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Mijn zeer geliefde dochter, vertel de wereld dat zij moeten ontwaken uit hun sluimer. Als zij dat niet 
doen, zullen zij er niet in slagen om te zien hoe de verdorven plannen, die Ik enige tijd geleden 
voorzegde, zich ontvouwen. 
 
Ik spreek over de wereldheerschappij die georkestreerd wordt om het Christendom te vernietigen. 
 
Mijn Kerk wordt steen per steen gedecimeerd. Mijn gewijde dienaren worden opzettelijk en 
ondraaglijk onder druk gezet. 
 
Mijn Kerk wordt bovendien ontwijd door diegenen die de aanbidding van het Beest in praktijk 
brengen. 
 
Deze dubbelhartige bedriegers zijn niet christelijk. Zij beoefenen het occulte en infiltreren in alle 
organisaties, waaronder verschillende Kerken en verschillende religies. Zij richten zich vooral op de 
Katholieke Kerk. 
 
Dat is de Kerk die zij het meest haten. Hun leugens hebben ertoe geleid dat Katholieken beschaamd 
zijn om op te staan en hun Kerk te verdedigen. 
 
Hun leugens hebben het voor alle Christelijke Kerken zeer moeilijk gemaakt om op te komen voor de 
Heilige Sacramenten, zoals ze door God voorgeschreven werden. 
 
Het heidendom zal aan al Gods Kerken opgedrongen worden en wee de mens die opstaat om de 
waarheid van God te verdedigen. 
 
De tijd voor de opdeling van de mensheid is aangebroken. Ik zal komen en de aarde verdelen. 
 
Diegenen, trouw aan Mijn Leer, zullen in Mijn schoot opgenomen worden. Diegenen, die God 
trotseren en lasteren tegen de waarheid, zullen verworpen worden. 
 
De strijd heeft reeds een aanvang genomen. Het bewijs vertoont zich. 
 
Er is nog tijd om te kiezen tussen de leugens van deze satanische groepering, die als lammeren 
gekleed komt opzetten, of de waarheid, waarvan jullie gezegd zal worden dat het een leugen is. 
 
Jullie moeten te allen tijde waakzaam zijn. Houd jullie ogen open! Wend jullie af wanneer er tegen 
Mijn naam, Mijn Lichaam of Mijn woord gelasterd wordt! 
 
Jullie Jezus 
 
 


