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Mijn zeer geliefde dochter, het duivels plan om de Katholieke Kerk van binnenuit te vernietigen,
speelt zich reeds af. Alles wat voor God heilig is, zal aan de kant geschoven worden en die hoofden
van de nieuwe gerenoveerde, moderne kerk – die weldra voor iedereen zichtbaar voorgesteld zal
worden – zullen liberaal zijn in hun zienswijzen, maar zij zullen vijanden van de waarheid zijn.
De ogenschijnlijke betrouwbare zienswijzen die zij zullen voorleggen, zullen als een nieuwe vorm
van het katholicisme gezien worden. Veel Christenen zullen zeggen: wat heeft dat met mij te
maken? Wanneer Mijn Kerk - door Mijn apostel Petrus gegrondvest - op deze manier ontmanteld
wordt, zal dat een invloed hebben op al diegenen die Mij navolgen. Wanneer Mijn Woord en Mijn
Leer kritisch geanalyseerd worden, en vervolgens voor de egoïstische behoeften van de mens
aanvaardbaar gemaakt worden, zal dat na verloop van tijd – ook al zijn het leugens – als de waarheid
beschouwd worden.
De leugens, die door de duivelse teistering aan de wereld voorgehouden worden, zullen door alle
Christelijke Kerken onthaald worden als toelaatbaar in hun ogen. Niet één Christelijke Kerk zal aan
deze aanval ontsnappen – een aanval die reeds meer dan een eeuw opzettelijk en zorgvuldig
gepland werd.
Vergis jullie niet, wanneer Mijn Woord vervalst wordt, zal de waarheid verscheurd worden! Leugens
teisteren de ziel. Wanneer dat gebeurt, zullen mensen onbewust een pad volgen dat zal eindigen in
wanhoop. Ik dring er bij al diegenen die nu naar Mij luisteren op aan, om te allen tijde op de
waarheid gericht te blijven. Jullie mogen geen enkele verandering - waarvan jullie gevraagd zal
worden om deze in het kader van een nieuwe kerk, die niet van Mij komt, aan te nemen accepteren.
Jullie Jezus

