Boodschappen met betrekking tot de
Eucharistie en de H. Mis in de toekomst

Een huiskapel

Jezus Christus op 21 januari 2012:
Ik heb jullie hulp nodig. Ik heb jullie gebeden nodig. Jullie gebeden
zullen het werk verzwakken van zowel de Antichrist als van de Valse
Profeet die plaats zal nemen op de Heilige Stoel te Rome. Zijn
leugens zullen een naïeve groep van katholieke volgelingen betoveren.
Hij zal een wonderlijke en liefdevolle uiterlijke uitstraling vertonen en al
Mijn kinderen in de Katholieke Kerk zullen verward zijn. Eén teken
waarop gelet moet worden, zal zijn trots en arrogantie zijn, verborgen
achter een bedrieglijke uiterlijke nederigheid. Mijn kinderen zullen zo
voor de gek gehouden worden waardoor ze zullen denken dat hij een
uitzonderlijke en zuivere ziel is. Hij zal behandeld worden als een
levende heilige. Niet één woord uit zijn mond zal in twijfel getrokken
worden. Het zal ook lijken dat hij bovennatuurlijke gaven heeft en de
mensen zullen ogenblikkelijk geloven dat hij wonderen kan verrichten.
Iedereen die zich tegen hem verzet zal bekritiseerd worden en
beschouwd als een ketter. Al zulke zielen, die ervan beschuldigd worden
ketters te zijn, zullen terzijde geschoven worden en ‘voor de leeuwen
gegooid’. Alle waarheid betreffende Mijn Leer zal verdraaid worden.
Alles zal een leugen zijn. De vervolging zal zich langzaam ontwikkelen
en zal aanvankelijk subtiel zijn.
Mijn ware gewijde dienaren zullen de Heilige Mis heimelijk moeten
opdragen en in veel gevallen niet in een katholieke kerk. Zij zullen
de Heilige Missen moeten opdragen in toevluchtsoorden. Kinderen,
wanneer dit gebeurt, mogen jullie de hoop niet verliezen. Dit zal binnen
een korte tijdsperiode voorbij zijn.

Jezus Christus op 15 april 2012:
Aan diegenen met een klein geloof maar die Mijn woord, dat door deze
profeet aan jullie gegeven wordt, aanvaarden: weet dat jullie nederigheid
en verlangen, ontstaan uit een zuivere liefde voor Mij, jullie dichter bij
Mijn Hart gebracht hebben. Jullie zijn Mijn Restkerk. Jullie zijn de Kerk
waarnaar verwezen wordt in het Boek der Openbaring. Jullie zijn de
vrucht van de vrouw die een kind van het mannelijk geslacht baarde en
die verdreven werd naar de woestijn, waar jullie geïsoleerd zullen zijn
maar toch eendrachtig verenigd, om Mijn heilig woord te verkondigen en
de ware evangeliën te prediken. De vrouw baart Mijn ware Kerk, Mijn
trouwe kudde, die niet door de Valse Profeet misleid zal worden.
Jullie, Mijn Kerk, zullen gedurende 1260 dagen naar de woestijn
verdreven worden waar jullie je toevlucht zullen nemen. Maar door
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de gave van de Heilige Geest zullen jullie gevoed worden met de
vruchten van Mijn liefde. De trouwe leden van Mijn Christelijke
Kerken, waaronder Mijn gewijde dienaren en diegenen van Mijn
volgelingen die de Valse Profeet verwerpen, zullen Mijn Kerk bijeen
moeten houden.
Jullie zullen Mij in het geheim moeten vereren omdat de Heilige
Mis onherkenbaar zal veranderen onder de heerschappij van de
Valse Profeet. Jullie zijn Mijn ware volgelingen en al de genaden van
de Hemel worden over jullie kostbare zielen uitgestort.

Jezus Christus op 1 juni 2012:
Wanneer de Antichrist alle religies opslokt, zijn de Heilige Mis en
de transsubstantiatie van het brood en de wijn in Mijn Lichaam en
Bloed in de Heilige Eucharistie, de enige wapens waartegenover hij
machteloos zal staan. Mijn Heilige Missen moeten aanhouden.
Diegenen onder jullie die dit weten, moeten zich nu massaal
verzamelen en de voorbereidingen aanvatten. Hoe eerder jullie je
voorbereiden, hoe meer genaden jullie zullen krijgen om jullie
gelederen overal ter wereld te laten aangroeien.

Jezus Christus op 8 juli 2012:
Dit is de tijd voor de grote scheiding van Mijn Kerk in twee kampen. Aan
de ene kant zal men Mijn geliefde, trouwe, gewijde dienaren hebben die
Mijn onderrichtingen opvolgen en die daar nooit van afwijken.
Aan de andere kant zijn er die priesters, en andere leiders van Mijn
Christelijke Kerken, die beïnvloed zijn door het moderne leven en die
Mijn Wetten zullen ontheiligen. Zij buigen onder de druk van de mensen
die verlangen dat zij in naam van God verdraagzaamheid tonen door
Gods Wetten te veranderen om aan de menselijke eisen tegemoet te
komen. Zij zijn doordrongen van hoogmoed, arrogantie en wereldse
ambities. Het zal hen niets doen als zij de Heilige Sacramenten
veranderen om deze te schikken naar een zondige agenda. Neen, zij
zullen het gemakkelijker maken om daden van gruwel te plegen in Mijn
Vaders Kerken en dat alles in naam van de burgerrechten en de
verdraagzaamheid. Zij zullen de zonde door de vingers zien en zullen Mij
beledigen door dergelijke zonden te laten aantreden voor Mijn Heilige
Tabernakels, van Mij verwachtend dat Ik zulke verachtelijke daden slik.
Spoedig zullen zij de Sacramenten afschaffen om allen tegemoet te
2

