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Mijn zeer geliefde dochter, hoe bedroeft het Mij om zoveel verdeeldheid te zien, die Mijn heilig
woord, gegeven door deze boodschappen, veroorzaakt heeft.
Wanneer Mijn woord, gegeven aan zieners en ware profeten, aan de wereld bekend gemaakt wordt,
ontlokt dat onmiddellijk kritiek. Waarom is dat? Het is omdat Ik het ben, jullie Jezus, wiens heilig
woord altijd in twijfel getrokken en bekritiseerd zal worden voordat het door zondaars als ketterij
gehekeld wordt.
Hoewel het menselijk denken belangrijk is in het kader van onderscheiding, speelt het bij het
herkennen van Mijn woord een zeer kleine rol.
De liefde die Mijn woord opwekt in een ziel, die zonder kwaadwilligheid is en die zuiver en nederig is,
zal noch kan ontkend worden. Het is door deze zielen dat Ik de gave verleen om Mij te kunnen
herkennen. Deze zielen zullen, samen met de profeet die Ik uitkoos om Mijn woord mee te delen,
Mijn lijdenskelk moeten aanvaarden.
Ik vraag jullie om jullie los te maken van de wereldse aantrekkelijkheden en jullie aan Mij toe te
wijden, want het is een zeer zware en eenzame weg wanneer jullie Mij volgen.
Wanneer jullie in Mijn naam uitgedaagd worden of wanneer de stemmen van Mijn ware profeten
belachelijk gemaakt worden en uitgeroepen als niet van God komend, zeg Ik jullie dit:
Vereer dergelijke aanvallen niet met een antwoord, van welke aard dan ook! Zwijg in jullie lijden!
De stem van God zal nu over de wereld heersen en laat niemand jullie weghalen van de waarheid,
die zeer belangrijk is, zodat Ik jullie, arme hulpeloze zondaars, naar Mijn heilige armen kan brengen
om jullie gerust te stellen.
Ik breng jullie vrede. Twistgesprekken, kritiek en publiek vertoon van gezag, door diegenen die aan
de ene kant Mijn woord verkondigen en aan de andere kant anderen in Mijn naam veroordelen,
mogen niet geaccepteerd worden. Dit soort gedrag komt niet van God. Het is afkomstig van de geest
van het kwaad.
Denk eraan dat het niet Mijn profeten zijn die jullie kwetsen. Het is Mij, die jullie beledigen.
Jullie maken je schuldig aan het verspillen van tijd en doen afbreuk aan het werk van de Heilige
Geest. Er zal niet toegelaten worden dat jullie de ziel prijsgeven van diegenen die jullie in Mijn naam
durven misleiden.
Jullie, die tegen Mij zondigen door te verhinderen dat het woord van God gehoord wordt in deze tijd,
zullen verstoten worden. Mijn geduld is uitgeput. Mijn zorgen intens. Mijn pijn ondraaglijk. Jullie
proberen Mijn volgelingen, wier rol in het leiden van Mijn restleger van het allergrootste belang is, te
misleiden. Daarvoor zullen jullie gestraft worden.
Ik smeek jullie Mij te vragen om tot jullie te komen zodat Ik jullie troost kan schenken, want vergis
jullie niet, jullie zijn verontruste zielen en jullie zonden zijn Mij bekend.

Jullie arrogantie is kwetsend en beledigend voor Mijn Vader. Jullie bereidwilligheid om jullie eigen
ziel prijs te geven, door jullie ambitie om gezien te worden als intelligente en gezaghebbende
woordvoerders van Mij, is weerzinwekkend in Mijn ogen.
Verraders van Mijn heilig woord, dat via Gods profeten doorgegeven wordt, zullen – dat beloof Ik
plechtig – de toorn van Mijn Vader teweegbrengen. Jullie straf zal snel komen. Jullie tijd is beperkt.
Jullie hebben maar een korte tijd om uit te maken welke meester jullie in werkelijkheid dienen.
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