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Bron: La Salette Explained, uit het boek “Last Warning to Mankind” (De laatste waarschuwing voor de mensheid) van pater Gene
Parado S.J. - Rex Bookstore Inc. (RBSI), Manila # 1996 (Hfst. 21,
pp. 231-62).
De Vertaling: De oorspronkelijke Nederlandse vertaling is aangepast ten einde deze goed leesbaar te maken. Ongeveer een kwart uit
“Last Warning to Mankind” kon via Google Book worden opgehaald, waarvan voor het bijwerken van de vertaling dankbaar gebruik is gemaakt. De afbeelding op pagina 9 komt uit het boek (p.
295) en is via Google Book opgehaald. Tussen [vierkante haakjes]
is onderdeel van de boodschap. Tussen (ronde haakjes) is toegevoegd. Zonder af te doen aan het oorspronkelijke karakter is de stijl
hier en daar aangepast, zoals bij onnodige herhaling van hetzelfde
woord en het in tweeën breken van zinnen, die anders te lang zouden worden.
Nota Bene: Telkens volgt een deel van de boodschap van La Salette, zoals de Heilige Maagd die in 1846 aan de twee herderskinderen Mélanie Calvat en Maximin Giraud heeft meegedeeld, welke
12 jaar later wereldkundig moest worden gemaakt. Op deze manier,
met telkens een deel, wordt het gehele Geheim geciteerd. Bij elk
stuk geeft de Heilige Maagd daar via zuster Guadaloupe, en dat 144
jaar later (12x12), een uitleg aan, wat in feite een uitbreiding is van
het oorspronkelijk geheim uit 1846. Veel elementen van deze uitleg
vinden we in de boodschappen terug aan de eindtijdprofetes, Maria
van de Goddelijke Barmhartigheid, die over de te verwachten openbaarmaking gaan – we schrijven anno 2014 – van de in de Bijbel
aangekondigde Antichrist en diens handlanger de Valse Profeet, en
al wat daarmee samenhangt. Deze openbaarmaking zal, zoals Bijbels voorspeld, samengaan met een verschrikkelijke geloofsafval
binnen het instituut van de Kerk zelf. Dit alles is heel ernstig, zelfs
schokkend, maar weet wel dat dit soort gebeurtenissen gelijk ook
de vreugdevolle bode zijn van het ‘Duizendjarig Vrederijk’.
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• DE BOODSCHAPPEN VAN LA SALETTE – 1846
De verschijning van Onze Lieve Vrouwe in La Salette is reeds
in 1851 door de Katholieke Kerk erkend, hetgeen wil zeggen dat zij
erkent dat de Maagd Maria inderdaad verschenen is aan de twee
kinderherdertjes, en dat de door hun verkondigde boodschappen
authentiek zijn. La Salette-Fallavaux is een dorpje op 1800 meter
hoogte in de Franse Alpen, 225 km ten noorden van Marseille en
het ligt in vogelvlucht 70 km van de Italiaanse grens.
Op 19 september 1846 hoedden de veertienjarige Mélanie Calvat en de elfjarige Maximin Giraud hun schapen. Mélanie vertelde
het volgende: “Toen ik vanaf een heuveltje had gezien dat onze
schapen rustig in de weide stonden, ging ik terug naar beneden en
klom Maximin omhoog. Toen zag ik plotseling een prachtig helder
licht, veel mooier dan de zon. (…) In dat licht zag ik een heel mooie
prachtige vrouw.” De kinderen zagen direct dat de Dame buitengewoon verdrietig was. Ze huilde. Zij droeg een helder stralend kleed,
versierd met parels en een geel- of goudkleurig dekkleed. Om haar
hoofd lag een krans van rozen. Zij droeg een halssierraad met een
kruisbeeld met een hamer aan de ene en een nijptang aan de andere kant. De mooie vrouw stond op en zei: “Kom dichterbij kindertjes, wees niet bang. Ik ben hier om jullie groot nieuws te vertellen.”
De Heilige Maagd sprak aanvankelijk Frans, maar ging daarna
over in het plaatselijk dialect. Met name sprak zij over vloeken, het
verzuimen van de zondagsplicht en ongehoorzaamheid aan Gods
wetten. “Als mijn volk zich niet aan God wil onderwerpen, zal ik genoodzaakt zijn de hand van mijn Zoon te laten gaan.” Hiermede
doelde zij op het eind der tijden. De bedompte houding, de tranen
die vloeiden en de boodschap zelf waren uitdrukking van haar grote
bezorgdheid en genegenheid voor de mensen.
Een beknopte versie van de gewone boodschap luidt: “Lieve
kindertjes, voortdurend smeek ik mijn Zoon voor jullie allemaal.
Zouden jullie niet naar de stem van je Moeder luisteren? Mijn
moederlijk hart bloedt voor ieder van jullie. Ik houd zoveel van jullie!
Breng niet nog meer lijden over jezelf. Lieve kinderen, bekeer je tot
God. Alleen in God is er werkelijk vrede, geluk en liefde. Alleen in
God, op zijn wegen en volgens zijn geboden, is geluk te vinden.
God heeft jullie zes dagen gegeven om te werken, maar jullie nemen er zeven. Velen vloeken en ontheligen Gods Naam. Ik kom om
je te waarschuwen voor een grote hongersnood. Niets kan groeien
zonder Gods genade. Als de oogst is bedorven, weet wel dat je dat
aan jezelf te wijten hebt. Een grote hongersnood komt eraan. Vóór
die tijd zullen kinderen onder de zeven jaar gaan beven en in de
armen sterven van degenen die ze vasthouden. De anderen zullen
door hongersnood voor hun zonden boeten.” Daarna zei ze: “Als de
mensen zich bekeren, zullen de rotsen in koren veranderen en de
aardappelen op de akkers bezaaid liggen. Doen jullie goed je gebe-

4.

