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Mijn zeer geliefde dochter, Mijn Hart kreunt aangezien Ik de ellende en het lijden moet doorstaan 
dat de hele mensheid zal moeten ondergaan. Het is niet Mijn hand die dat zal veroorzaken, maar wel 
de vloek van Satan daar zijn geest ronddoolt en de zielen op zijn pad verslindt. Zij zijn zo 
nietsvermoedend van de invloed van het kwaad, dat de mensen hun lijden wijten aan van alles 
anders. Zij leggen de schuld van hun ontbering bij anderen en slagen er niet in te begrijpen dat het 
het gebrek aan geloof in God is, dat zulke chaos in hun leven teweegbrengt. 
 
Wanneer de geest van de Boze de mensheid aangrijpt, zal het Licht van God ermee botsen op een 
manier die uit een aantal zaken zal blijken. 
 
De stormen zullen toenemen en de omwentelingen zullen in zoveel landen gevoeld worden. 
Aangezien de macht van de overheden de mensen, over wie zij regeren, de vrijheid ontneemt, zal er 
in de naties onrust gezien worden. Verder zullen de kerken, met inbegrip van al diegenen die van 
God – de ene Drieëne God – houden, hun diensten beginnen in te trekken en hun deuren sluiten. 
 
Het aantal kerken dat zal sluiten, zal in alle Westerse landen gezien worden. Weldra zal het teken 
van het communisme te zien zijn door een speciaal teken dat zal opduiken in de kerken die 
openblijven, in de media, op kledingstukken, in films, en dit teken zal door hooggeplaatsten trots 
gedragen worden. Het zal gezien worden als een ereteken, en in al de belangrijkste kerken en 
religieuze kerkgenootschappen zal er door leden van de hiërarchieën mee gepronkt worden. Jullie 
zullen dit symbool aantreffen op openbare plaatsen, op altaren, in luchthavens en op de gewaden 
die door de leiders in de kerken gedragen worden. 
 
Dit teken, dat niet verward mag worden met het Teken van het Beest, zal symbool staan voor de 
nieuwe ene-wereldreligie. Diegenen die er verantwoordelijk voor zijn, zullen niet langer bang zijn om 
hun teken, dat een symbool is van controle en trouw aan het Beest, tentoon te spreiden. 
 
De dag dat de dagelijkse Misoffers - in de gedaante dat deze in Mijn heilige naam opgedragen 
moeten worden - stopgezet worden, zal de dag zijn dat dit symbool op de altaren en voor alle 
Tabernakels in de wereld opduikt. 
 
Bid, Mijn geliefde volgelingen, dat jullie troost zullen vinden bij die gewijde dienaren van Mij, die Mij 
trouw blijven, want jullie zullen tijdens deze beproevingen vertroosting nodig hebben. Ik zal jullie 
altijd optillen en dragen. Ik zal jullie nooit verlaten, maar jullie mogen nooit van Mijn Leer afwijken of 
heidense praktijken als een vervanging van de waarheid aannemen. 
 
Jullie Jezus 