komen. In plaats daarvan zullen er feestvieringen en andere vormen van
vermakelijkheden gehouden worden. Dit zal een nieuwe wereldkerk
worden die zal bogen op een indrukwekkend gebouw te Rome, maar die
God niet zal vereren. Deze zal opgebouwd worden met geheime,
satanische symbolen - zichtbaar voor iedereen –en zal het beest
verafgoden. Elke voor Mijn Vader weerzinwekkende zonde zal openlijk
gehuldigd worden en miljoenen mensen zullen hun wetten van
verdorvenheid aanvaarden als iets dat in Gods ogen waardig is.
Mijn gewijde dienaren, die Mij trouw blijven, zullen in het geheim
H. Missen moeten opdragen of gevangenschap onder ogen zien. Zij
zullen hun krachten bundelen en vervuld met de Heilige Geest
zullen zij Gods kinderen blijven voeden met het Voedsel van Leven.
Zij moeten ervoor zorgen dat aan al diegenen die zij leiden de
bescherming van Het Zegel van de Levende God geboden wordt. De tijd,
waarin de nieuwe tempel ter ere van het beest opgebouwd wordt, is nu
zeer dichtbij. Deze zal opgebouwd worden onder de dictatuur van de
Antichrist, die binnenkort op het wereldtoneel zal verschijnen als de
man van vrede.
Verzamel jullie allen, Mijn volgelingen, zo snel als jullie kunnen. Jullie,
Mijn priesters die Mijn stem herkennen, moeten beginnen met
jullie voorbereidingen om ervoor te zorgen dat Mijn Kerk op aarde
de aanstaande vervolging met kracht kan doorstaan. De
toevluchtsoorden zullen tijdig ter jullie beschikking klaarstaan
want Ik ben Mijn volgelingen al geruime tijd aan het onderrichten
om ervoor te zorgen dat zij jullie van dienst zullen zijn.
Deze vervolging zal kort zijn en jullie zullen er doorkomen, ook al zal het
pijnlijk zijn. Wees gewaarschuwd! De nieuwe wereldreligie zal uiterlijk
een goede en heilige organisatie lijken, vol liefde en erbarmen. Deze zal
een prachtig imago van verdraagzaamheid uitstralen en zal elke door
God gekende zonde verheerlijken. Zij zal aan iedere zonde een zodanige
draai geven dat deze in Gods ogen aanvaardbaar lijkt te worden. Maar
jullie moeten weten dat een dergelijke gruwel Mij doet walgen en wee
diegenen die dit gevaarlijke pad naar de eeuwige verdoemenis volgen.
Zonde zal in mijn ogen altijd zonde zijn. De tijd verandert dat niet. De
nieuwe regels, om tegemoet te komen aan de drang van de mens naar
zondige bezigheden, zullen nooit door Mij aanvaard worden. Bereid jullie
nu voor op deze grote misleiding, want deze zal zeer spoedig
plaatsvinden.
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Jezus Christus op 11 november 2012:
Denk eraan dat wij ons nu voorbereiden op de gevolgen voor Mijn arme,
gewijde dienaren, die het resultaat zullen zijn van het komende schisma
dat in de Christelijke Kerken gaat oplaaien. Dus terwijl het restleger door
priesters en andere christelijke geestelijken geleid zal worden, zullen er
veel lekendienaren zijn, aangezien dit een tijd zal worden waarin er een
tekort aan priesters zal zijn.
Jullie, Mijn leerlingen, zullen jullie moeten verzamelen en hosties
voor de communie moeten opslaan, want zij zullen moeilijk
verkrijgbaar worden. Diegenen onder jullie die Rooms-katholiek
zijn, zullen Missen moeten opdragen in toevluchtsoorden of
beschutte kerken.
Een missie, vergelijkbaar met de Duitse nazivervolging waarbij de Joden
opgejaagd werden, zal in het leven geroepen worden om de zogenaamde
verraders van de nieuwe-wereldkerk, waarvan jullie gezegd zal worden
dat deze voor alle religies is, uit te roeien. Jullie zullen beschuldigd
worden van het schenden van de mis en hun nieuwgevormde
misvoorstelling, waarbij Ik niet tegenwoordig zal zijn in de Heilige
Eucharistie, want deze mis zal in de ogen van Mijn Vader een gruwel
zijn.
In de Missen die opgedragen worden in die centra en
toevluchtsoorden
waar
jullie
trouw
beloven
aan
de
transsubstantiatie, om ervoor te zorgen dat het Sacrament van het
Heilig Offer authentiek is en door Mijn Vader aanvaard wordt, zullen
Mijn Lichaam en Bloed tegenwoordig zijn.
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Jezus Christus op 23 december 2012:
Veel van Mijn gewijde dienaren zullen voor een vreselijke uitdaging
staan. Dit zal er één zijn die hen zal overtuigen één van de twee
gescheiden wegen te nemen. Het zal, door hun eigen vrije wil, ieders
zaak zijn welke weg zij dienen te kiezen. Want de gruwel zal zich
binnenkort kenbaar maken. Veel van Mijn gewijde dienaren zullen zich
niet onmiddellijk bewust zijn van wat er zich aan het afspelen is. Pas
wanneer zij brieven lezen, die hun door hooggeplaatsten gegeven
worden, zullen zij er moeite mee hebben. Diegenen die Mijn heilig woord
handhaven, dat aan de mens gegeven werd door het geschenk van de
Heilige Bijbel, zullen aangevochten en aangespoord worden om
wijzigingen te aanvaarden. Deze wijzigingen zullen hun meegegeven
worden en er zal van hen verwacht worden dat zij deze slikken en als de
waarheid aannemen. Zij komen neer op één ding: Zij zullen deze heilige
gewijde dienaren van Mij aansporen om de tolerantie van de zonde te
aanvaarden.
Er zal hun gezegd worden dat God een eindeloos barmhartige God
is en dat Hij van iedereen houdt. Ja, dat gedeelte is waar. Maar dan
zal hun opgedragen worden om wetten, die in Mijn ogen een gruwel
zijn, te vergoelijken. Het gezin en de vernietiging ervan, zal aan de
basis van alles liggen.
Aan anderen zal gevraagd worden om een nieuwe vorm van ceremonie
te aanvaarden, die de Mis en de Tegenwoordigheid van Mijn Heilige
Eucharistie zal vervangen. Het zal beschouwd worden als een
allesomvattende zet om alle Christenen en andere religies bijeen te
voegen.
De dag dat de dagelijkse Misoffers afgeschaft worden, zal het begin
worden van de gebeurtenissen die zich, zoals voorzegd aan
Johannes de Evangelist, zullen ontvouwen. Het zal de tijd van de
opkomst van het Beest zijn en zijn invloed zal groot zijn. Hij zal het
hart en de ziel van veel priesters voor zich winnen. Zijn doel is om
alle Missen op te heffen en de Heilige Eucharistie te ontheiligen.