den kinderen?” Beiden antwoordden: “O nee Mevrouw! niet erg,” “O
kinderen! die moet je goed doen, ’s avonds en s’ morgens. Als je er
niet meer kunt doen, zeg dan elke dag een Onze Vader en een
Wees Gegroet; en als je tijd hebt moet je er meer bidden.”
Tijdens de verschijningen van 1846 hebben beide kinderen onafhankelijk van elkaar een geheim gekregen, hetwelk twaalf jaar
later publiek diende te worden gemaakt. Het is deze ‘geheime boodschap’ waar de Maagd Maria via zuster Guadaloupe van Guatamala een nadere verklaring aan geeft. De aangekondigde straffen
van de ‘geheime boodschap’ waren in eerste instantie voorwaarderlijk – afhankelijk van de bekering – maar dat stadium is inmiddels
gepasseerd. Het voorwaardelijke ligt in onze tijd in de zwaarte der
straffen, want gestraft zal er worden. Die kunnen door gebed en
boete verminderd worden. Van zuster Guadaloupe van Guatamala
is nauwelijks informatie te vinden. We dienen haar boodschap daarom voor zichzelf te laten spreken. Als ze van de Heilige Maagd
Maria komt zal de Heilige Geest zich niet onbetuigd laten om ons
dienaangaande te verlichten, indien wij daar nederig om vragen.
Een versterkend element in de waardering van de boodschap aan
zuster Guadaloupe is dat deze in veel opzichten gelijkt op de boodschap van de Heilige Maagd en haar goddelijke Zoon aan de gestigmatiseerde van Blain, Marie-Julie Jahenny (1850-1941), aan wie
zij hun grote droefheid te kennen hebben gegeven, soms in exact
dezelfde bewoordingen als aan zuster Guadaloupe, die echter
dieper op de zaak ingaat. In nr. 378 van september 2010 van het
Franse tijdschrift “Le Sourire de Marie” (De Glimlach van Maria)
wordt La Salette in verband met Jahenny nader uiteengezet.
Het eenvoudig taalgebruik kenmerkt het karakter van de boodschappen, niet alleen van Mélanie, maar later ook van Zuster Guadaloupe. Daarbij dient overwogen te worden dat Mélanie een zeer
elementaire opleiding heeft genoten en dat zal ongetwijfeld ook het
geval zijn geweest bij Zuster Guadaloupe. Aartsbisschop Andrew
Deskur, de titulaire aartsbisschop van Tene, zegt in het voorwoord
van de Poolse uitgave van het dagboek van Zuster Faustine, dat in
1981 verscheen: «« Ik zou hier mijn ontmoeting willen vertellen met
een bekende eigenstijdse mystica, Zuster Speranza, die in Collevalenza in Italië, niet ver van Todi, het heiligdom van “De Allerbarmhartigste Liefde” heeft opgericht, wat een drukke bedevaartsplaats
is. Ik vroeg Zuster Speranza of zij van de geschriften van Zuster
Faustina had gehoord en wat zij daarvan dacht. Zij gaf een eenvoudig antwoord: “De geschriften bevatten een prachtige leer, maar bij
het lezen dient men te bedenken dat God tot filosofen in de taal van
filosofen spreekt en tot eenvoudige zielen in de taal van de eenvoudigen, en alleen aan deze laatsten openbaart Hij waarheden die
voor de wijzen en verstandigen van deze wereld verborgen zijn.” »»
Een uitgebreide versie van het ‘Geheim’ is te vinden in de Franse uitgave met imprimatuur van de bekende auteur Léon Bloy, dat
in 1907 uitkwam en in de Nederlandse vertaling opnieuw werd uitgegeven in 1994, met als titel: “Zij die Schreit”. Aan het eind van
hoofdstuk 17 wordt uit een brief van Mélanie geciteerd, waarin zij
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zegt: «« Ik vind het heel lastig om iets weer te geven, wat onvergelijkelijk is. (…) Als de Heilige Maagd tot mij sprak, zag ik gebeuren
wat zij zei. Ik zag de hele wereld. Ik zag met het oog van de Eeuwige. Het was een levend schilderij. Ik zag het bloed van hen die ter
dood werden gebracht en het bloed der martelaren. (…) De Heilige
Maagd kan ‘in een enkel woord’ zoveel zeggen en doen begrijpen
dat men er honderd jaar over kan schrijven. (…) Zij sprak alle woorden uit, zowel van het Geheim als van de regels (van de Apostelen
der Laatste Dagen), en ik kon alles wat zij bevatten, raden of doorzien. Een grote sluier werd opgelicht. De gebeurtenissen werden
naarmate Maria sprak voor mijn ogen en mijn verbeelding blootgelegd, en voor mij ontrolden zich grote ruimten. Ik zag de verandering van de aarde, en zag God – onbeweeglijk in zijn glorie – en
keek naar de Maagd die zich verlaagde om tot twee (nietswaardige)
punten te spreken (mij en Maximin). »»
Er zijn een aantal versies van de geheime boodschap, drie van
Maximin en vijf van Mélanie, die in essentie hetzelfde zeggen. Het
uiteindelijk Geheim is dat van Mélanie dat in 1879 werd gepubliceerd. Begin 1851 heeft Mélanie in een verzegelde enveloppe het
Geheim aan de paus gestuurd. In 1858 had dat aan de wereld bekend moeten zijn gemaakt. Opvallend is dat 1858 juist het jaar is
van de Mariale verschijningen te Lourdes. Omdat niets gebeurde,
heeft Mélanie actie ondernomen, maar dat gebeurde wel nadat Napoleon III in januari 1873 was overleden. Dat kan nauwelijks toeval
zijn geweest. Als hoofd van Frankrijk had hij immers alles in het
werk gesteld om de boodschap te dwarsbomen. In dat jaar werd het
Geheim in een uitgebreidere versie in het blad Le Liberateur gepubliceerd (was al rond 1860 op schrift gesteld) met de zegening van
Pius IX († feb. 1878) en het imprimatuur van kardinaal Sisto Sforza
(† 1877), de aartsbisschop van Napels. Deze publicatie heeft geen
enkele tegenactie veroorzaakt, dankzij de sterke persoonlijkheden
van deze twee. In november 1878 heeft Mélanie de definitieve en
duidelijk geformuleerde versie op schrift gesteld en dat in ’79 zelf
gepubliceerd met het imprimatuur en nihil obstat van Salvatore
Zola, de bisschop van Lecce [bij Napels], die Mélanie altijd had gesteund. Een complete herdruk [ne varietur] verscheen in 1904 in
Lyon, kort voordat Mélanie stierf. De titel luidde: “L’Apparition de la
Très Sainte Vierge sur la montagne de La Salette” (De Verschijning
van de Allerheiligste Maagd op de berg van La Salette). Deze publicatie diende als basis voor de openbaarmaking in andere talen.
Maar de problemen onstonden nu pas echt! Vanaf het begin
hebben Mélanie en Maximin veel tegenwerking ondervonden vanuit
het episcopaat. Het is binnen die context dat de bisschop van
Troyes in 1880 bij de Inquisitie [het Heilig Officie geworden in 1908
en de Congregatie voor de Geloofsleer in 1965] het boekje van
Mélanie aanklaagde, dat niettemin het imprimatuur van de hoogste
gezagsdragers had gekregen. De secretaris van de Inquisitie, kardinaal Prospero Caterini, reageerde met een publieke aankondiging:
“De Romeinse Curie is onstemd over de publicatie van dit boek.
Haar uitdrukkelijke wens is dat ieder exemplaar, dat in omloop is
gebracht, binnen de grenzen van het mogelijke uit handen van de
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gelovigen dient te worden gehaald.” Het werd tevens op de index
van verboden boeken geplaatst.
Al die tijd is de brief uit 1851 in een lade verborgen gebleven,
en niemand kende de inhoud. Tenslotte wist niemand meer waar
deze zich bevond …totdat die per toeval in 1999 in het Vaticaan
werd ontdekt door pater Michel Corteville, dus negen jaar na de
toelichting door Zuster Guadaloupe. Het Geheim uit 1851 bleek een
samenvatting te zijn van het Geheim uit 1873 en staat op de volgende twee pagina’s weergegeven. Klaarblijkelijk was het de bedoeling
om bij de publicatie van de samenvatting in 1858 [wat niet is gebeurd] een nadere toelichting te geven. Zij was er trouwens op uit
de paus niet te veel te choqueren en het dus in een wat mildere
vorm uit te brengen.

