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Mijn zeer geliefde dochter, wie kan Mijn dood aan het kruis ontkennen? Wie kan ontkennen dat Ik 
Mijn leven gaf opdat de waarheid overal zondaars zou redden? Wie onder jullie zal dan, zodra die tijd 
aanbreekt, de waarheid van Mijn Kerk op aarde ontkennen, wanneer deze steen voor steen uit elkaar 
gehaald wordt? 
 
Jullie hebben de waarheid gekregen. Jullie kennen Mijn Leer. Wel, dan zullen jullie door Mijn Leer 
Mijn Kerk kennen. Als dus iemand onder jullie Mijn Lichaam geselt, vervolgens Mijn Leer heruitvindt 
en jullie daarop leugens voorlegt, zullen jullie Mij dan verloochenen? 
 
Ik, Jezus Christus, vertel jullie dit niet om jullie te verdelen. Ik vertel jullie deze dingen opdat jullie 
Mijn Leer in ere zullen houden, de heilige Sacramenten zullen handhaven en standvastig bij de 
waarheid zullen blijven. Geen mens op aarde kan de Leer van Mijn Kerk veranderen. Geen mens. 
Niet één onder jullie heeft de bevoegdheid gekregen om nieuwe leerstellingen uit te roepen en 
deze als de Mijne voor te stellen. Nochtans zullen velen onder jullie, door het ontkennen van de 
waarheid die jullie 2000 jaar geleden geschonken werd, Mij verloochenen. Het ontbreekt jullie zo aan 
kennis van heilige zaken, dat jullie onbekend zullen zijn met de nieuwe wetten, die tegen Mij zullen 
lasteren wanneer deze in Mijn Kerk op aarde ingevoerd worden. 
 
De toren van Babel zal nogmaals opgetrokken worden, net zoals het vroeger was, en als een tempel 
van God voorgesteld worden. Deze zal zich in Rome bevinden en zal het nieuwe symbool van de 
nieuwe ene-wereldreligie speciaal onder de aandacht brengen. Dat symbool zal op het dak en aan de 
ingang te zien zijn en zal binnen voorrang krijgen op het hoogaltaar. Mijn kostbare Tabernakel, 
geschonden in al zijn glorie, zal zich in het midden van het altaar bevinden, voor iedereen zichtbaar. 
Deze belediging zal tot gevolg hebben dat het Beest een open deur geboden zal worden om Mijn 
Tabernakel binnen te dringen. Op dat moment zal Mijn Tegenwoordigheid verdwijnen. 
 
Miljoenen mensen – van wie er velen zich niet bewust zullen zijn van de betekenis van deze gruwel – 
zullen alles doen wat er aan hen gevraagd wordt, en zij zullen bidden in het bijzijn van het Beest. 
Nieuwe gewaden, vervaardigd met gouden emblemen, die het uiterlijk van bescheiden soutanes 
zullen hebben, zullen gedragen worden door diegenen die in deze zogenaamde tempel dienen. Het 
gouden embleem, dat op een schaamteloze manier tentoongespreid zal worden, zal het symbool van 
de nieuwe wereldreligie zijn. 
 
De kruisen zullen verdwijnen. Mijn kruisbeeld zal nergens meer te zien zijn. Waar deze in sommige 
openbare plaatsen nog te zien zijn, zullen de mensen dan door de wet gedwongen worden om deze 
weg te halen. 
 
De nieuwe toren, die Satan zal huldigen, zal in veel landen nagemaakt worden en dan zal het tweede 
deel van de misleiding bekend gemaakt worden. Het bestaan van de hel zal door de Kerk openlijk 
als onzin verklaard worden. De mensen zullen in een vals gevoel van veiligheid gewiegd worden 
wanneer deze flagrante leugen door alle Kerken aangenomen wordt.  Er zal aangehaald worden dat 
God nooit zou toestaan dat een dergelijke plaats bestaat. Dat Hij van iedereen houdt, en dat het 
bestaan van de hel door de eeuwen heen verspreid werd door religieuze fanatiekelingen. En dus 
zullen de mensen zelfs het bestaan van de doodzonde vergoelijken. De zonde zal zo algemeen 
aanvaard worden, dat de mensen niet langer zullen bidden of om barmhartigheid zullen vragen, 
want het zal niet God zijn die zij zullen erkennen. Het zal aan het Beest zijn dat zij hun ziel zullen 
overgeven, en elke stap van hun tocht zal zorgvuldig door de vijanden van God georkestreerd zijn.  
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