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Mijn zeer geliefde dochter, de aarde staat op het punt te beven aangezien de toorn van Mijn Vader 
uitgestort zal worden over die naties die de wetten van Mijn Vader trotseren. 
 
Er zal geen genade getoond worden omdat het geduld van Mijn Vader tot het uiterste op de proef 
gesteld werd. 
 
Hun zonden omvatten abortus, moord, wetten die het Christendom proberen te ondermijnen, het 
huwelijk tussen mensen van hetzelfde geslacht en de aanbidding van afgoden. 
 
Dan zijn er nog die afvalligen binnen Mijn Kerk, die dreigen Mij te verloochenen. 
 
Wanneer zij proberen zich te distantiëren van Mijn Kerk en proberen om nieuwe wetten te creëren 
die in strijd zijn met Mijn Heilige Wil, verloochenen zij Mij. 
 
Ik verstoot hen nu om hun ontrouw. Hun pogingen om wetten in te voeren die gebaseerd zijn op de 
zonde van hoogmoed, begeerte en wereldse ambitie, zullen niet getolereerd worden. 
 
Dachten zij dat hen veroorloofd zou worden om Gods kinderen te verwijderen van Mijn Kerk op 
aarde en de hand van Mijn Vader te ontlopen? 
 
Dachten zij dat zij boven de wetten van God stonden? 
 
Zij houden niet van God, zij houden van zichzelf. 
 
Hun publieke afwijzing van de wetten van de Katholieke Kerk, door een gebrek aan nederigheid, 
doet Mij walgen. 
 
Hun schandelijke eisen, waarmee zij proberen Mijn Kerk te dwingen om wetten te aanvaarden die 
Mij beledigen, beduiden dat zij zichzelf in de duisternis geworpen hebben. 
 
Hun religieuze geloften zijn zonder betekenis. 
 
Hun belofte om Mijn Kerk te eren en gehoorzamen, werd gebroken. 
 
Tenzij zij tot inkeer komen en terugkeren naar Mijn Lichaam, Mijn Kerk op aarde, hebben zij het recht 
niet om zichzelf dienaren van Mijn Kerk te noemen. 
 
Jullie werden gewaarschuwd! Ik zal jullie in de woestijn werpen. 
 
Ontheilig de wetten van Mijn Kerk en jullie zullen gestraft worden! 
 
Jullie Jezus 