Jezus Christus op 24 maart 2013:
Omdat Mijn goddelijke Tegenwoordigheid - Mijn Lichaam en Mijn
Bloed - zich in elk Tabernakel ter wereld bevindt, waren jullie in
staat de zonde te bestrijden. Maar nu, zodra het plan om de Heilige
Eucharistie te verwijderen tot stand komt, zullen jullie weerloos
zijn. Dat is de reden waarom Ik jullie de waarheid openbaar, over wat
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er gaat komen, zodat jullie je kunnen voorbereiden. Het is enkel omdat
Ik van jullie houd dat Ik nu tot jullie roep.

Jezus Christus op 17 april 2013:
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.

Jezus Christus op 5 mei 2013:
Diegenen die denken dat zij sterk staan in hun geloof en die geloven
dat zij dicht bij Mij staan, moeten zich ervan bewust zijn hoe snel
zij zullen vallen wanneer Ik in de Tabernakels van de toekomst
nergens meer te vinden ben. Zodra die verschrikkelijke dag van
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verlatenheid aanbreekt, zullen er wanhoopskreten zijn, en de
macht van het Beest zal zodanig zijn dat veel zielen te zwak zullen
zijn om Mijn heilig Woord te handhaven. Jullie moeten vragen om
Mijn hulp en dan zal deze jullie gegeven worden. Roep Mij met een
nederige geest en Ik zal jullie antwoorden! Smeek Mij om jullie te
beschermen en Ik zal jullie bedekken met Mijn Kostbaar Bloed zodat
niets jullie zal tegenhouden op de weg van de waarheid, die naar de
eeuwige zaligheid voert!

Jezus Christus op 5 juni 2013:
Laat jullie hart niet verontrust worden, want zodra jullie enkel de
waarheid over Mijn Leer verkondigen en de Sacramenten toedienen op
de wijze die jullie geleerd werd, zal dat jullie zaligmakende genade zijn.
Als, en wanneer, jullie opgedragen wordt om de waarheid van Mijn Kerk
op aarde te verwerpen, dan is dat het moment waarop jullie je zullen
moeten onderscheiden. Die dag is nog niet aangebroken, maar zodra
jullie door diegenen binnen jullie hoogste rangen gevraagd wordt
om de Heilige Eucharistie af te danken, zullen jullie weten dat jullie
de waarheid gegeven werd. Wanneer jullie - voor die dag aanbreekt gevraagd wordt om bepaalde leerstellingen te accepteren, waarvan jullie
in jullie hart zullen weten dat deze nooit door Mij goedgekeurd zouden
kunnen worden, zullen jullie de vreselijke realiteit beseffen van de
verwoesting waarmee de Kerk geconfronteerd wordt. Het zullen enkel de
kranigen en moedigen onder jullie zijn, die zullen opkomen voor de
waarheid wanneer zij proberen om jullie heidense leugens te doen
aannemen, die Mij trouw zullen blijven. Jullie zullen doorgaan met het
toedienen van de Sacramenten van het Doopsel, de Heilige Communie,
de Biecht, het Vormsel, het Huwelijk en de Ziekenzalving. De rest van
Mijn gewijde dienaren zullen een belofte van trouw aan de nieuwe enewereldreligie tekenen. Het zal dan zijn, dat jullie in twee verdeeld zullen
worden – diegenen die de waarheid volgen en diegenen die wetten zullen
aannemen die maar op één ding neerkomen: de ophemeling van valse
goden en het goedkeuren van de zonde.

Jezus Christus op 29 juni 2013:
Mijn dochter, de wijziging in de opzet van de H. Mis zal weldra in Mijn
Kerk voorgesteld worden. Het zal zeer verwarrend zijn en velen zullen er
niet in slagen de leugens te zien, die in de nieuwe gebeden opgevoerd
zullen worden.
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Mijn Tegenwoordigheid zal op de meest subtiele manier afgedankt
worden, maar diegenen die de nieuwe opzet volgen, waarin Mijn ware
Tegenwoordigheid geloochend zal worden, zullen niet in staat zijn het
Offer aan God op te dragen zoals dat moet. Mijn dochter, deze ene
openbaring zal ertoe leiden dat jij veracht wordt, maar je moet weten dat
dit voorzegd werd. Er zal aan Mijn volgelingen verteld worden dat het
bij de Heilige Communie erom gaat dat alle mensen – van overal –
zich eensgezind verenigen om elkaar liefde te betonen. Langzaam
maar zeker zal de Heilige Mis niet langer draaien om Mijn Heilig
Offer. De ceremonie zal in het leven geroepen worden om in plaats
daarvan de mens eer te betonen en jullie zullen, bij het aanschouwen
van een confrontatie voor Mijn heilige altaren en al de tabernakels in de
wereld, om de tuin geleid worden. De dag waarop de dagelijkse Offers
zullen ophouden, is niet meer veraf. Weet dat Ik kom om jullie nu
hiervoor te waarschuwen zodat jullie niet zullen verhongeren.
Wanneer jullie beroofd worden van Mijn Tegenwoordigheid, zullen jullie
zonder Mijn Geest zijn en zal het jullie moeilijk vallen om Mij nabij te
blijven.
De woorden die gebruikt zullen worden om jullie te misleiden,
zullen de volgende zinsnede omvatten: “voor het welzijn van allen
– voor de eenwording van al Gods kinderen”. De Heilige Mis zal een
nieuwe betekenis krijgen. Mijn kruisdood zal vergeten zijn en al de
redenen daarvoor zullen geherdefinieerd worden. Herinner die dag
Mijn woorden van nu aan jullie!

Jezus Christus op 5 augustus 2013:
Ik Ben met jullie, elke seconde van deze grote geloofsafval, en wat
diegenen betreft die op Mij blijven roepen: Ik zal jullie ogen openen voor
de waarheid zodat jullie Mij trouw zullen blijven. De tijd is nu bijna daar.
De deuren van Mijn Kerk zullen weldra gesloten worden voor
diegenen die erop zullen staan om trouw te blijven aan de
traditionele praktijken van het Christendom. Deze deuren zullen
voor jullie neus dichtgeslagen worden wanneer jullie van Mij
getuigenis afleggen. Jullie geloof zal belachelijk gemaakt worden, op de
meest sluwe manier, zodat wanneer jullie Mijn Woord verdedigen, jullie
beschouwd zullen worden als wreed, onvriendelijk en weinig begripvol
voor diegenen die niet in God geloven. Jullie zullen uitgescholden
worden als je een gewijde dienaar van Mij bent, en men zal jullie laten
boeten voor jullie trouw aan Mij. Verzamel jullie nu, jullie allemaal! Ik
vraag dat jullie Mij niet verloochenen. Ik zal jullie beschermen zodat
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jullie Mij kunnen dienen. Ik zal jullie helpen door jullie last op te heffen.
Alle genaden van de Hemel zullen over jullie uitgestort worden.

