
Dit is de laatste strijd. Mijn Plaatsbekleder is gevallen. Mijn Kerk zal 
ineenstorten, maar al spoedig zal deze weer oprijzen. 
 
Donderdag 14 februari 2013   18.00u 
 
Mijn zeer geliefde dochter, de strijd tussen het Koninkrijk van Mijn Vader en het Rijk van Satan is 
uiteindelijk de laatste fase ingegaan. 
 
Hoe leidt de Boze Mijn Vaders kinderen om de tuin, met inbegrip van diegenen die de waarheid van 
Mijn Leer volgen. Niets is wat het lijkt. De macht van de vrijmetselarij is toegenomen en ze teisteren 
niet alleen de politieke wereld, maar ook het Huis van God, Mijn Lichaam op aarde. 
 
Mijn Katholieke Kerk wordt veracht, meer dan enig andere Kerk op aarde die Mijn heilig woord 
verkondigt. Dat komt omdat deze door Mij geleid werd en zich gehouden heeft aan Mijn instructies 
die, sinds Ik afkondigde dat Mijn apostel Petrus Mijn Kerk op aarde moest oprichten, aan de 
mensheid gegeven werden. 
 
De Boze richtte zijn aandacht op Mijn Kerk op aarde en heeft doorheen de eeuwen Mijn Kerk 
verdeeld en al diegenen, die Mijn allerheiligste Sacramenten in praktijk brengen, gegeseld. 
 
Niet eenmaal heeft hij, de Boze, zijn plan om Mijn Kerk te vervolgen, laten varen. Sluw, bedrieglijk, 
arrogant, opschepperig en vol eigendunk gelooft hij, de Bedrieger, dat zijn macht almachtig is. Hij 
richt zich altijd op diegenen aan wie de verantwoordelijkheid toegekend werd om Gods kinderen 
naar het eeuwig leven te voeren. 
 
Mijn Katholieke Kerk heeft door toedoen van Satan al geruime tijd verschrikkelijk geleden. Niet 
eenmaal werden zij met rust gelaten om hun heilige plicht aan Mij te vervullen. Om er bovendien 
voor te zorgen dat hij, de Boze, nog meer schade zou kunnen veroorzaken, infiltreerde hij bij de 
gewijde dienaren van Mij door zijn eigen dienaren uit te zenden om zich onder hen te mengen. Het 
was toen dat de gruwel van het kwaad Mijn Kerk binnentrad. 
 
Wanneer er door diegenen - die aangesteld zijn om zielen te koesteren - zonden bedreven werden, 
was Ik het, Jezus Christus, die beschuldigd en op de beklaagdenbank gezet werd. 
 
De allergrootste misleiding deed zich voor toen de Boze de mens ervan overtuigde dat Ik het was, 
Jezus, Hoofd van de Kerk op aarde, die de mensheid verraadde. De mensen worden geboren met de 
zonde. De mens zal zondigen tot de tijd van Mijn Tweede Komst. Mij, als de Redder van de wereld, 
afdanken vanwege de zonden van de mensen, waaronder diegenen die verantwoordelijk waren voor 
zielen die afgedwaald zijn, zal jullie ondergang betekenen. 
 
In plaats van de waarheid toe te laten, zullen jullie de leugens van het Beest jullie hart laten 
verderven. Jullie staan nu onder toezicht van het kwaad in Mijn Kerk en velen zullen ten prooi 
vallen aan de leugens, die jullie nu als de waarheid voorgehouden worden. 
 
De waarheid van Mijn Leer zal spoedig als onbelangrijk en onwaar uitgeroepen worden. De woede 
van Mijn Vader, door deze plaag in de Kerk op aarde, zal weldra onder Zijn dienaren in Mijn Kerk te 
Rome gevoeld worden. Dit is de laatste strijd. Mijn Plaatsbekleder is gevallen. Mijn Kerk zal 
ineenstorten, maar spoedig zal deze weer oprijzen. 
 
Jullie Jezus 


