Ik ben de Kerk. De Kerk werd door Mij opgericht en deze kan nooit ophouden
te bestaan.
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Mijn zeer geliefde dochter, het schisma in de Katholieke Kerk waar Ik over sprak, heeft een aanvang
genomen.
Mijn onderrichtingen, die nooit veranderd zijn sinds Mijn Heilige Schrift afgesloten werd met het
Boek der Openbaring, worden nu betwist.
Door de eeuwen heen zijn er een aantal betwistingen, zienswijzen en theologische beoordelingen
over Mijn heilig woord geweest.
Veel fijne mensen trokken de aanwijzingen en onderrichtingen, die Ik de mensheid bijbracht, in
twijfel.
Een aantal van Mijn onderrichtingen werden gehekeld, geanalyseerd, er werd naar nieuwe
interpretaties gezocht en vervolgens aanvaard.
Nochtans was dit overbodig. Want de waarheid werd door de profeten, die Mij voorafgingen, en
daarna door Mij tijdens Mijn tijd op aarde, aan de mens geschonken.
De waarheid is nooit veranderd. De waarheid is eenvoudig.
Andere informatie, die niet opgenomen is in de Heilige Schrift, werd slechts om één reden door
uitverkoren zielen als geschenk aan de wereld gegeven. Namelijk om jullie te helpen bij het
overwegen van Mijn Offer voor de mensheid en om jullie de liefde, die Ik in Mijn Hart draag voor al
Gods kinderen, te tonen en in herinnering te brengen.
Alle goddelijke openbaringen die tegenwoordig aan de wereld gegeven worden, zijn bedoeld als hulp
om jullie voor te bereiden op het eeuwige leven.
Mijn leer, in ere gehouden door de Heilige Katholieke en Apostolische Kerk, wordt nu aangevallen als
de eerste van vele uitdagingen die zullen leiden tot de scheiding van de Kerk.
Nieuwe wetten zullen ingevoerd worden om tegemoet te komen aan de moderne opinie en wel
zodanig dat zij in de smaak vallen bij diegenen die, met trots in hun ziel, zich veeleer genoodzaakt
voelen om de mensheid te sussen dan gehoorzaamheid te betonen aan de leer van de Kerk.
Ik ben de Kerk. De kerk werd door Mij opgericht en kan nooit ophouden te bestaan.
Velen, waaronder zowel diegenen binnen de Kerk als van daarbuiten, zullen proberen om de
structuur ervan te vernietigen.
Bid dat Mijn Heilige Plaatsvervanger Paus Benedictus XVI sterk zal blijven te midden van de
tegenstand waarmee hij nu te kampen heeft.
Dit is een doelbewuste poging, door diegenen die verbonden zijn met de Valse Profeet, om een
nieuwe kerk te creëren.

Deze sluwe mensen zullen jullie laten geloven dat het dezelfde kerk zal zijn maar dat kan niet.
Hoe kan Mijn Kerk met nieuwe wetten, verdraaide versies van de waarheid die Ik aan de wereld gaf,
Mij vertegenwoordigen ?
Dat kan niet ! Daarom zal Mijn Vader Zijn Kerk, de ware getrouwe volgelingen, vanuit de Hemel
besturen.
Hij zal de sleutels houden tot aan de Tweede Komst wanneer het Nieuwe Jeruzalem, de ene ware
Kerk, uit zijn as zal herrijzen om eendrachtig door al Gods kinderen, alle religies, alle
geloofsovertuigingen tot nieuw leven gebracht te worden.
Jullie geliefde Jezus Christus

