Ik, jullie Jezus, zou Mijn eigen Kerk nooit kunnen ondermijnen
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Mijn zeer geliefde dochter, Ik roep tot al Gods kinderen en Ik verzeker jullie dat Ik , jullie geliefde
Jezus, Mijn eigen Kerk nooit zou kunnen ondermijnen.
Ik zal echter niet achteraan staan toekijken hoe Mijn Kerk uiteenvalt door de hand van één bepaalde
sekte die niet het recht heeft om een rol te spelen in de Heilig Stoel.
Want dat is precies wat de Valse Profeet en de bedriegers, die Satan verafgoden, proberen te doen.
Zij willen de Katholieke Kerk ten val brengen en deze in kleine stukjes breken.
Op deze manier, Mijn kinderen, zal Satan in een laatste opstand God, de Schepper van alle dingen,
tegenwerken.
Dit goddeloos plan om Mijn Kerk te verwoesten is al gedurende 100 jaar aan de gang maar, sinds
1967, is dit aangescherpt.
Veel bedriegers, die lid zijn van deze verdorven sekte die Satan aanbidt, zijn de seminaries
binnengetreden om in het Vaticaan voet aan de grond te krijgen.
Hun bevoegdheden waren, hoewel ze door God toegelaten werden, tot nu toe beperkt. Naarmate de
eindtijd dichterbij komt, zal dat veranderen.
Deze verdorven sekte zal nu alle krachten ontketenen om ervoor te zorgen dat zij een moderne
vervanger voor Mijn Heilige Plaatsvervanger Paus Benedictus XVI zullen uitkiezen.
Al diegenen die Mijn leer kennen, zullen veranderingen zien bij het opdragen van de Heilige Mis.
Er zullen nieuwe wereldse wetten ingevoerd worden die een belediging voor Mijn kruisdood zullen
zijn.
Veel van Mijn toegewijde volgelingen zullen dit zien en zullen zich gekwetst voelen. Hun inzichten
zullen verworpen worden en veel Sacramenten zullen niet meer aangeboden worden.
Dat is de reden waarom er veel voorbereiding nodig is.
Tot die Katholieken die gekwetst en onthutst zullen zijn : onthoud a.u.b. dat Ik er ben.
Roep tot Mij, jullie geliefde Jezus, en weet dat jullie niet bang moeten zijn om de waarheid over Mijn
leer te verkondigen.
Jullie moeten niet bang zijn om de ketterij de rug toe te keren.
Ik zal jullie begeleiden en beschermen op jullie tocht en jullie zullen geleid worden door de kracht
van de Heilige Geest.
Jullie geliefde Redder
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