Mélanie Calvat

Na deze ontdekking in 1999 verschenen commentaren waarin
men het Geheim uit 1851 het ‘echte’ noemt en de openbaarmaking
in 1879 toeschrijft aan een op hol geslagen fantasie van Mélanie.
Uit een grondige bestudering van haar leven blijkt niets daar aanleiding toe te geven [zie de twee wetenschappelijk onderbouwde
boeken van pater Corteville]. Indien we deze aantijging aanvaarden,
worden kardinaal Sforza samen met Pius IX, en ook nog monseigneur Zola, die het imprimatuur en nihil obstat hebben verleend, van
een grenzeloze naïveteit beticht!! Het Geheim van 1873 is daarom
het echte en die van ’51 gewoon een verkorte weergave.
Tenslotte nog dit. Een opvallend facet van de geheime boodschap is dat de genoemde jaartallen en tijdsduren nergens op
slaan. Het zal niet de eerste keer zijn dat zoiets optreedt bij een profetische boodschap. Op indirecte wijze geeft het aan dat men zich
niet druk moet maken over exacte tijdstippen en de duur van bepaalde gebeurtenissen, want die kunnen toch niet geweten worden,
want opgesloten in Gods geheime raadsbesluiten.

g
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Enveloppe van het Geheim van Mélanie Calvat, aan paus Pius IX gericht op 6 juli 1851,
mede ondertekend door M. Auvergne en B. Dausse op de bisschopszetel van Grenoble,
te zelfder datum.
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Hier volgt de tekst van het Geheim dat door Mélanie Calvat op 6 juli 1851 werd
opgesteld en op 18 juli aan Pius IX overhandigd, wat in 1999 werd herontdekt.
J.M.J.
Geheim dat mij op 19 september 1846 door de Heilige Maagd op de berg van La Salette
werd gegeven.
Secr[e]t
Melanie, ik zal u iets zeggen dat ge nog aan niemand moogt vertellen:
De tijd van Gods toorn is aangebroken!
Indien de volkeren, na het horen van wat ik zojuist heb verteld en wat ik jullie wil laten
herhalen, indien ze zich nadien niet bekeren – indien men geen boete doet, indien men
zondags blijft werken en de Heilige Naam van God blijft vervloeken, in één woord: indien
het aanschijn van de aarde niet verandert – dan zal God zich op het ondankbare volk
wreken dat zich aan de duivel heeft onderworpen.
Mijn Zoon zal zijn geweldige kracht tonen. Parijs, deze door allerlei misdaden
bezoedelde stad, zal zekerlijk ten onder gaan. Marseille zal in weinig tijd vernietigd
worden. Wanneer die dingen komen zal de chaos op aarde compleet zijn. De wereld zal
zich aan zijn schaamteloze driften hebben overgeleverd.
De paus zal van alle kanten worden vervolgd: men zal op hem schieten, men zal hem ter
dood willen brengen, maar dat zal niets uithalen. Ook deze keer zal Gods Plaatsbekleder
zegevieren.
De priesters en religieuzen en de ware dienaren van mijn Zoon zullen worden vervolgd.
Een aantal zal sterven omwille van hun geloof in Jezus Christus.
Terzelfdertijd zal er hongersnood heersen.
Nadat dit alles is geschied, zullen veel mensen de Hand van God herkennen, die op hen
weegt, en men zal zich bekeren en voor zijn zonden boete doen.
Een grote koning zal de troon bestijgen en een aantal jaren regeren. De godsdienst zal
opnieuw bloeien en zich over de gehele aarde verspreiden, en er zal grote welvaart zijn.
De wereld, die zich gelukkig prijst aan niets te kort te komen, zal opnieuw tot afval komen
en God in de steek laten, en zal zich opnieuw aan zijn misdadige begeerten overgeven.
Onder de priesters en religieuzen en de bruiden van Jezus Christus zullen er zijn die zich
aan het kwaad hebben overgeleverd, en dat zal het allerergste zijn.
Uiteindelijk zal de hel op aarde heersen. In die tijd zal de Antichrist uit een non geboren
worden, waar wee haar! Veel mensen zullen in hem geloven, want hij zal zeggen dat hij
uit de hemel komt. Wee hen die in hem geloven!
De tijd is niet ver weg. Het zal binnen tweemaal 50 jaar gebeuren.
Mijn kind, u zult niet zeggen wat ik u daarnet heb verteld. [U zult zult niemand iets
zeggen, u zult niets zeggen tot aan de dag dat dat geboden is, u moet de details voor
uzelf houden]. Per slot van rekening zult u niets meer vertellen tot aan de dag dat ik u
laat weten het te zeggen!
Ik verzoek onze Heilige Vader de paus om mij zijn heilige zegen te geven.
Mélanie Mathieu, herderin van La Salette, Grenoble 6 juli 1851
J.M.J.+

9.

