Het Woord volgens God zal verscheurd worden terwijl het heidendom zich
over de aarde uitstrekt
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Mijn zeer geliefde dochter, de klim naar de Calvarieberg, die Mijn Kerk moet ondergaan, is zoals
voorzegd begonnen. Al diegenen die in Mijn naam spreken, die van Mij houden en Mijn Leer in ere
houden, zullen deze martelende tocht nu het hoofd moeten bieden om Mijn heilig Woord te
handhaven.
Het Woord volgens God zal verscheurd worden terwijl het heidendom zich over de aarde uitstrekt.
Tot al diegenen die Mij navolgen, zeg Ik: loop met opgeheven hoofd rond! Stap nooit af van de
waarheid wanneer zij, waaronder jullie familie en vrienden, jullie smeken om jullie van Mijn heilig
Woord –dat jullie gedurende Mijn tijd op aarde geschonken werd - af te keren. Jullie mogen jullie
vastberadenheid om Mij trouw te blijven, nooit laten verzwakken. Sommigen onder jullie zullen sterk
zijn tijdens deze tocht van vervolging. Anderen zullen vallen. Sommigen zullen opgeven. Anderen
zullen beslissen om de leugens aan te nemen, die als heilige leerstellingen voorgesteld worden, en
zullen van Mij gescheiden worden.
Ik zal al diegenen, die volkomen op Mij vertrouwen, op Mijn schouders dragen. Ik zal bescherming
verlenen aan al diegenen die moedig genoeg zijn om de Heilige Mis te blijven opdragen op de
manier zoals het hoort dat deze geleid wordt. Ik zal de Sacramenten beschermen die aangeboden
worden door die heilige gewijde dienaren van Mij, die weigeren toe te geven of Mijn dienst te
verlaten. Diegenen die zich aan Mijn zorg toevertrouwen, zullen niets hebben om zich zorgen over
te maken. Diegenen aan wie al hun hele leven de waarheid geschonken werd, en die Mijn Leer
verwerpen ten gunste van leugens, zullen van Mij vervreemden. Mijn gerechtigheid moet gevreesd
worden, want laat geen mens geloven dat zij zich zonder wroeging in hun ziel, in een afgrond van
bedrog kunnen verdiepen zonder de gevolgen te ondergaan.
Mijn liefde zal sterk genoeg zijn om diegenen te omhelzen die in deze tijden verward zullen zijn. Ik zal
de hand uitsteken naar al Gods kinderen die Mij opzoeken, ongeacht hoe zwartgeblakerd hun ziel is.
Te midden van de beroering zal Ik Mij tenslotte bekendmaken, en net als de mensen geloven dat ze
het niet meer aankunnen, zal Mijn Geest zich over de aarde uitstrekken.
Denk eraan dat Ik de Eerste en de Laatste ben, niets kan Mij overwinnen, Ik Ben Almachtig en dat,
wanneer jullie het gevoel hebben dat de goddeloosheid – die aan de wereld opgelegd wordt door de
vijanden van God – verpletterend is, Ik er ben. Ik sta dit lijden, deze laatste vervolging, toe omdat dit
het beslissende wapen tegen het Beest is. Zonder, zou hij de ziel stelen van het merendeel van de
wereldbevolking.
Deze strijd om zielen zal diegenen schokken die Mij werkelijk kennen omdat de verdorvenheid,
waarvan jullie moeten getuigen, te zien zal zijn in mensen van wie jullie menen dat zij goed zijn.
Satan zal geen steen op de andere laten en hij zal elke ziel eraan gewennen, vooral diegenen die
dicht bij Mij staan, om Mijn Leer de rug toe te keren. Terwijl de strijd enige tijd zal woeden, zal Ik door deze missie - miljarden door bekering redden.
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