Moeder van de Verlossing op 5 augustus 2013:
De nieuwe woorden, die zullen neerkomen op de verachtelijke
ontheiliging van het Lichaam van Mijn Zoon, zullen met geweld
opgedrongen worden aan die gewijde dienaren, die bezwaren durven
maken. Het zal binnen de Katholieke Kerk zijn dat broeder zal strijden
tegen broeder, zuster tegen zuster, vader tegen zoon, kinderen tegen
ouders, tot er twee kampen bestaan Deze oorlog, om het Woord van
God te handhaven, zal ertoe leiden dat die priesters, die Hem trouw
blijven, een toevluchtsoord zullen moeten opzoeken. Om dat te
doen, moeten jullie je beginnen voor te bereiden en dergelijke
plaatsen vinden, waar jullie de Heilige Mis zullen kunnen opdragen
en Gods kinderen zullen kunnen voorzien van de Sacramenten. Ik,
de Moeder van de Verlossing, zal dergelijke toevluchtsoorden
beschermen en door het Zegel van de Levende God, dat door Mijn Vader
aan de wereld gegeven werd, aan de binnenmuren te bevestigen, zullen
deze voor Gods vijanden onzichtbaar blijven. Wees niet bang voor deze
dingen want als jullie je goed voorbereiden, zullen jullie Gods kinderen
naar de redding voeren.
Als jullie geen acht slaan op deze waarschuwing, zullen jullie door de
vijanden van Mijn Zoon naar geest, lichaam en ziel gevangen genomen
worden en zal de redding jullie niet toebehoren. Diegenen die dansen
naar de pijpen van de Valse Profeet, zullen veel gebed nodig hebben want
sommigen van hen zijn blind voor de waarheid. Anderen, die de
waarheid wel zullen kennen, maar die partij zullen kiezen voor diegenen
die de kruisdood van Mijn Zoon zullen ontkennen, moeten gevreesd
worden. Zij zullen de onschuldige volgelingen van Christus vreselijk
kwaad berokkenen.
Door trouw te blijven aan de waarheid, zullen jullie het restleger van
Mijn Zoon aanvoeren zodat het uitgroeit tot een geduchte kracht tegen
de Boze en diegenen die hij aanstuurt in zijn strijd tegen Mijn Zoons
ware dienaren op aarde. Jullie moeten, als het zover is, weigeren om
richtlijnen aan te nemen van diegenen die het Woord van God zullen
ontwijden en door hun leugens en nieuwe obscene leerstellingen velen
zullen misleiden. Diegenen die om het even welke vervorming van
de Mis of de Heilige Sacramenten accepteren, zullen aan Mijn Zoon
verantwoording moeten afleggen. Want jullie zullen, ongewild,
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dienaren van de Boze geworden zijn en veel, veel zielen zullen verloren
gaan omdat zij in rituelen getrokken zullen worden, die Satan zullen
huldigen. Deze rituelen zullen de Valse Profeet en de Antichrist, die
vijanden van God zijn, eren. Bid, bid, bid dat de waarheid ingezien zal
worden en dat de leugens ontmaskerd zullen worden voor wat ze zijn –
een belediging voor de hartverscheurende kruisiging van Mijn Zoon.

Jezus Christus op 17 augustus 2013:
Denk a.u.b. niet dat de huidige Heilige Missen of Sacramenten reeds
veranderd zijn, al zullen deze echter spoedig veranderen. Zodra dat
gebeurt, moeten jullie je afwenden en Mij verdedigen. De afgelopen paar
jaar werd er, door het kwaad van de vrijmetselarij in Mijn Kerk op
aarde, veel verandering gepland. Nu staan hun plannen, die reeds
binnen de hoogste rangen in de Kerken bekend gemaakt werden, op
het punt aangekondigd te worden. Zij zullen onthuld worden met
de aankondiging dat de Katholieke Kerk gemoderniseerd wordt,
zodat deze in de nieuwe, ruimdenkende, vrijzinnige maatschappij
van vandaag relevant kan worden. Men zal zeggen dat men het
verleden achter zich zal laten, en men zal bovendien stellen dat het haar
motto zal zijn om alle geloofsovertuigingen te omhelzen, om te tonen dat
ze geen bekrompen mentaliteit heeft. Deze aankondiging zal overal ter
wereld gevierd worden en de media zullen over dit grote nieuws op hun
voorpagina verslag uitbrengen, terwijl ze voorheen de Katholieke Kerk
met afkeer bekeken.
Het zaad van Satan zal uitgezet worden, alsook de nieuwe ceremonieën,
waarbij de opzet van de Heilige Missen achterstevoren opgevoerd zal
worden, maar ook al de correcte zinnen met betrekking tot Mijn lijden
door nonsens – lege woorden – lege vaten – lege tabernakels – vervangen
zullen worden. Al Mijn kruisen zullen vervangen worden door de
geheime symbolen van het occulte. Dit is de verwoesting waarover tot de
profeet Daniël gesproken werd. Dit is op veel plaatsen het einde van
Mijn Heilige Eucharistie en het einde van de Mis, zoals jullie deze
kennen. Maar Mijn geliefde, getrouwe dienaren zullen nu het
voortbrengen van de Heilige Hosties voorbereiden. Zij moeten de
heilige missalen, de misgewaden, de heilige Bijbel en de heilige
kruisen behouden. Deze zullen allemaal vervangen worden. Jullie
moeten snel samen-komen om plannen maken, want het zal jullie
niet toegestaan zijn om de Mis overeenkomstig Mijn Wil te lezen.
Ik zal jullie geleiden, Mijn gewijde dienaren, wanneer de tijd aanbreekt.
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Moeder van de Verlossing op 17 augustus 2013:
Die priesters, die zullen weigeren om de valse leer te aanvaarden, zullen
van ketterij beschuldigd worden en velen zullen openlijk berispt worden
voor het niet gehoorzamen aan diegenen, aan wie zij verantwoording
schuldig zijn. Velen zullen geëxcommuniceerd worden. Anderen zullen
gemarteld worden. Dan zullen er nog diegenen zijn die de Kerk – de
Kerk die door Mijn Zoon aan de wereld gegeven werd – in het geheim
zullen aanvoeren. Zij zullen toevluchtoorden moeten vinden zodat
zij voor dagelijkse Missen en de Heilige Eucharistie kunnen zorgen.
Zij zullen door de Heilige Geest geleid worden en zij zullen door het
restleger van Mijn Zoon gevolgd worden, dat tot op de laatste dag
verwoed aan Zijn Leer en Sacramenten trouw zal blijven.