God de Vader die via het Kruisoffer zijn blik op aarde richt,
ziet Zichzelf als het ware gedwongen de aarde te zegenen.
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• INLEIDENDE

OPMERKINGEN AAN ZUSTER GUADALOUPE

1. Geliefde kinderen, de gezegende Moeder Maria, de Moeder van God, spreekt
tot jullie. Ik zegen jullie in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. O,
dierbare kinderen, ik kom met jullie spreken omdat in de wereld en mijn Kerk veel
wanorde en duisternis heerst. Geliefde kinderen, luister naar mijn woorden en maak
ze aan de wereld en mijn Kerk bekend. Luister en schrijf alles op wat ik jou vandaag
vertel (in 1990). De Maagd die nu tot jullie spreekt is dezelfde als wie (in 1846) tot
jullie in La Salette sprak. Ik kom wenend zoals voorheen, want mijn zonen willen
niet luisteren. Ze gaan nu snel hun zuivering tegemoet. Deze zuivering zal gepaard
gaan met bloed en vuur. Veel van mijn zonen zullen berouw tonen omdat ze niet
naar mij hebben geluisterd en geen aandacht aan mijn boodschap hebben geschonken. Ze hebben mijn oproep van La Salette niet beantwoord.
2. O, mijn kinderen, ik ween wanneer ik de val van mijn zonen zie aan die hun zonden vastklampen. Indien ze vroeger zaaiers van onzuiverheid waren, is hun verdorvenheid nu zo gegroeid dat ze als open graven zijn geworden. Veel van mijn priesterzonen en kloosterzusters willen deze boodschap niet accepteren, omdat mijn
woorden vuur zijn voor hun oren, een vuur dat hun geweten brandt en hierom willen
ze niet naar mij te luisteren. Ze ontkennen dat ik het ben die spreekt. Maar ik ben
degene die door alle eeuwen heen gesproken heeft. Ik heb tot mijn kinderen gesproken opdat ze zich zouden corrigeren en van hun wegen afkeren. Als hun liefhebbende Moeder waarschuw ik ze voor het gevaar waarin ze verkeren, opdat ze nog
gered kunnen worden.
3. Ja dierbare kinderen, ik heb altijd getracht met mijn zonen in gesprek te komen ter
verwittiging van het grote gevaar waarin ze verkeren. Ze zijn altijd in gevaar geweest
maar hebben niet op mij gelet. Indien ze de raadgevingen, die ik in La Salette heb
gegeven, hadden opgevolgd, zou veel van wat nu plaatsvindt zijn vermeden. Maar
ze luisteren niet naar mijn stem! Ze luisteren niet omdat de Kerk zelf hindernissen
plaatst. Hierom moet de Kerk worden gewaarschuwd en gestraft, en dat is ook
omdat zij haar verlossende missie niet heeft volbracht, die haar door mijn goddelijke
Zoon Jezus Christus gegeven is. De Kerk, geliefde kinderen, is door mijn goddelijke
Zoon Jezus Christus gesticht opdat de mens zou kunnen worden gered en leren dat
mijn goddelijke Zoon is gekomen om hen verlossing te brengen en uit de klauwen
van de duivel te redden. Hij stichtte de Kerk opdat het zijn heilige leer zou verkondigen en mijn kinderen de waarheid leren over de verlossing van de mens, van de
gehele mensheid. Mijn priesterzonen hadden tot taak de noodzaak van het gebed te
prediken en ervoor te zorgen dat mijn kinderen niet in verleiding kwamen en tot
zonde gebracht. De Kerk moest door mijn priesterzonen en kloosterzusters al mijn
andere kinderen onderwijzen om hun God met heel hun hart te beminnen, met heel
hun ziel en heel hun verstand. Zij moest mijn kinderen het belang van de redding
van de ziel duidelijk maken, want wat wint een mens indien hij de hele wereld
verovert maar zijn ziel verliest? Wij hebben in de Kerk, via onze zieners en profeten,
de boodschappen en hemelse waarschuwingen geplaatst, maar mijn priesterzonen
weigeren met ons samen te werken. Ze verbergen deze documenten en verspreiden
ze niet over de wereld.
4. Aangaande de zaak van (hemelse) boodschappen heeft de Kerk ze niet openbaar
gemaakt, noch hecht zij er geloof aan. Jullie weten dat degenen die deze publiceerden leken zijn. Het is maar hoogstzelden dat een priester of kloosterzuster dat heeft
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willen doen, alhoewel hun rol is de waarheid bekend te maken, mijn kinderen te onderrichten in wat juist is, en de ware leer van mijn goddelijke Zoon te onderwijzen.
Slechts weinig priesters en kloosterzusters doen dat. Het zijn er maar heel weinig!
Indien de wereld toch nog iets van deze boodschappen afweet, komt dat omdat de
hemel zelf, de Vader, mijn goddelijke Zoon Jezus Christus en mijzelf, ervoor hebben
gezorgd dat deze boodschappen niet vergeten en begraven zijn. Wij maken gebruik
van onze vrome kinderen die noch priester noch kloosterzuster zijn, maar die ons
vanuit geloof hun liefde betuigen door deze boodschappen te helpen verspreiden en
zo anderen de waarheid te laten horen. Door dit te doen hebben zij reeds hun kroon
in de hemel verworven. Dit houdt in dat zij die mijn boodschappen helpen verspreiden naar de hemel gaan, zoals dat door mijn goddelijke Zoon is besloten. Zij hebben
immers het plan van de Hemelse Vader gesteund ter redding van de mensheid. Zij
hebben mijn Hemelse Vader en mijn goddelijke Zoon Jezus Christus en mij geholpen zielen te redden in deze grote duisternis en verwarring die nu overal ter wereld
heerst.
5. Degenen die mijn boodschap ontkennen en verbergen zodat ze niet bekend raakt,
wat ervoor zorgt dat mijn kinderen in verwarring blijven, zullen hierdoor de hel hebben verdiend. Want ze hebben de Antichrist in de verspreiding van zijn leugens gesteund, die wanorde brengen, duisternis en zonde. Zij hebben daarmee verraad gepleegd aan mijn goddelijke Zoon Jezus Christus en mijzelf, zijn Moeder! Dit verklaart
waarom het Woord van God, en het Woord van mijn goddelijke Zoon en het mijne,
zo moeilijk bekend raken. Dat komt vooral omdat mijn eigen zonen, de priesters, hindernissen opwerpen. Het is daarom dat de eeuwige Vader deze boodschappen aan
deze groepen toevertrouwt, aan deze vrome zielen die zich zo ijverig inzetten om de
leer van mijn goddelijke Zoon Jezus Christus en de ware Kerk aan de wereld over te
brengen. Dankzij hun inspanning zal men, als het ogenblik aanbreekt, een toevlucht
weten te vinden.
6. Beminde kinderen, ik kom met jullie spreken omdat veel van mijn kinderen de
boodschap, die ik in La Salette heb gegeven, niet begrijpen. Ik zal jullie deze boodschap uitleggen zodat je ze kunt verstaan en helder voor de geest stellen en in het
hart. Want nu is het moment aangebroken dat deze profetieën vervuld gaan worden.
De oproep die ik aan mijn ware kinderen deed, zal worden vervuld. Immers, God zal
de wereld als nooit tevoren tuchtigen. Wee de inwoners van de aarde!!! God staat
klaar om zijn toorn uit te gieten en niemand zal zoveel onheil kunnen voorkomen en
ontwijken als de tijd eenmaal gekomen is.
7. Ik doe een dringende oproep aan de wereld! Ik roep de ware leerlingen van de
Levende God op, van Hem die in de hemel regeert! Ik roep de ware navolgers van
de mensgeworden God op, de ene en waarachtige Redder van de mensheid! Ik
roep mijn kinderen op, mijn ware gelovigen, diegenen die zich aan mij hebben toegewijd, zodat ik hen kan meenemen naar mijn goddelijke Zoon, hen die ik draag, dat
wil zeggen in mijn armen, hen die in overeenstemming met mijn geest hebben
geleefd. Eindelijk roep ik de Apostelen der Laatste Dagen op, al deze discipelen die
vol geloof en door de wereld geminacht, in eenzaamheid leven, in armoede, nederig
en miskend, biddend, in versterving en kuisheid, in vereniging met God, in lijden, en
die onbekend zijn voor de wereld. Nu in deze tijd moeten jullie als een licht naar
buiten treden. Ga en toon jullie als mijn dierbare kinderen!
8. Ik ben met jullie en in jullie! Dat jullie geloof het licht moge wezen dat jullie in deze
onfortuinlijke tijd verlicht. Dat jullie ijver je doet hongeren naar Gods Glorie en de eer
van Jezus Christus! Vecht, kinderen van het Licht, het kleine getal dat ziet, want nu
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is de tijd der tijden gekomen, het eind van het eind. O, beminde kinderen, kom tot
mij, beantwoord mijn oproep, de oproep van een moeder die de hulp van haar kinderen zoekt, haar ware kinderen. Om jullie bij te staan, zal ik jullie een teken geven
zodat jullie, dierbare kinderen, niet dwalen en menen dat ieder een apostel der
laatste dagen kan zijn. Nee, dierbare kinderen: De ware apostelen zullen door mij
worden benoemd en bevestigd. Zij die zich Apostelen der Laatste Dagen noemen,
dat zijn geen apostelen. (Het zal dus geen officiële congregatie zijn, maar een con-

