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Mijn zeer geliefde dochter, jullie leven in de tijd dat veel van Gods kinderen heidenen geworden zijn. 
Zelfs diegenen die als Joden en Christenen geboren zijn, hebben nu zoals voorzegd hun toevlucht 
genomen tot verschillende soorten van afgoderij. 
 
Hoe beledigt het Mij het ontzag te aanschouwen dat Gods kinderen in hun hart dragen voor 
zelfvoldoening en voor een geloof in valse goden, die enkel in hun gedachten bestaan.  
 
De golf van new age-spiritualiteit en een passie voor alle dingen die verband houden met het tot 
rust komen van de geest, komen op één ding neer. Deze mensen verkeren in duisternis omdat zij 
weigeren Mij, Jezus Christus, te erkennen. Door het Licht van God opzettelijk te onderdrukken, 
stellen zij zich open voor de duisternis van de geest van het kwaad. Satan en zijn demonen azen op 
dergelijke zielen en brengen een vreselijke, grimmige leegte in hen teweeg waardoor zij, ongeacht 
welke spirituele new age-remedies zij ook opzoeken, nooit verkwikking zullen vinden, want dit is 
niet de natuurlijke leefomgeving waarin zij geboren werden. 
 
Het heidendom, dat momenteel de mensheid in zijn greep heeft, is op zijn hoogste punt sinds de 
tijd voordat Ik, Jezus Christus, op aarde geboren werd. Hoewel de wereld de waarheid over het 
bestaan van God geschonken werd, en hoewel Ik hen door Mijn kruisdood behoedde voor de 
verdoemenis, keren zij zich toch nog af. 
 
Zelfobsessie, ophemeling en een liefde voor wereldse uitspattingen zijn de gesel van de mensheid 
en dit komt voort uit een wanhopig gevoel van onbehagen, onrust en dorheid. De afgoderij – een 
liefde voor beroemde mensen, valse goden en het tentoonspreiden van heidense objecten – 
brengt een wolk van duisternis over al diegenen die gepassioneerd zijn door dergelijke bezigheden. 
Christenen hebben door toedoen van dergelijke mensen onder spot te lijden, maar door hun lijden 
en gebeden kunnen zij helpen om hun medemensen te behoeden voor het vuur van de hel. 
 
Wanneer jullie met deze bedrieglijke afgoden flirten, spelen jullie met de demonen uit de hel die 
gestuurd zijn om jullie voor eeuwig in de afgrond te sleuren. Geloof nooit dat dergelijke heidense 
praktijken onschadelijk zijn, want ze zijn dat niet! Wanneer jullie je tijd en geestvermogen aan zo’n 
verstrooiingen verkwisten, sluiten jullie jezelf af voor God en het eeuwig leven. 
 
Word wakker voor de waarheid! Ik Ben de waarheid. Er is geen enkele andere weg naar de eeuwige 
gelukzaligheid dan door Mij, Jezus Christus, de Mensenzoon. Ik kom nu om de waarheid te 
openbaren zodat Ik jullie opnieuw kan redden en jullie het eeuwig leven kan bezorgen door jullie te 
helpen jullie ziel te bewaren. 
 
Jullie Jezus 
 
  

 

 