Jezus Christus op 18 augustus 2013:
Mijn zeer geliefde dochter, het plan van de Valse Profeet om de
geestelijken in de wereld te misleiden, heeft een aanvang genomen.
Onder het mom van een vernieuwing en verjonging van de
Katholieke Kerk zullen al de geestelijken, binnen deze Kerk, op
retraites gestuurd worden om hen aan te moedigen het nieuwe
apostolaat te aanvaarden. Deze zullen wijdverspreid raken en er zal
aan velen verteld worden dat het doel ervan is om in naam van de
rechtvaardigheid iedereen in de wereld te verenigen. Deze nieuwe
missie zal, zo zal hen verteld worden, de armen van de wereld omhelzen
en ernaar streven om eenheid tot stand te brengen. Er zal hen gevraagd
worden om de Kerk trouw te blijven door, met een nieuwe eed,
plechtig hun trouw te beloven. Er zal hen niet gevraagd worden om
hun vertrouwen in Mij of Mijn heilig Woord te stellen. Zij zullen in plaats
daarvan trouw zweren aan de nieuwe zelfverklaarde leiders, die de Stoel
van Petrus overgenomen hebben.

Moeder van de Verlossing op 5 september 2013:
Het zal voor hen niet volstaan dat zij, de vijanden van Christus, de Kerk
van Mijn Zoon van binnenuit overnemen – zij zullen Hem op allerlei
andere manieren ontheiligen. Zij zullen de hosties voor de Heilige
Communie veranderen, alsook de betekenis van wat de Heilige
Eucharistie is. Zij zullen zeggen dat deze, de Heilige Eucharistie, de
mensheid vertegenwoordigt en dat het een teken van een nieuwe
kerkgemeenschap is – een eendrachtige bijeenkomst van alle
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mensen in de ogen van God. Er zal jullie, Mijn kinderen, verteld
worden dat jullie allemaal met elkaar in gemeenschap staan en dat
dit een reden is om te vieren. De Heilige Communie is het Lichaam
van Christus en Zijn werkelijke Tegenwoordigheid. Het kan geen twee
verschillende dingen zijn. Toch zullen zij de betekenis ervan
verdraaien. Alles wat jullie uiteindelijk zullen overhouden, zal een
stuk brood zijn, want zodra zij de altaren en de Allerheiligste Hostie
ontwijden, zal de Tegenwoordigheid van Mijn Zoon een einde
nemen. Elk Sacrament zal onherkenbaar veranderd worden. De
vijanden van Mijn Zoon zullen zo sluw zijn, dat het zal lijken dat de
ceremonieën maar een beetje veranderd zijn. Het Sacrament van de
Biecht zal afgeschaft worden, want het Beest wil niet dat zielen verlost
worden omdat dit een overwinning voor Mijn Zoon zou zijn. Kinderen,
jullie moeten Mij blijven vragen om te bemiddelen zodat de pijn van deze
toekomstige gebeurtenissen verzacht en de tijd verkort kan worden.

Jezus Christus op 21 september 2013:
Mijn zeer geliefde dochter, Mijn sterkte zal stromen in het hart van de
gelovigen nu zij, door de kracht van de Heilige Geest, een gevoel van rust
gewaar zullen worden, ondanks de grote geloofsafval die zij in Mijn Kerk
beginnen te aanschouwen. Door de macht en de heerlijkheid van Mijn
geliefde Vader zal Ik jullie, Mijn geliefde volgelingen, veel kracht en moed
schenken tijdens deze beproevingen. Deze gaven worden jullie
geschonken door de kruistochtgebeden, want zonder deze zouden
jullie merken dat het onmogelijk is om de religieuze vervolging, die
voor jullie ligt, het hoofd te bieden. Deze gaven worden jullie
geschonken zodat jullie anderen kunnen redden, die Mijn oproep vanuit
de Hemel zullen afwijzen en die argeloos zullen afdwalen naar het hol
van de leeuw, waar de hel zal losbarsten. Eenmaal binnen in het hol van
de duisternis, zullen ze meegesleurd worden in heidense rituelen. Hun
ziel zal geopend worden voor de geest van het kwaad en, binnen zeer
korte tijd, zullen zij blind worden voor de waarheid – het heilig Woord
van God, dat sinds het begin vastgelegd werd.

Jezus Christus op 10 maart 2014:
Mijn zeer geliefde dochter, zeer binnenkort zal je een aantal
aankondigingen horen door bedriegers, die Mijn Huis op Aarde
geïnfiltreerd zijn. De ketterijen die uit hun mond zullen rollen en hun
daden zullen tot nieuwe wetten leiden, die het Woord van God
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verontreinigen en die opgedrongen zullen worden aan allen die trouw
zijn aan het Woord. De Sacramenten zullen minder worden en het aantal
Missen zal langzaam worden ingetrokken totdat ze zelden worden
gehouden. Elke verontschuldiging zal worden gemaakt, maar dat alles
zal de echte reden achter hun motieven verbergen. Jullie, Mijn geliefde
volgelingen, zijn getuigen van alles wat Mijn geliefde Moeder voorzegde
in La Salette en Fatima. Jullie moeten begrijpen dat het plan erin bestaat
om elke Kerk van God te ontheiligen, voordat de Antichrist op de troon
in Mijn Tempel zit, in al zijn verachtelijke glorie. Diegenen die
antwoorden vragen zullen genegeerd worden en later belachelijk
gemaakt voor het durven in vraag stellen van diegenen die beweren Mijn
Kerk op Aarde te leiden.