gregatie in de praktische uitoefening van de regels.) Jullie moeten heel behoedzaam
zijn, dierbare kinderen, om niet aan de misleiding van de duivel ten prooi te vallen.
De ware Apostelen der Laatste Dagen moeten de waarheid en gerechtigheid beminnen, ze moeten eenvoudig zijn en mijn stem en die van mijn goddelijke Zoon Jezus
Christus gehoorzamen!

e e e e e e e
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SALETTE VERKLAARD

De boodschap die ik in La Salette heb gegeven, ga ik uitleggen, zodat de waarheid,
het licht en de wijsheid van mijn goddelijke Zoon in jullie harten moge doordringen
om te kunnen verstaan wat ik indertijd heb gezegd. Luister, dierbare kinderen en
neem ter harte:
L a S alette 1846/73 : De priesters, de plaatsvervangers van mijn Zoon, zijn
door hun slechte leven, hun oneerbiedigheden en goddeloosheid bij het vieren van de Heilige Geheimen, door de liefde voor het geld, de hang naar eer
en genot, riolen van onzuiverheid geworden! Ja, de zonden van de priesters
schreeuwen om wraak, en wraak hangt hen boven het hoofd, want er is
niemand meer om voor het volk mededogen en vergeving af te smeken.
Wee de priesters en de aan God toegewijde personen die door hun trouweloosheid en slechte leven mijn Zoon opnieuw kruisigen! Er zijn geen edelmoedige zielen meer, er is niemand meer die waardig is om ten gunste van
de wereld het onbevlekte offer aan de Allerhoogste aan te bieden.

