
Mijn Restkerk, geïnspireerd door de profeet Henoch, zal overal waar Mijn 
heilig woord gehoord wordt, haat veroorzaken 
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Mijn zeer geliefde dochter, Ik kom deze avond om jullie te zeggen dat een grote blijk van Mijn liefde 
en barmhartigheid zich nu zal manifesteren in het hart van gelovigen wijd en zijd. 
 
Zij zullen in hun hart Mijn tegenwoordigheid voelen op een manier die zij niet zullen kunnen 
verklaren en zij zullen hun hart met het Mijne verenigen. 
 
Dit geschenk zal hen sterk maken in Mijn geloof en zij zullen dagelijks hongeren naar Mijn 
tegenwoordigheid. 
 
Ik verzoek dringend al Gods kinderen, die de vlammen van Mijn liefde hun ziel voelen overstromen, 
om Mijn Lichaam en Bloed zo vaak als zij kunnen in de Heilige Eucharistie te ontvangen. 
 
Jullie, Mijn geliefde leerlingen, zullen het geschenk van Mijn Lichaam door de Heilige Eucharistie 
nodig hebben om jullie kracht te schenken. 
 
Want jullie zullen elk greintje kracht nodig hebben wanneer jullie getuige zijn van het uiteenvallen 
van Mijn Heilige en Apostolische Katholieke Kerk. 
 
Mijn Heilige Eucharistie zal ontheiligd worden, zoals Ik enige tijd geleden voorzegd heb. 
 
Er zullen uitvluchten verzonnen worden om deze allerheiligste gave weer te geven als alleen maar 
een gebaar ter nagedachtenis aan Mijn kruisiging. 
 
Mijn werkelijke tegenwoordigheid zal zeer spoedig gehekeld worden in het kader van een nieuwe, 
moderne Katholieke Kerk die andere religieuze kerken zal omvatten. 
 
Eenmaal dit gebeurt, zal de liefde en devotie tot de Heilige Drieëenheid afnemen en wegvallen. 
 
Als alternatief zullen valse goden deze plaats innemen. Terwijl dit zwaar zal worden, moeten jullie 
eraan denken dat Ik Mijn Kerk op aarde nooit zal opgeven. 
 
Mijn trouw behoort de Kerk toe, die door Mij gesticht werd voordat Ik naar de Hemel opsteeg. 
 
De Kerk, die op de rots gegrondvest werd door Mijn geliefde Petrus, kan niet en zal nooit omkomen. 
 
Want Ik zal nu, in de eindtijd, Mijn Kerk leiden en Ik zal de profetieën, lang geleden voorzegd, 
hervatten. 
 
Mijn evangeliën zullen door Mijn Restkerk gepredikt worden in elke hoek van de aarde. 
 
Mijn Restkerk zal geïnspireerd worden door de profeet Henoch en dat zal, overal waar Mijn heilig 
woord gehoord wordt, haat veroorzaken. 
 
De Heilige Geest zal het geloof van Mijn Restkerk – die nooit zal opgeven om de waarheid van de 
evangeliën tot aan de laatste snik te verkondigen – doen ontbranden. 
 



Ga nu en bereid Mijn Restkerk voor door Mijn instructies te volgen. 
 
Vertrouw altijd op Mij want alles zal goed komen. 
 
Jullie geliefde Jezus  
 
 


