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Mijn zeer geliefde dochter, er zijn zoveel goede en heilige priesters die zich verenigd hebben om deze 
boodschappen te verscheuren, maar zij hebben niet de kwalificaties of de kennis om dat te doen. 
Hun weg bestaat erin God te dienen. Zij mogen zich niet zo laten aansteken want dat levert gevaar 
op voor die zielen die Mijn stem in deze boodschappen herkennen. 
 
Pronkend met new age-praktijken van de geest, geloven veel priesters dat hun kennis van de 
spiritualiteit betekent dat zij het talent hebben om een ware profeet van God te herkennen. Zij zijn 
zo ver van Mij verwijderd, dat zij Mijn heilig Woord niet kunnen onderscheiden. Ik heb hen dergelijke 
genaden niet geschonken omdat hun hoogmoed in de weg staat. 
 
Tot diegenen onder jullie, gewijde dienaren van Mij, die samenspannen, plannen smeden en het 
embleem van jullie heilig ambt, ten dienste van God, gebruiken als middel om jullie parochianen van 
Mijn heilig Woord af te keren: weet dat jullie gestraft zullen worden. Jullie kennen Mij niet echt. Jullie 
zijn Mij niet trouw. Jullie zijn onwetend wat geestelijke kennis betreft, en jullie hebben het recht niet 
om anderen openlijk te vernederen, te verachten of iemand in Mijn naam te kleineren. 
 
Elk van jullie zal zich tegenover Mij moeten verantwoorden. Ik zal jullie straffen, niet om jullie 
ongeloof, maar om de zonde van hoogmoed, die jullie doet geloven dat jullie meer afweten van 
geestelijke zaken dan Ik, Jezus Christus, jullie Meester. Hoe verwonden jullie Mij. Hoe stellen jullie 
Mij teleur omdat jullie verraad Mijn missie, de laatste in zijn soort, geschaad heeft. Voor elke 
zondaar die jullie van Mij wegtrekken, zullen jullie de verantwoordelijkheid voor hun ziel op jullie 
moeten nemen. En dan zullen jullie met een bezwaard hart deze vragen moeten beantwoorden, 
wanneer de waarheid jullie bekend gemaakt wordt. 
 
Waarom wezen jullie Mijn beker af toen jullie, met liefde en vertrouwen, de waarheid gegeven werd 
en jullie in jullie hart wisten dat dit van Mij kwam? Waarom probeerden jullie dan Mijn 
boodschappen te vernietigen? Hebben jullie enig idee van de ernst van jullie heilige geloften die jullie 
in Mijn naam aflegden? Jullie moeten nu op retraite gaan en Mijn kruistochtgebeden lezen. Als 
jullie dat doen, zal Ik jullie Mijn zegen en het onderscheidingsvermogen geven. Maar enkel diegenen 
met een nederig hart kunnen tot Mij komen. 
 
Keer terug! Kom dan, ontdaan van alles, tot Mij! Laat al jullie pessimistische zienswijzen, jullie 
vooringenomen standpunt en jullie beoordeling van deze boodschappen – gebaseerd op geruchten, 
roddels en insinuaties – achter jullie! Wanneer die dag aanbreekt, zal Ik jullie opnieuw dopen en 
zullen jullie weer zuiver worden. Jullie ziel zal zoals die van kleine kinderen worden, met een gretig 
verlangen naar Mijn Tegenwoordigheid. 
 
Ik wacht op jullie antwoord. Ik Ben geheel liefdevol. Ik Ben geheel barmhartig. Kom tot Mij! Ik Ben 
alles wat jullie nodig hebben. 
 
Jullie Jezus 