Moeder van de Verlossing op 11 maart 2014:
De Heilige Missen zullen ophouden en terwijl dit alles gebeurt, zal het
serpent zijn dienaren verspreiden en zij zullen hun zetels opeisen in elke
Christelijke Kerk. Deze overname zal van zo’n omvang zijn dat veel
mensen, ware gelovigen, zo stomverbaasd zullen zijn dat zij te bang
zullen zijn om op te staan om de ontwijding aan te klagen die zij zullen
te zien krijgen, uit vrees voor hun leven.
Gedurende die tijd, zal mijn Zoons Restleger in elke natie, over de hele
wereld, samenkomen om leiding te geven aan de verlorenen en
verbijsterden, tijdens deze verschrikkelijke periode van teistering. Dat
Leger zal grote macht ontvangen over het kwaad dat zal vastgesteld
worden in wat eens de Kerken van mijn Zoon waren. Door de Kracht van
de Heilige Geest zullen zij de Waarheid preken – de Ware Evangelies –
het Ware Woord, dat aan de wereld gegeven werd in de Heilige Bijbel. De
Bijbel zal openlijk uitgedaagd worden door bedriegers binnen de
Christelijke Kerken en zij zullen elk Onderricht in vraag stellen dat
waarschuwt voor het gevaar van de zonden. Zij zullen de inhoud
verdraaien en zij zullen een nieuw rood boek presenteren met de kop
van een geit verborgen in zijn omslag, verborgen binnenin het symbool
van het kruis.
Voor de buitenwereld van ongelovigen zal dat als een revolutie
overkomen en een die hen fascineert en diegenen aanspreekt die het
Bestaan van God verwerpen. Grote vieringen zullen in vele landen een
aanvang nemen. Zij zullen al te graag de vrijheid vieren, vrijheid van alle
morele verplichtingen, in naam van een wereldwijde eenheid en een
viering van mensenrechten.
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Het Licht van mijn Zoons Tegenwoordigheid zal hooggehouden worden,
als een baken, door hen die mijn Zoons Restleger zullen leiden.

Jezus Christus op 4 april 2014:
Mijn profetieën, die aan jou gegeven worden, Mijn dochter, hebben wel
degelijk een aanvang genomen. De bedriegers hebben van binnenuit de
controle overgenomen, en zij zullen de wereld blijven wijsmaken dat een
nieuwe leer – één waarin wijzigingen aan de bestaande Leer, die door
God vastgelegd is, aangebracht werden – gewijzigd kan worden om deze
te schikken naar het leven van alle mensen en naar alle religies. Pas op
voor het woord ‘oecumenisch’ of voor elke poging om Mijn Kerk op aarde
in te nemen en haar van haar goddelijkheid te beroven!
Hij, die de liturgie vervalst, is geen echte dienaar van Mij, en toch is het
juist dat wat er zal gebeuren. En wat zullen Mijn gewijde dienaren doen?
Zij zullen hun hoofd buigen, hun armen opheffen in glorieuze lofprijzing
voor de nieuwe valse leer en al wat Ik de wereld schonk, ontkennen. Hun
liefde voor wereldse zaken, hun verlangen bewonderd te worden en hun
torenhoge ambities zullen hen van hun geloften aftrekken. Ze zullen
verraders worden en Mij de rug toekeren. Ze zullen miljoenen
Katholieken in ernstige dwaling voeren en Mijn Kerken zullen hun
heiligheid verliezen. Kort daarna, als de kern van Mijn Kerk ontheiligd
is, zullen ze alle andere christelijke geloofsrichtingen verzamelen en
nieuwe oecumenische sekten uitvinden, wat zal uitmonden in de
publieke verklaring die het bestaan van de hel zal ontkennen.
Achterstevoren werkend, in juist de tegenovergestelde richting van de
waarheid, zal er dan aan al de gelovigen verteld worden dat de zonde
subjectief is, en dat het door de erfzonde onmogelijk is om deze te
vermijden. Bijgevolg, zo zal er jullie verteld worden, is het niet iets om
jullie zorgen over te maken. De zonde zelf zal geherdefinieerd worden.
Zodra dat gebeurt, zal elk moraliteitsbesef uitsterven. Wanneer moraal
niet langer als belangrijk beschouwd wordt, zal de zonde welig gaan
tieren. De zonde zal zich verspreiden, escaleren, tot de samenleving zal
instorten, en voor diegenen die Mijn Kerk – de ware Kerk – trouw blijven,
zal het een afschuwelijk zicht zijn om te aanschouwen.
Mensen zullen zich beroemen op de zonde, openlijk pronken met hun
gebrek aan moraliteit en de nieuwe wereldreligie zal verordenen dat de
zonde jullie nooit zal hinderen of schaden in de ogen van God. De god
op wie zij zich zullen beroepen, is Satan, maar ze zullen dat nooit aan
jullie vertellen. Om de spot met Mij te drijven, zullen ze jullie de
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Antichrist voorstellen, die enthousiast ontvangen zal worden omdat hij
door de Valse Profeet toegejuicht en door hem verafgood zal worden. De
Antichrist zal alles doen wat met Mijn Leer in tegenspraak is, maar hij
zal dat met charisma en charme doen. Miljoenen zullen hem aanbidden.
Hij zal alles zijn wat Ik niet ben. Hij zal er zovelen om de tuin leiden, dat
het voor hem gemakkelijk zal zijn om Gods kinderen tot ketterij en
verschrikkelijke troosteloosheid te voeren.
Ik Ben jullie allemaal op deze dag aan het voorbereiden. Het is voor
velen van jullie zeer moeilijk om dat nieuws aan te horen, maar het
is de waarheid.