9. Mijn priesterzonen begrijpen niet dat mijn goddelijke Zoon zijn Kerk heeft gesticht
en het priesterschap ingesteld opdat zij de genadesacramenten aan mijn kinderen
zouden kunnen doorgeven met de voor hun redding zo noodzakelijke genadegaven.
Zij zijn niet bekend met het geestelijk leven dat mijn goddelijke Zoon Jezus Christus
aan de eerste apostelen heeft onderwezen en zien niet in dat hun zending was om
deze leer over de gehele wereld te helpen verspreiden. Hij zei tegen hen: “Ga heen
en onderricht alle volkeren. Doop hen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, en onderwijs hen in alles wat Ik u geboden heb!” (Mateüs 28:19) Deze
leer bestaat erin de mens in een sublieme en eeuwige liefde dichter bij God te
brengen. Maar, welk een droefheid! Mijn priesterzonen hebben dit nagelaten en hebben deze sublieme en eeuwige liefde vervangen voor fatsoensnieuwigheid, voor de
nieuwigheid van andere en vreemde leringen die de zielen van mijn kinderen schaden. Alsof dit niet genoeg was, hebben veel van mijn zonen en dochters behagen
gevonden in zinnelijk genot, in de vuilheid van zonde, en hebben ze de seksuele genoegens tot hun banier gemaakt. Hoeveel priesters en kloosterzusters zijn er niet die
hun ongerept bed hebben bedoezeld? Hoevelen hebben zich niet door de duivel
laten verleiden?
10. O, dierbare kinderen, de priesters zijn zover afgegleden dat het een afgrijselijke
aanblik is. Hoeveel homoseksuele priesters zijn er niet, hoeveel zijn er niet door politiek
gemanoeuvreer verblind, hoeveel zijn er niet met vrouw en kinderen, hoeveel zijn
niet bezig met alleen maar hamsteren en geld oppotten? Er is zoveel zonde in hun
ziel dat velen hun priesterkleding overboord hebben gegooid. Ze spreken niet over
de sacramenten of het kruisoffer, noch spreken zij tegen het volk over het afwijzen van
zonde. Ze laten dit na omdat ze de zonde beminnen. Ze spreken niet over de redding
der zielen. Ze zijn enkel nog om hun lichaam bekommerd. Ze hebben de wereld, de
mens en de zonde vergoddelijkt. En omdat ze zich slaaf van de wereld hebben gemaakt, aarzelen ze niet de Kerk te vernietigen. Ze strekken de handen uit naar hun
vijanden en prijzen hun folteraars. Ze hebben de rug naar mijn goddelijke Zoon Jezus
toegekeerd en volgen de duivel. De priesters die hun zondig gedrag niet willen volgen,
die trouw willen blijven aan de leer van mijn goddelijke Zoon Jezus Christus, worden
vernederd en uitgelachen, vervolgd en tot geloofsafval aangezet.
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11. Ja dierbare kinderen, luister goed. Het lijdt geen twijfel dat één van de zaken die de
eeuwige Vader diep krenkt, de ‘nieuwe mis’ is, daar de priesters het vlekkeloos offer
niet opdragen zoals het hoort. Er zijn veel oneerbiedigheden, veel heiligschennissen. Ze
consacreren niet zoals Hij bevolen heeft en door niet correct te consacreren, vertreden ze
het Bloed van mijn goddelijke Zoon Jezus Christus. Zij lasteren zijn allerheiligste Naam
en zodoende verkwisten ze veel verdiensten en genaden die voor de zielen van mijn
kinderen zijn bestemd. O, dierbare zonen! Laat jullie dwaling achter je. Want nu
onderrichten jullie het volk over een God die is afgestemd op jullie eigen verlangens en gewoontes. Jullie onderrichten mijn kinderen niet over de God die ze moeten
beminnen en eerbiedigen. Jullie willen niet zijn ene en heilige leer onderwijzen. Jullie
woorden brengen mijn kinderen geen leven, want tegenwoordig slaan jullie door leugens, hoogmoed en zonde wartaal uit. Het enige dat voor jullie telt is om mijn kinderen
en mijn Kerk onder de slavernij van een onbeheerst materialisme te brengen. O, kinderen! De duivel is in zijn opzet voor mijn Kerk geslaagd omdat die priesters en kloosterzusters lauw en slap waren. In deze toestand konden ze gemakkelijk naar het verderf
worden meegesleept. Ze hebben zich laten misleiden en nu is de duivel bezig de Kerk
van binnenuit te vernietigen.
12. Jullie bent niet oplettend geweest en waakzaam. Dit verklaart waarom de duivel
jullie aan het vernietigen is en hij vernietigt jullie met wat eens het centrum van jullie
leven was, en dat is de Heilige Mis. De duivel vernietigt de Heilige Mis door jullie te
laten zeggen dat het een feestmaal is, een gewone maaltijd. En dit zegt hij om op die
manier het kruisoffer uit de geesten van mijn kinderen te verwijderen. Op die manier is
de Heilige Mis tot niets meer dan een gezelligheidsmaal teruggebracht en aldus is het
verlossend offer vergeten! Ze hebben alles vernietigd, ze hebben het altaar door een
eenvoudige tafel vervangen en alle tekenen van aanbidding weggehaald. Hun aanbidding is hun maag, want zij denken alleen nog maar aan eten. De gebeden zijn door
dans en zang vervangen. Zij willen een God die aan hun eigen maatstaven voldoet.
Zij willen een God die hun fouten aanmoedigt, een God die misleidend met hen praat,
zodat ze steeds meer in godslastering en zonden wentelen. Zij zijn dronken van de
wijn van ongerechtigheid en in hun verschrikkelijke roes handelen zij als dwaze kindertjes. Zij wijzigden de betekenis van de Heilige Mis die nu niet meer het middelpunt van
redding voor mijn kinderen is, maar gewoonweg een maaltijd. Daarom knielen de mensen niet meer als zij ter communie gaan. Om nog meer te benadrukken dat het slechts
een maaltijd is, ontvangt men het op de hand. Luister goed, gedegenereerde generatie:
als jullie God op de hand krijgt, vertreden jullie zijn hoogstheilig Bloed. Jullie lasteren
zijn zoete Naam omdat jullie God niet de verschudigde eerbied en aanbidding geeft.
13. Mijn priesterzonen vergissen zich, aangezien deze nieuwe gewoontes, die de
duivel heeft ingefluisterd, de liefde tot en aanbidding van de mens hebben geïntroduceerd en de liefde tot en aanbidding van God hebben weggehaald. In hun blindheid
zien ze niet hoe betekenisvol de Heilige Mis is. Ze hebben het weggedaan (de traditionele gebedsrichting) zonder te beseffen dat als de priester zich tot God richt, het zo
is dat de priester daarmee het Onbevlekte Slachtoffer aan de Eeuwige Vader opoffert
en dat bij het zien van het offer van zijn goddelijke Zoon zijn wraak afneemt en Hij de
mens en de wereld de nodige genaden zendt. De priester staat tegenover God omdat
hij dit Heilig Misoffer aan God opdraagt. Met de nu aangebrachte verandering kijkt de
priester niet naar God maar naar de mens en spreekt hij tot de mens en niet tot God.
Begrijp je nu je dwaling? Door jullie houding krijgt niet God aanbidding, maar de mens.
Door deze praktijk begaan jullie een zware zonde.
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14. Niet content met deze verschrikkelijke dwalingen hebben jullie dit kwaad nog overtroffen en het kruisbeeld verhuisd, samen ook met de altaren en het mysterie van de
transsubstantiatie. Als jullie zouden zeggen dat het misoffer geen offerande is, klinkt dat
minder redelijk dan wanneer jullie zeggen dat het slechts een feestmaal is. Daarom hoeven mijn kinderen ook niet te knielen. O, dwazen! Jullie roepen Gods wraak over je
hoofd af. Open dan toch jullie ogen en zie hoe de duivel steeds weer probeert de Kerk
te vernietigen. Jullie hebben hier met leugens en pseudowaarheden aan meegewerkt.
Jullie waren niet oplettend en liepen als onnozele kinderen in een dodelijke val. De duivel voerde jullie dronken met de likeur van wat makkelijk en ophitsend is. Als in een roes
hielpen jullie mee het kwaad te verspreiden. Open dan toch jullie ogen! In hun koppigheid en domheid geen gehoor te willen geven aan mijn oproep, zijn het de priesters en
kloosterzusters zelf, en hun leiders, die deze dwaling hebben laten voortwoekeren.
15. Zie, ik ben het, de Moeder Gods, de gezegende Maagd Maria, die tot jullie
spreekt. Ja, ik zeg dat de duivel jullie door schone schijn heeft misleid om anderen
op een dwaalspoor te brengen. Nu, mijn dierbare kinderen, de Heilige Mis is niet meer
een offer van mijn dierbare goddelijke Zoon Jezus Christus, maar uitsluitend een eenvoudige samenkomst van broers en zusters waar men elkaar ontmoet en van gedachten wisselt. Ieder doet wat hem goeddunkt: dansen, zingen, roepen en lachen. Ze doen
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alles wat in hun kraam te pas komt, en denken zo in de waarheid te zijn. Veel bijbelpassages worden geciteerd en onderwijl stompen de geesten van mijn kinderen af. Ze
merken niet eens dat ze verraderlijk zijn misleid! O, subtiele ironie! Wat de duivel al niet
bij mijn zonen in hun verstandsverbijstering teweeg heeft gebracht! Zo kunnen ze niet
verstaan en zien de afgrond niet waarin ze gevallen zijn. Open toch jullie ogen, priesters
van mijn goddelijke Zoon, en erken je dwalingen, want jullie zijn hard op weg om
streng te worden gestraft. Want jullie hebben voor mijn kinderen de aanbidding tot
God weggenomen. O, dwaze mensen!
16. Jullie kennen het pad niet dat je betreden hebt! Kijk naar het pad waar je op loopt.
Het is hetzelfde pad waarop de duivel liep toen hij zei: “Ik wil niet dienen! Ik wil geen glorie
of aanbidding geven aan God!” Hij wilde geen glorie of aanbidding geven aan de Ene en
Waarachtige Heer der Heersers, die mijn goddelijke Zoon Jezus Christus is.
17. Luister goed, priesters, kloosterzusters en leidinggevenden. Ik word niet moe iedere
dag te zeggen: leer het volk dat ze voor hun Heer moeten knielen. Want Hij is dezelfde
God die zich verwaardigde tussen jullie te blijven en het zonder jullie liefde te doen. Het is
niet zomaar een maaltijd, want Hij is God en daarom dient Hij met eerbied en liefde
aanbeden te worden. Jullie, mijn dierbare zonen, draagt schuld voor het vertreden
en belasteren van het hoogstheilig Bloed van mijn Zoon. O, hoeveel heiligschennende
communies zijn er niet door jullie toedoen geweest!
18. Waarom hebben jullie de woorden van de consecratie gewijzigd die mijn goddelijke
Zoon Jezus Christus jullie met zijn Bloed heeft onderwezen? Zonen, weet dat wanneer
een priester de consecratiewoorden niet juist uitspreekt, zoals die door mijn goddelijke
Zoon zijn onderwezen, er dan geen transsubstantiatie plaatsvindt! O, dierbare kinderen! Het is met veel droefheid dat ik dit zeg, maar ik moet de waarheid zeggen omdat
veel van mijn zonen door de duivel bedrogen zijn en zich hebben laten misleiden. Ze
hebben een mis naar eigen goeddunken bedacht, waar veinzerij heerst, waar menselijk
respect heerst, waar de mens in plaats van God wordt aanbeden. Veel priesters hebben
deze dwaling aanvaard. De enkelen die nog steeds het offer van mijn goddelijke Zoon
verdedigen en de Heilige Mis opdragen zoals Hij dat heeft onderwezen, worden vernederd, vervolgd en gedwongen af te vallen. Zie, dierbare kinderen, in La Salette heb ik
gezegd dat dit alles stond te gebeuren …en nu heeft het zich voltrokken. Wee aan
deze priesters die de duivel meehielpen het hart van de Kerk te vernietigen dat de
Heilige Eucharistie is!
19. Wee aan deze priesters en gewijde mensen die zich hebben laten misleiden, hun
geloof niet hebben verdedigd en niet pal stonden in hun liefde voor mijn goddelijke Zoon
Jezus Christus! Wee aan deze priesters, deze godloochenaars, die zijn kruisoffer zijn
vergeten! Wee aan deze priesters die leren dat zijn offer geen offer is, maar slechts
een eenvoudige maaltijd! Wee aan deze priesters die de leer van mijn goddelijke Zoon
Jezus Christus verwerpen en het geestelijke de rug toedraaien voor materiële en wereldse welvaart! Wee aan deze priesters die het licht voor de duisternis ruilen! Jullie
priesters, geliefde zonen van mijn Hart, die niettegenstaande alle vervolging en bespotting trouw aan mijn goddelijke Zoon blijven, bewaar jullie licht en liefde, en weerhoud de
duisternis binnen te dringen! Blijf trouw en standvastig, want al degenen die trouw
blijven en volhouden, zullen gered worden! Door de woede van de Eeuwige Vader, die
door zoveel zonden is ontstoken, zal een grote tuchtiging de aarde slaan.
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Zie, Hemelse Vader, zoals Jezus kom ik, om mijzelf prijs te geven tot
eerherstel voor alle fouten van de dwalende mensheid, tot redding van de
zielen en ter verbreking van de verwoestende macht van de Antichrist.

