De Sacramenten van de Heilige Biecht, het Doopsel, het Huwelijk en de
Heilige Eucharistie moeten bewaard worden
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Mijn zeer geliefde dochter, hoe verplettert de zonde Mij op dit ogenblik en hoe lijd Ik onder de
kwelling van de afwijzing.
Mijn hoofd wordt gekneusd – zoals door de doornen van Mijn kroon – net als het Hoofd van Mijn
Kerk, Mijn Heilige Plaatsvervanger op aarde, lijdt onder de pijn van de vervolging die hij ondergaat
door de handen van zijn vijanden.
Mijn Kerk op aarde, Mijn Lichaam op aarde, zijn één. De kruisiging wordt voorbereid.
De leerstellingen van Mijn Kerk zullen weldra aan diggelen gegooid worden, net zoals Mijn
onderrichtingen op aarde afgekraakt werden door de farizeeën en diegenen die dachten dat zij het
woord van Mijn Vader beter kenden dan Ik.
Jullie moeten allemaal bidden voor Mijn Kerk op aarde. Jullie moeten er altijd aan denken dat er
geen andere Leer bestaat dan degene die door Mij verkondigd werd tijdens Mijn tijd op aarde.
Al wat de waarheid is, zal nooit veranderd worden want als dat gebeurt, zullen jullie verplicht zijn
een leugen te slikken.
Mijn dochter, laat nooit toe dat diegenen, die Mijn woord op dit moment blijven afwijzen, jou – of
Mijn volgelingen – ervan afhouden om Mij te helpen Mijn Kerk op aarde te behouden.
Want zodra de vijand Mijn Kerk aanvalt, moeten jullie je verenigen en ervoor zorgen dat de
evangeliën verspreid worden tot aan de uiteinden der aarde.
De Sacramenten van de Heilige Biecht, het Doopsel, het Huwelijk en de Heilige Eucharistie moeten
bewaard worden. Zelfs de toegang tot deze zal bemoeilijkt worden.
Mijn gewijde dienaren die Mij liefhebben, moeten nu met de voorbereidingen beginnen. Zeer
spoedig zal jullie verboden worden om Gods kinderen dergelijke gaven aan te bieden.
De voorbereidingstijd heeft een aanvang genomen.
Sta Mij toe jullie te onderrichten, jullie te leiden en jullie te helpen om Mijn Restkerk naar de poorten
van het Paradijs te brengen.
Jullie geliefde Jezus