Jezus Christus op 10 juni 2014:
Mijn zeer geliefde dochter, mensen vragen
zich wellicht af waarom het Heilig Misoffer
tegen elke prijs moet bewaard blijven?
De Mis is het brandpunt van Mijn
Tegenwoordigheid
–
Mijn
Werkelijke
Tegenwoordigheid in de wereld.
Mijn Tegenwoordigheid brengt zowel Leven
als Licht. Zij zal Leven schenken aan de ziel
en haar vullen met unieke Genade. Zij zal
Licht meebrengen – Mijn Licht – dat sterker
is dan de zon. Een glimp van Mijn Licht is
voldoende om een donkere kamer te
verlichten. Zolang Mijn Heilige Eucharistie
in grote ere wordt gehouden op de altaren
van Mijn Kerken, zal er leven zijn.
Zonder haar zal er duisternis heersen. Wanneer Ik niet Tegenwoordig
ben, is er geen Licht. Zonder Mijn Licht is er alleen duisternis van de
ziel. Geen vrede. Geen liefde. Geen hoop. Geen Leven. Om het even welke
nieuwe regels jullie zullen opgedrongen worden in Mijn Naam, omwille
van evangelisatie en eigentijdsheid, weet dat indien Mijn Eucharistie
niet langer vereerd wordt zoals zou moeten en zoals Zij bedoeld werd,
dat jullie er zeker van kunnen zijn dat het niet lang meer zal duren voor
Zij totaal verdwijnt. Op de dag dat het zover is, zal duisternis over de
Aarde neerkomen. Jullie zullen dat niet zien, maar jullie zullen het
voelen in de koude harten van de mensen, want tegen dan zal de
mensheid veranderd zijn. Eens Mijn Tegenwoordigheid afneemt,
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zullen de poorten van de Hel geopend worden en de Antichrist zal
Mijn Plaats in Mijn Kerk innemen. Hij die niet van Mij komt, zal op de
troon zitten die rechtmatig de Mijne is. En Mijn Kerk zal zich aan zijn
voeten neerwerpen. Dat zal het grootste verraad zijn tegenover Mij,
jullie Jezus, sinds Judas Mij aan Mijn vijanden overleverde om
gekruisigd te worden.
Mijn Kerk zal als eerste vervolgd worden en de zwakken van geloof zullen
eer bewijzen aan het Beest. Het zullen diegenen zijn die er aanspraak op
maken Mijn Kerk te vertegenwoordigen die Mij, eens te meer, zullen
kruisigen. Wanneer de bedrieger afkondigt dat hij Mij is, zullen de uren
beginnen aftellen en dan zal met oorverdovend geluid van de
openscheurende hemel en het gegalm van de donder, Mijn wederkomst
bekend gemaakt worden. Dan zal de wereld eindelijk de Waarheid
begrijpen van Mijn Belofte om terug te komen om Mijn Koninkrijk op te
eisen en eenheid te brengen in Mijn Kerk, Mijn Ware Kerk – zij die Mij
trouw bleef doorheen alle beproevingen en ellende.
Niets kan Mijn Kerk overwinnen, want onder Mijn Leiding en bestuur
zal zij ontoegankelijk blijven voor het beest en voor al die verraders die
Mij zullen verraden hebben uit eigen winstbejag.
Luister nu naar Mijn Belofte. Al wat Ik jullie zei dat zou gebeuren, zal
gebeuren. Al wat Ik jullie beloofde zal vervuld worden. Al wat van Mij is,
is van jullie. Jullie allen behoren Mij toe. Klamp jullie aan Mij vast als
jullie leven je lief is, want zonder Mijn Bescherming, zullen jullie in
dwaling vallen en dat zou Mijn Hart breken. Laat Mij nooit in de
steek voor hem die jullie haat. Ik zal jullie nooit verlaten, want Ik
bemin jullie te zeer. Ik trek jullie naar Mij toe en toch trekken jullie je
terug. Waarom? Waar zijn jullie bang voor? Weten jullie niet dat jullie
van Mij zijn en dat dit een natuurlijk geboorterecht is? Steun op Mij,
Mijn geliefde volgelingen, want spoedig zullen jullie je verloren voelen en
niet meer weten waar naartoe. En Ik zal wachten om jullie Mijn liefde te
brengen en jullie troost te schenken. Kom. Vrees Mij niet. Ik kom enkel
met liefde om jullie Mijn Vrede te brengen. Mijn Licht brengt jullie
inzicht. Mijn Liefde brengt jullie hoop. Mijn Hart brengt jullie troost. Mijn
Handen genezen jullie. Mijn Ogen zien jullie. Mijn Wonden trekken jullie.
Mijn Lichaam voedt jullie. Mijn Pijn is van jullie. Jullie pijn is de Mijne.
Mijn Barmhartigheid zal jullie redden. Mijn Woord is jullie weg naar Mijn
Koninkrijk.
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Jezus Christus op 1 september 2014:
Mijn zeer geliefde dochter, Mijn Geest is thans zeer aanwezig in Mijn
Kerk op aarde, omdat Mijn vijanden meedogenloos tegen haar opkomen.
Zij mogen Mijn Lichaam dat de Kerk is geselen, zij mogen het Ware
Woord van God verachten, zij mogen de Wegen van de Heer bespotten,
maar zij zullen Mijn Kerk nooit overwinnen.
Mijn Kerk bestaat uit diegenen die het Ware Woord van God
verkondigen en die de Sacramenten aan Gods volk bedienen, zoals
bepaald door Mijn Apostelen. Alleen diegenen die trouw blijven aan
Mijn Leer, Mijn Woord, Mijn Lichaam en het Heilig Offer van de Mis,
zoals het door Mij was voorgeschreven, kunnen zeggen dat zij tot
Mijn Kerk behoren. Mijn Kerk, zoals de situatie nu is, zal vermorzeld
worden – haar gebouwen neergehaald en overgenomen, Mijn gewijde
dienaren op straat geworpen, waar ze zullen moeten bedelen, en de
praktijk van het Offer van de Heilige Mis zal afgeschaft worden.
Toch zal Mijn Kerk intact blijven, al zal het slechts een zeer klein
overblijfsel zijn van wat het eens was.
De Heilige Geest van God zal Mijn Kerk leiden doorheen de beroering
waarin ze zal terecht komen en zo zal de Waarheid overleven. Elke vijand
van Mij zal trachten Mijn Ware Kerk te vernietigen. Om haar te
vervangen door een valse kerk. Zij zullen nieuwe schriften invoeren,
nieuwe sacramenten en veel andere godslasteringen in Mijn Naam. Maar
de Kerk die Mijn Lichaam is en Mijn ware volgelingen zullen één blijven
in Heilige Verbintenis met Mij. Dan, wanneer het erop lijkt dat zij
vernietigd is, afgebrand tot op de grond, dan zullen de sintels van Mijn
Kerk nog steeds smeulen tot op de dag dat Ik terug kom. Op die dag,
wanneer Mijn Kerk vernieuwd en stralend in grote heerlijkheid is
opgerezen en wanneer de hele wereld haar uitroept tot de ene Ware Kerk
– het Nieuwe Jeruzalem – dan zal elke goede mens van haar beker
drinken. Al wat er in het begin was, zal er ook op het einde zijn. Alle
leven door God geschapen zal vernieuwd worden net zoals het was toen
het Paradijs geschapen was voor de mensheid.
Mijn Geest is levend en kan nooit sterven want Ik Ben Eeuwig Leven –
de Gever van al wat de mens nodig heeft om een leven te leiden waarin
de dood geen plaats heeft. Vertrouw altijd op de Macht van God wanneer
alles waarvan jullie getuige zijn in de wereld oneerlijk lijkt, wreed,
onrechtvaardig en soms beangstigend. Mijn Macht zal de wereld
omvatten en Mijn Liefde zal allen verenigen wier hart vol liefde is. Ik zal
alle kwaad bannen en wanneer Mijn geduld uitgeput is zal Ik Mij
ontdoen van al Mijn vijanden. Ik Ben hier. Ik Ben niet weggegaan. Ik
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gids jullie nu op dit doornige pad naar Mijn Glorierijk Koninkrijk. Zodra
die dag komt, waarop Ik Mijn Tweede Komst aankondig, zullen alle
tranen weggewist worden. Alle lijden zal plots ophouden en in plaats
daarvan zullen de liefde, de vrede en de vreugde komen die alleen Ik,
Jezus Christus, voor jullie kan meebrengen.

