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Mijn zeer geliefde dochter, de doornenkroning tijdens Mijn kruisiging is symbolisch voor de eindtijd. 
 
Net zoals de Kerk Mijn Lichaam op aarde is, zo zal ook deze gekroond worden met de doornen van 
geseling zoals het was tijdens Mijn tocht naar Calvarië. De doornenkroon duidt op het Hoofd van 
Mijn heilige Kerk op aarde. Paus Benedictus zal veel lijden aangezien hij vervolgd zal worden voor het 
spreken van de waarheid. 
 
Hij, als Hoofd van Mijn Kerk, zal verpletterd worden en er zal geen medelijden met hem getoond 
worden. De tegenstand zal snel toenemen terwijl hij niet langer relevant verklaard zal worden. 
 
Diegenen die zullen beweren dat zij in hun benadering van apostolische wegen moderner zijn, zullen 
naar hem uithalen en zijn woorden belachelijk maken. Vervolgens zal het Hoofd van Mijn Kerk 
vervangen worden door de kop van de slang. 
 
De geseling die Ik tijdens Mijn kruisiging onderging, zal zich nu opnieuw afspelen in Mijn Katholieke 
Kerk. De slang gaat nu snel te werk want zij zal trachten Mijn Lichaam – Mijn Kerk op aarde – te 
verslinden. Vervolgens zullen alle Christelijke Kerken opgeslokt worden en gedwongen om de Valse 
Profeet als de rechterhand van het Beest te eren. 
 
Ook al zijn er velen onder jullie bang, denk eraan dat jullie gebeden deze dingen vertragen en in veel 
gevallen dergelijke omstandigheden verzachten. 
 
Gebeden, genoeg gebeden, zullen het werk van de Boze op aarde vertragen en afzwakken. 
 
Het is een remedie tegen de vervolging, gepland door de verdorven groepering die door Satan 
bestuurd wordt. Door bekering en door jullie gebeden, Mijn leerlingen, kan er veel omgegooid 
worden. Gebed kan deze goddeloosheid vernietigen. Gebed kan en zal de mensheid bekeren. Als 
vervolgens genoeg zielen Mij volgen, zal alles gemakkelijk worden. Dan zal de overgang naar Mijn 
Nieuw Paradijs gemakkelijker zijn. 
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