Diegenen die Mijn woord neerhalen - dat jou, Mijn dochter, gegeven wordt snijden Mij door merg en been met een martelende pijn
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Mijn zeer geliefde dochter, Mijn Koninkrijk staat op het punt om werkelijkheid te worden.
Het Nieuw Koninkrijk, het Nieuw Paradijs, is het mooiste geschenk dat al zolang door Mijn geliefde
Vader beloofd wordt.
Het geheim van het inzicht in Mijn Nieuw Koninkrijk ligt in het mysterie van Mijn lijden in de Hof van
Gethsemane. Toen Ik voor Mijn vader neerviel, huilend van verdriet, was dat vanwege het verlies van
de zielen in de toekomst, die - ondanks Mijn offer aan het kruis - zouden branden in het vuur van de
hel.
Mijn vernedering door toedoen van Pontius Pilatus was voor Mij niet pijnlijk door de publieke hoon,
maar wel doordat Ik wist dat diezelfde zielen voor Mij verloren zouden zijn. En dus weende Ik tranen
van droefheid aangezien Ik zag hoe zij door Satan, een kwade kracht die zij niet konden zien maar die
elke vezel van hun wezen teisterde, misleid werden.
Wanneer je Mij bezorgd ziet, Mijn dochter, is daar een goede reden voor. Ik ween eveneens om die
zielen die deze boodschappen verachten. Zij bevinden zich niet in een volledige staat van vereniging
met Mij. Door hun zonde van hoogmoed, hun arrogantie en hun gebrek aan kennis en nederigheid,
beledigen zij Mijn woord.
Ze proberen bovendien te verhinderen dat het hart van diegenen, die Ik wens te bereiken, Mijn
heilig woord omhelst.
Ook om hen ween Ik want zij kennen de ernstige gevolgen van hun handelwijze niet wanneer zij Mijn
ware woord, zoals het in deze tijd aan elk van Gods kinderen aangeboden wordt, verraden.
Zoveel zielen, die door de handelwijze van diegenen die zeggen dat zij Mij in de wereld
vertegenwoordigen, van Mijn woord verstoken blijven, zullen verloren gaan.
Net zoals Ik een verschrikkelijke kwelling onderging toen Ik het hoofd bood aan het hoongelach van
diegenen die naast de gouden troon van Pontius Pilatus stonden, zo lijd Ik ook vandaag. De pijn die Ik
doorheen jou, Mijn dochter, lijdt, is vandaag niet anders dan het toen was.
Diegenen die Mij woord neerhalen - dat jou, Mijn dochter, gegeven wordt - snijden Mij door merg en
been met een martelende pijn.
Zij hebben de laatste nagels door Mijn lijdende ziel gedreven terwijl Ik nogmaals probeer om het
menselijk ras voor de ondergang te behoeden.
Bid dat Mijn Vader door Zijn barmhartigheid verdraagzaam zal zijn tegenover dergelijke zielen, die
zich inspannen om – door de hand van de Bedrieger – het woord van God vleugellam te maken.
Mijn kinderen, wees op jullie hoede voor diegenen die Mijn woord, doorheen deze boodschappen,
hevig tegenwerken. Jullie moeten bidden voor hun ziel.
Jullie Jezus

