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Mijn zeer geliefde dochter, krachtens jouw belofte van gehoorzaamheid aan Mij, mag jij Mijn 
boodschappen nooit verdedigen. Noch heb jij het recht om eender welke andere ziener, of 
zelfuitgeroepen profeet, echt of vals, in Mijn naam af te keuren of te bekritiseren. 
 
Diegenen die beweren in Mijn naam te spreken, en die deze boodschappen voor de wereld 
veroordelen, weet dit. Jullie hebben Mijn toestemming niet – en jullie hebben er ook niet om 
gevraagd – om iemand die beweert een uitverkoren ziel te zijn, openlijk af te wijzen. Wanneer 
jullie verklaren dat deze boodschappen onwaar zijn, zeggen jullie dat het leugens zijn. Leugens 
kunnen alleen maar van Satan komen. Deze boodschappen, Mijn heilige boodschappen voor de 
wereld, waarschuwen jullie voor de vreselijke leugens die hij, Satan, verkoopt aan de ziel van al Gods 
kinderen. Hoe werden jullie misleid om Mij, jullie geliefde Jezus, af te wijzen – die bittere tranen van 
verdriet weent door de manier waarop Ik afgewezen wordt. 
 
Diegenen die zeggen dat om het even wie deze boodschappen van de Hemel zou kunnen schrijven, 
beledigen Mij. Hoe kan iemand de woorden van Mijn lippen schrijven, wanneer deze van Mij komen? 
Geloven jullie dat zo’n heilige woorden door de hand van een sterveling voortgebracht zouden 
kunnen worden? Geloven jullie dat om het even welke mens, bevlekt met de zonde, Mijn heilig 
Woord voort zou kunnen brengen, zonder dat dit door Mijn hemels Koninkrijk onderschept zou 
worden? Als jullie dat geloven, dan hechten jullie geloof aan de bekwaamheid van de mens om op 
die manier een weg van bekering uit te kienen. De mens is niets zonder God. Jullie zijn niet waardig 
om, bij het verkondigen van het Woord van God, met gezag te spreken. Als jullie uit eigen mond, 
zonder richtlijn van Mij, het Woord van God verkondigen, maken jullie je schuldig aan ernstige 
dwaling. 
 
Mijn dochter, Ik moet jou, en al die uitverkoren zielen, eraan herinneren dat aan niet één van jullie 
ooit het recht gegeven zou worden om in Mijn naam een ander te veroordelen, want dat is niet 
mogelijk. 
 
Ik wend Mij nu tot al die uitverkoren zielen van Mij. Denk aan Mijn belofte aan jullie dat Ik terug zal 
komen. Weet nu dat dit de allerlaatste missie is, die door de Heilige Drie-eenheid gedicteerd wordt. 
Niet één van jullie heeft Mijn toestemming om deze, of om het even welke andere missie, te 
hekelen. Doe dat, en jullie zullen van Mij vervreemden! 
 
O hoe raken de zonden van uitverkoren zielen Mij dieper dan alle andere. Diegenen die Mij zo 
nabij zijn, en die Mij dan verraden, zijn degenen die Mij het meeste kwetsen. Wanneer zij zich 
tegen Mij keren, veroorzaken zij vreselijke verdeeldheid en verhinderen zij zielen om de weg naar 
de eeuwige zaligheid te volgen. 
 
Jullie Jezus. 