g
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Liefdevolle Vader, gesel dit geslacht niet met uw toorn, waar het
anders volledig vernietigd zou worden.
Gesel uw kudde niet met tegenspoed en angst, want de wateren
zullen droog vallen en de natuur verdorren.
Uw toorn zal alles verwoesten zonder een spoor achter te laten.
De hitte van uw Adem zal de Aarde doen ontvlammen en tot een
woestenij maken! Aan de horizon zal een ster te zien zijn.
De nacht zal vernietigd worden en er zal as vallen als sneeuw in de
winter die uw volk zal bedekken als spoken.
Wees ons genadig, God, en verzacht uw oordeel over ons. Denk aan
de harten die zich in U verheugen en waarin U zich verheugt!
Denk aan hen die in U geloven en laat uw Hand ons niet met kracht
slaan, maar verhef ons daarentegen in uw barmhartigheid en plaats
uw geboden in ieders hart.
Amen.
Gebed door onze Heer Jezus Christus gegeven
aan Vassula Ryden op 28 november 2009.

In 1933 gaf God aan Zuster Faustina een geweldig beeld van het
werk van de goddelijke barmhartigheid. Zij vertelt :

Ik zag een groot Licht met God de Vader in het midden daarvan.
Tussen dit Licht en de Aarde zag ik Jezus die aan het Kruis was
genageld, en wel zo dat God, die op de Aarde wilde neerzien,
gedwongen was doorheen de Wonden van onze Heer te kijken,
en ik begreep dat God terwille van Jezus de Aarde zegende.

