God is niet pocherig. God is niet trots. God is teder, liefdevol maar toch
standvastig in Zijn onderricht aan de mensheid.
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Mijn zeer geliefde dochter, de wijze waarop Ik Mij aan Gods kinderen op deze aarde toon, gebeurt
slechts via één bron en dat is de Heilige Geest. Ik kan Mijzelf op geen enkele andere manier aan hen
bekend maken.
Zonder de aanwezigheid van de Heilige Geest kan Mijn stem niet gehoord worden. Wanneer dus de
Heilige Geest op een uitverkoren ziel neerdaalt, kan Mijn stem zich doen kennen. Maar pas op! De
Heilige Geest kan zich enkel ophouden in zielen die luisteren en gewoon overbrengen wat hen
gegeven wordt.
De Heilige Geest kan mensen bezielen om het Woord van God te spreken, maar dergelijke zielen
mogen daar niet van afwijken. Ieder die schrijft, meedeelt, spreekt en zegt dat hij het Woord van God
vertegenwoordigt, dat hem door de kracht van de Heilige Geest geschonken werd, mag nooit zijn
eigen interpretatie van Mijn allerheiligste Woord geven.
Ieder die het Woord van God verkondigt, en die door de Heilige Geest gemachtigd werd, zal zich
nooit op dat feit beroemen. Zij zullen nooit een ander in Mijn naam veroordelen, kwaadpreken
over anderen of hen belasteren. Wanneer jullie dat zien gebeuren, zullen jullie weten dat de
Heilige Geest niet aanwezig is.
Zoveel valse profeten roepen luidkeels, zich beroemend op het feit dat hen de gave van de Heilige
Geest geschonken werd, maar dat is een leugen. Herken de leugenaar wanneer hij zegt dat hij
deskundig is, een uitstekende vorming in de theologie bezit – en daardoor meer over Mij weet dan
anderen – en bovendien beweert dat hij de bevoegdheid gekregen heeft om anderen, die zeggen dat
zij in Mijn naam spreken, te veroordelen. Deze aanmatiging zou nooit van God kunnen komen.
God is niet pocherig. God is niet trots. God is teder, liefdevol maar toch standvastig in Zijn onderricht
aan de mensen. Hij zou nooit aan om het even welke echte profeet, ware leerling of geheiligde
dienaar de toestemming geven om een ander in Mijn naam te kwetsen of beledigen.
Hoed jullie voor de valse profeten die de gave van de Heilige Geest niet bezitten, want zij zullen jullie
op een dwaalspoor brengen! Zij zullen jullie in een richting voeren die tegengesteld is aan de weg die
Ik voor elk van jullie uitgekozen heb.
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