De pijn en vervolging, die Mij worden toegebracht door die sekten die in het
geheim werken om de Heilige Stoel omver te werpen, is hevig
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Mijn zeer geliefde dochter, Ik kom Mijn volgelingen smeken om Mijn pijn te verlichten.
De pijn en vervolging, die Mij worden toegebracht door die sekten die in het geheim werken om de
Heilige Stoel omver te werpen, is hevig.
Hoeveel pijn doen ze Mij.
De misleiding en de wreedheid van hun samenzwering tegen Mij is moeilijk te verdragen.
Ik huiver als Ik de grenzeloze haat zie, die zij in hun hart voor Mij dragen.
Satan heeft hun ziel, hun verstand, hun geest en hun lichaam gekaapt. Zij zijn nog altijd Gods
kinderen maar zij willen niets te maken hebben met Mijn Vader.
Hun plannen spelen zich nu voor jullie ogen af, met inbegrip van de ogen van Mijn gewijde dienaren,
toch kunnen zij het niet zien.
De goddeloze manier waarop zij zich verbergen en er toch in slagen om Mijn Kerk te beheersen,
breekt Mijn Hart.
Ik zal er alles aan doen om te bekomen dat zij ermee ophouden, maar hun ziel is zo zwart.
Jouw lijden, Mijn dochter, zal gebruikt worden om de ziel te bewaren van diegenen die mogelijk nog
een sprankeltje liefde in zich hebben en die gehoor zullen geven aan Mijn oproep.
Ik verzoek jullie dringend om te bidden voor deze zielen, die werkzaam zijn als een toegewijd leger
met weinig liefde voor God in hun hart.
Er is nog altijd een lichtje, het goddelijk Licht van Mijn Vader, aanwezig in hun ziel. Enkel gebeden en
lijden kunnen hen helpen.
Zij zullen en kunnen Mijn kerk niet verslaan, want Ik ben de Kerk.
Jullie, Mijn volgelingen, zijn de Kerk. Zij kunnen diegenen, die zich in het Licht bevinden, niet
bestrijden want het zou hen verblinden.
Na verloop van tijd zullen zij beseffen dat ze nog slechts seconden hebben om de definitieve keuze te
maken.
Bid dat zij de hand van Mijn barmhartigheid aanvaarden in plaats van zich, voor eeuwig, te laten
meezuigen in de poel van vuur.
Het is door deze zielen, die Mijn Kerk bezoedelen, dat Ik de geseling aan de zuil elke seconde van de
dag herbeleef.

Ik zal nooit rusten, tenzij Ik hen kan redden.
Help Mij ! Ik verzoek al Mijn volgelingen dringend om voor dergelijke zondaars te bidden.
Jullie geliefde Jezus