Moeder van de Verlossing op 7 september 2014:
Mijn lieve kinderen, wees op jullie hoede voor de tekenen van de tijd,
waarin de Antichrist zijn plaats in de Kerk van Mijn Zoon op aarde zal
innemen, opdat dit voor jullie duidelijk te zien zal zijn. Geloof voor geen
moment dat de Antichrist de Kerk van Mijn Zoon zal binnenschrijden en
deze agressief, met geweld, zal bezetten. Geïnspireerd en gedreven door
de Bedrieger zelf zal de Antichrist de positie innemen omdat hij daartoe
uitgenodigd zal worden.
Weldra zullen al de aanpassingen in de kerkmissalen bekendgemaakt
worden, en de opgegeven reden zal erin bestaan dat deze een moderne
wereld weerspiegelen en dus alomvattend moeten worden om geschikt
te zijn voor andere kerkgenootschappen en religies. Zodra het ware
Woord van God en de onderrichtingen van Mijn Zoon, Jezus Christus,
gewijzigd zijn, zullen deze vruchteloos worden omdat ze niet de door Mijn
Zoon aan de wereld gegeven waarheid zullen weerspiegelen. De
Antichrist zal aanvankelijk populair worden vanwege zijn politieke
vaardigheden. Daarna zal hij zijn aandacht op de diverse religies richten,
maar zijn voornaamste focus zal op het Christendom gericht zijn.
Christus is zijn grootste vijand en het voorwerp van zijn haat, en dus zal
zijn uiteindelijke doel erin bestaan de Kerk van Mijn Zoon te vernietigen.
De Kerk zal op verschillende manieren ontmanteld worden voordat er
aan hem, de Antichrist gevraagd zal worden om zich ermee te bemoeien.
Hij zal betrokken zijn bij de besluitvorming van het plan om een nieuwe
ene-wereldreligie te lanceren. Al deze veranderingen – waartoe de Kerk
openlijk opgeroepen zal hebben vanwege de eenmaking van alle religies
– zullen plaatsvinden voordat de Antichrist zijn plaats op de Troon van
Mijn Zoon op aarde inneemt. De weg zal dan vrijgemaakt zijn zodat het
Beest vrij in de Kerk van Mijn Zoon, waarin hem een ereplaats verleend
zal worden, kan rondlopen. Uiteindelijk zal er aangekondigd worden dat
hij de leider van de ene-wereldorde zal worden en zal er een overdadige
kroning plaatsvinden. Deze gebeurtenis zal over de hele wereld te zien
zijn en door politici, hoogwaardigheidsbekleders en beroemdheden
bijgewoond worden. En wanneer de kroon op zijn hoofd geplaatst wordt,
zal het zijn alsof de laatste nagel in het Lichaam van Mijn Zoon gedreven
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werd. Op die dag zal de Katholieke Kerk ontheiligd worden en zullen veel
bisschoppen en priesters vluchten omdat zij tegen die tijd zullen
beseffen dat de voorzegde profetieën zich voor hun ogen ontrafeld
hebben.
Van die dag af, wanneer de Zetel van God aan de Antichrist aangeboden
werd, zal hij grote lichamelijke tekenen tentoonspreiden, die de mensen
van zijn heiligheid zullen overtuigen. De Antichrist zal, zo zullen ze
zeggen, de tekenen van de stigmata vertonen en men zal hem de zieken
en ongeneeslijk zieken zien genezen. Er zullen grote wonderen aan hem
toegeschreven worden, en na verloop van tijd zal hij velen ervan
overtuigen dat hij Jezus Christus is en dat zijn verheffing tot de top van
deze valse kerk een teken van de Tweede Komst is. En hoewel de leken
verantwoordelijk mogen geweest zijn voor de stichting van de kern
van de Restkerk - van datgene wat er van de Kerk, die door Mijn
Zoon op aarde gevestigd werd, overgebleven is – zullen het de
priesters zijn, die deze vanaf die tijd verder zullen leiden. De Heilige
Geest zal de ware Kerk tijdens de heerschappij van de Antichrist
ondersteunen en hij, alsook elke vijand van Mijn Zoon, zal deze
nooit overweldigen. De waarheid zal nooit sterven. Het Woord van
God zal, hoewel het geschonden wordt, nooit sterven. De Kerk kan
nooit sterven, ook al mag ze in de woestijn geslingerd zijn. Zelfs in
haar zwakste uur zal er nog leven overblijven, en hoezeer de Kerk
van Mijn Zoon ook aangevallen wordt, God zal nooit toestaan dat
deze vernietigd wordt.
In die komende dagen mogen jullie je er nooit toe laten verlokken om
een dergelijk bedrog aan te nemen. Jullie zullen door de Antichrist
verleid worden en hij zal door de vijanden van Mijn Zoon bekrachtigd
worden. Hij zal in de kerken door bedrieglijke leiders omhelsd en over
de hele wereld om zijn liefdadigheidswerk geprezen worden. Hij zal in
veel landen grote eerbewijzen ontvangen en mensen zullen ingelijste
foto’s van hem in huis hebben. Hij, de Antichrist, zal meer dan God
aanbeden worden, maar het zal door de hand van God zijn dat hij,
samen met diegenen die de zielen van Gods kinderen ingepikt hebben
toen zij aan de poging tot vernietiging van de Kerk van Mijn Zoon
deelnamen, in de afgrond gestoten zal worden.

www.dewaarschuwing.be
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