
Mijn Heilige Eucharistie dient door jullie nog altijd ontvangen te worden. 
Jullie mogen niet ophouden met jullie dagelijkse Offer want het zullen jullie 
niet zijn die gedwongen zullen worden deze beslissing te nemen. 
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Mijn zeer geliefde dochter, de dagelijkse Missen zullen voor enige tijd doorgaan en Ik spoor al Mijn 
volgelingen aan deze zoals voorheen te blijven bijwonen. 
 
Mijn Heilige Eucharistie dient door jullie nog altijd ontvangen te worden. Jullie mogen niet 
ophouden met jullie dagelijkse Offer want het zullen jullie niet zijn die gedwongen zullen worden 
deze beslissing te nemen. Er zal verklaard worden dat het een ander soort van offer aan God gaat 
worden en jullie zullen onmiddellijk weten wanneer dat zal plaatsgrijpen, want de praktijk van de 
Heilige Mis zal door de Valse Profeet stopgezet worden. In plaats van de Heilige Mis zal er een 
heidens ene-wereldritueel komen en jullie, Mijn geliefde volgelingen, die met de gave van de 
Heilige Geest gezegend zijn, zullen dit zien voor wat het zal zijn. 
 
Jullie mogen nooit ofte nimmer Mijn Kerk verlaten die Ik jullie gaf, die berust op Mijn Leer en het 
Offer van Mijn kruisdood, en die jullie met de meest heilige gaven geschonken werd. 
 
Jullie, Mijn geliefde volgelingen, zijn Mijn Kerk. Mijn geliefde priesters en geestelijken, die met de 
gave van de Heilige Geest gezegend zijn, zullen Mij nooit in de steek laten. Noch zullen zij jullie in 
de steek laten. En dus zal Mijn Kerk voortleven vermits deze nooit kan vergaan. De Kerk is Mijn 
Lichaam op aarde en kan daardoor nooit vernietigd worden. Niettemin zal ze vermorzeld, gekweld, 
verworpen en daarna om te sterven in de woestijn achtergelaten worden. Hoewel Mijn vijanden 
alles in het werk zullen stellen om de laatste zweem van leven te vernietigen, zal Mijn Kerk weer 
opstaan. Maar denk eraan dat deze nooit zal vergaan, ook al lijkt het misschien zo! 
 
Mijn Kerk op aarde zal verkleind zijn en zal, niet door haar eigen schuld, het restleger worden. 
 
Mijn ware Plaatsbekleder, die verworpen werd, zal strijden om naar zijn beste vermogen Gods 
kinderen te leiden. Ik zal het zijn, Jezus Christus, die jullie de weg zal wijzen, jullie zal optillen en 
jullie zal bevrijden uit het kwaad dat jullie opgedrongen zal worden; een kwaad dat tot een abrupt 
en vreselijk einde komen zal, voor al diegenen die partij kiezen voor de Antichrist en zijn slaven. 
 
Jullie Jezus 
 


