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Mijn zeer geliefde dochter, terwijl Mijn Woord veel oren bereikt, kom Ik om diegenen onder jullie te 
waarschuwen die niet naar Mij willen luisteren. Wat vrezen jullie? Is het Mijn Woord, of de 
veranderingen die jullie zullen moeten aanschouwen als de zuivering doorgaat? Weten jullie niet dat 
Ik jullie geen nieuwe Leer breng aangezien dat niet nodig is? Ik communiceer enkel met jullie om 
jullie aan de waarheid te herinneren. 
 
Zovelen onder jullie geloven dat jullie zoveel over Mij weten, maar jullie hebben niets geleerd. Wie 
zijn jullie om te zeggen dat jullie in de ogen van God beter zijn dan anderen wanneer het aankomt op 
het interpreteren van Mijn heilig Woord? Wie zijn jullie om te geloven dat jullie het recht hebben om 
tegen Mij te lasteren en vervolgens te zeggen dat jullie van Mij houden? Jullie zullen niet in staat zijn 
Mij tegen te houden om door Mijn profeten Gods kinderen de hand te reiken. Jullie moeten je 
afvragen hoe het komt dat jullie Mijn stem haten. Hoe kunnen jullie van Mij houden wanneer jullie 
Mijn woorden afkraken, terwijl alles wat Ik doe erin bestaat jullie te helpen om jullie voor te 
bereiden op Mijn grote dag? 
 
De mens is zeer zwak. Zelfs de vrome zielen zijn zwak, hoewel hun liefde voor Mij sterk is. Laat geen 
mens geloven dat hij ooit voor Mijn aangezicht kan treden zonder de schande van zonde op zijn ziel. 
Niet één onder jullie is waardig voor Mij te staan, maar toch verleen ik jullie de genade van Mijn 
liefde. Het is niet dat jullie dat verdienen, het is gewoon omdat Ik ervoor gekozen heb jullie dat 
geschenk te verlenen. 
 
Tot diegenen van jullie die beweren met een grote kennis over Mij te spreken en die toch met een 
vervloekte tong op Mijn profeten spuwen, weet dit: Jullie geloof zal jullie niet redden wanneer jullie 
het Woord van God vervloeken. Jullie zelfverklaarde liefde voor God is zonder betekenis wanneer 
jullie voor Hem over één van Zijn kinderen oordelen. Jullie snijden de navelstreng door, die jullie 
met Mijn Vader verbindt, wanneer jullie tegenover Mij gebrek aan eerbied, boosheid en haat 
tonen. Wanneer jullie Mij bespuwen, zullen jullie blind worden en zullen jullie nooit meer zien. 
Wanneer jullie woorden van haat uitspreken, zal jullie tong uitgesneden worden. Wanneer jullie 
opstaan en aan iedereen jullie zelfverklaarde kennis van God bekendmaken, zullen jullie vallen 
waarbij jullie onderuitgehaald worden. Wanneer jullie Mijn profeet als slecht beschouwen, zullen 
jullie geen leven hebben. 
 
Mijn Woord zal nooit vergaan; het zal in eeuwigheid blijven bestaan. Het zal die zondaars 
vertrappen die proberen om de barmhartigheid van God, doorheen deze boodschappen, te 
trotseren. Wijs Mij ditmaal af en jullie wijzen de vrijheid af, die Ik breng wanneer Ik kom om jullie 
uiteindelijk in Mijn Koninkrijk bijeen te brengen. Jullie hebben niet veel tijd meer om jullie, voor de 
grote dag, in Mijn ogen te verlossen. Verspil deze niet door de zonde van hoogmoed! Het was de 
zonde van hoogmoed die er de oorzaak van was dat Lucifer viel en hij buitengesloten en in de 
afgrond geworpen werd. Al diegenen die hem door de zonde van hoogmoed navolgen – de zonde die 
voor zoveel afscheiding van God zorgt – zullen vallen en nooit in de aanwezigheid van God verrijzen. 
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