Het huwelijk voor Mijn altaar is ontoelaatbaar als het om twee mensen van
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Mijn zeer geliefde dochter, deze missie moet nu verdergaan met diegenen aan te trekken en
omhelzen die niet in Mijn Leer geloven, en diegenen die zich als Christenen beschouwen maar die
Mij slechts een klein beetje erkennen.
Hun onverschilligheid is kwetsend. Hun interpretatie van Mijn onderrichtingen, die bovendien
verdraaid werden om deze af te stemmen op hun wereldse levensstijl, is de ergste vorm van verraad
aan Mij, hun Jezus.
Jongeren, mensen van middelbare leeftijd en bejaarden, alle zogenaamde aanhangers van het
Christendom, beledigen Mij met hun eigen verwaterde versie waarvan zij menen dat deze
aanvaardbaar is voor God. Zij hebben een nieuwe zelfgemaakte leer gecreëerd die bij hun levensstijl
past. Toch geloven zij dat zij God nog steeds kunnen behagen en dat hun leer aanvaardbaar is voor
Hem.
Weet dat enkel en alleen de waarheid voor God aanvaardbaar is. Pogingen om Hem te sussen, zullen
in dovemansoren vallen. God zal nooit leugens accepteren. Niets wat nieuwe concepten in het
Christendom en de aanvaarding en tolerantie van de zonden uitdraagt, hoe mooi opgesmukt en in
een fraaie taal ingekleed het ook is, zal in de ogen van de Alziende God geaccepteerd worden. Hij
zal nooit nieuwe wetten aannemen die de sacramenten – die door Mij, Jezus Christus, de Redder
van de wereld doorgegeven werden – bagatelliseren.
Ik redde jullie om jullie te helpen uit de greep te raken waarin Satan het hart van de mens houdt. Ik
heb gewillig Mijn leven gegeven om jullie te redden en jullie te bevrijden van de ketenen, waarmee
jullie door Satan vastgebonden waren, en van het vuur van de hel. Dat betekende dat de hel niet
langer macht over jullie had, want jullie kregen de vrijheid om te kiezen voor het leven in Mijn
Koninkrijk of voor de dood in de afgrond van de hel.
Maar wat doet de mens in de hedendaagse wereld om Mij te belonen voor dit buitengewone
geschenk? Zij proberen de zonde in Mijn ogen te rechtvaardigen. Zij houden Mij weerzinwekkende
zonden voor en smeken Mij om leugens en onwaarheden te aanvaarden. Erger nog, zij willen Mijn
heilige sacramenten op verschillende manieren aanpassen om deze te schikken naar hun noden, en
bieden Mij dan een gruwel aan. Het huwelijk voor Mijn altaar is ontoelaatbaar als het om twee
mensen van hetzelfde geslacht gaat. Toch doen zij dat en beledigen Mij. Zij smeken Mij de zonde te
accepteren door inbreuken op de Geboden van Mijn Vader te rechtvaardigen. Zij proberen zichzelf
ervan te overtuigen dat dit voor God aanvaardbaar is, terwijl dat nooit zou kunnen.
Al Gods wetten zijn in de Hemel opgesteld. De zonde is in de ogen van God een zonde, en kan nooit
door menselijke interpretatie gerechtvaardigd worden.
Het is de misleidende denkwijze van deze moderne christelijke pleitbezorgers, die zich telkens weer
inspannen om de Leer van het Christendom te veranderen en aan te passen, die Mijn Kerk
beschadigt. Het zorgt voor vreselijke verwarring.
Zij drijven de spot met God en Mijn dood aan het Kruis.

Op deze manier vallen Christenen terug in het heidendom en de omschakeling kan snel gaan. Valse
goden, valse tempels, valse religies hebben allemaal één ding gemeen: hun volgelingen eren een
God die door mensenhanden gecreëerd is. Dergelijke religies zijn beledigend voor God en in één
kerk, de vrijmetselaarstempels, brengen ze helemaal geen hulde aan God maar aan het Beest.
Dat is de beloning voor de vrijheid, die door Mijn kruisdood aan de wereld geschonken werd. Dit is
de reden waarom de wereld de waarheid moet aannemen en niet ten prooi mag vallen aan het
bedrog dat, naarmate de tijd vordert, door het Beest onder jullie opgezet wordt.
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