hart voor de waarheid, a.u.b.! Wees voorzichtig wanneer jullie het woord van God, aan
Zijn uitverkoren zielen gegeven, beoordelen! Oordeel streng over hen en jullie zullen overeenkomstig
geoordeeld worden! Wijs hen wreed af en ook jullie zullen door Mijn hand van gerechtigheid
afgewezen worden! Neem deze met liefde aan en Ik zal jullie in Mijn heilige armen sluiten!
Niets van wat Ik jullie nu geef, is in tegenspraak met het Boek van Mijn Vader, want dat is niet
mogelijk. Ik kom nu om de onderrichtingen, die tijdens Mijn tijd op aarde door Mij uiteengezet
werden, af te sluiten. Zodra Mijn werk voltooid is, zal eindelijk Mijn Verbond vervuld zijn. Dan breng
Ik het meest heerlijke geschenk van eeuwig leven.
Jullie Jezus