0
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L a S alette 1846/73 : God gaat de wereld ongeëvenaard straffen! Wee de bewoners van de aarde! God gaat zijn toorn uitgieten en niemand zal aan zoveel rampspoed tegelijk kunnen ontsnappen!

20. O dierbare kinderen, de rampspoed gaat zo erg worden dat indien de dagen niet
verkort werden geen mens behouden zou blijven. Want God zal de wereld gaan verwoesten. Hij zal door vernieling het aanschijn van de aarde herschikken en haar bewoners uiteenslaan. De aarde zelf zal treuren en verkommeren. De aarde is ontheiligd,
want haar bewoners hebben de waarheid geweld aangedaan en het Eeuwige Verbond
verbroken. Zij waren zo onverstandig de Naam van de ware God te vergeten. Zij vertrapten zijn hoogstheilig Bloed en waren in de zonde volleerd!
21. De priesters offeren het vlekkeloos Slachtoffer, die mijn goddelijke Zoon Jezus
Christus is, niet aan de eeuwige Vader op, wat de grote kastijding zou hebben verminderd. Zij hebben het heilig offer van de Heilige Mis vervalst: in plaats van God te aanbidden, aanbidden zij de duivel en het is door deze vervloeking dat de aarde aan haar
vernietiging toe is. Haar inwoners zijn hier verantwoordelijk voor. Hierom zullen de inwoners van de aarde branden, want door bloed en vuur zullen ze voor hun zonden boeten.
Ja, de inwoners van de aarde dragen schuld omdat zij met het Bloed spotten van de
goddelijke Verlosser! Zij laten de duisternis het licht verdrijven en hebben de liefde en
het geloof uit deze wereld verbannen. Daarom wordt de aarde in haar grondvesten
geschokt. De aarde zal met een doffe dreun scheuren en talloze aardbevingen
kennen. Zij zal uit haar baan geraken en wankelen als een beschonkene onder
het gewicht van haar loodzware zonden, dwalingen en leugens.

L a S alette 1846/73 : De leidinggevenden, de leiders van Gods volk, hebben
het gebed en de boete verwaarloosd. De duivel heeft hun verstand verduisterd. Zij zijn die dwaalsterren geworden die de oude duivel met zijn staart
zal meeslepen en doen vergaan. God zal de oude slang toestaan verdeeldheid te zaaien onder de leiders. In alle gezinnen en gemeenschappen zal
men aan allerlei lichamelijke en geestelijke kwalen lijden. God zal de mens
aan zichzelf overlaten en gesels sturen die elkaar meer dan vijf en dertig
jaar zullen opvolgen. De samenleving staat aan de vooravond van de allerverschrikkelijkste geselingen en ernstigste gebeurtenissen. De mensheid
kan erop rekenen met een ijzeren roede te worden geslagen en uit de kelk
van Gods toorn te drinken.

22. Beminde kinderen, de huidige gidsen van het godsvolk zijn priesters die het gebed
en de boete zijn vergeten en foute leerstellingen volgen. Zij hebben de ware leer van
mijn goddelijke Zoon Jezus Christus verwaarloosd terwijl ze een vreemde leer aanhingen
in een vorm van afgodenvereniging. Zij hebben hun heilige gewaden voor modieuze
kleding omgeruild en zijn gaan samenwerken met atheïsten en valse profeten. Op die
manier gaven ze de duivel vrij toegang tot de Kerk. De priesters, kloosterlingen en
leidinggevenden zijn deze sterren waarvan sprake is in het Boek Openbaring: “Met zijn
staart sleepte hij een derde van de sterren aan de hemel mee en smeet ze op de
aarde.” (Openbaring 12:4)
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23. Ja mijn kinderen, deze sterren zetten hun licht om in diepe duisternis. Daar zij naar
duivelse suggesties luisterden kwamen allerlei leringen de Kerk binnen die mijn kinderen
hebben misleid. Zo veranderden de kinderen van het licht in kinderen van de duisternis.
De priesters, kloosterzusters en leken waren onverstandig en lieten zich op een dwaalspoor brengen. Zij brachten veel verkeerde leringen de Kerk binnen, waaronder het materialisme, modernisme en de oecumene. De kwalijksten zijn de charismatici. Ja, dierbare
kinderen, er zijn veel verkeerde leringen, maar de ergste komen van de charismatici die
van een duivelse en protestantse beweging zijn. De charismatici zijn kinderen der duisternis. Zij zijn ook die sterren die door de staart van de duivel worden meegesleept. Hun
enig wachtwoord is de afbraak van de Kerk en haar kinderen. Wees waakzaam, mijn
kinderen. Ik, de gezegende Maagd Maria, jullie Moeder, waarschuw jullie voor het grote
gevaar opdat jullie het kunt ontvluchten en niet sterven zult. Zij zijn diegenen die de Kerk
hebben afgebroken. Zij hebben het Heilig Misoffer vervalst en de ware leer van mijn
goddelijke Zoon Jezus Christus aangetast. Zij preken een heilige geest, die een geest van
dwaling is die van de duivel uitgaat. Kijk en zie hoe de profetieën van La Salette vervuld
zijn. Dit is door de charismatici, die mijn Kerk hebben verdeeld en schuldig zijn aan de
grote geloofsafval onder de priesters, kloosterzusters en leken, waardoor de Kerk in
puin valt. De duivel heeft hun intelligentie aangetast wat (de relatie tussen) de wereld en
mijn kinderen heeft omgedraaid: wat bij de priesters hoort wordt door leken gedaan en
wat bij de leken hoort wordt door priesters gedaan. Op die manier heeft een grote
duisternis en verwarring mijn andere kinderen overvallen. Hierdoor lijden veel families
lichamelijke en geestelijke pijnen, want God heeft de mens op zichzelf teruggeworpen. Dat
ving aan toen mijn priesterzonen de ware leer van mijn goddelijke Zoon Jezus Christus
hebben afgewezen en al die onderwijzingen hebben aanvaard die tegen mijn goddelijke
Zoon, zijn Kerk en ware kinderen zijn gericht. Dit is de oorzaak van al het kwaad dat de
mensheid treft!
24. De charismatici willen alles in de Kerk vernieuwen. Ze willen dat niets nog aan het
lijden en dood van mijn goddelijke Zoon Jezus Christus herinnert en daarom moedigen ze mijn priesterzonen, kloosterzusters en leken aan om alleen de verrezen
Jezus te prediken, een Jezus die geen offers vraagt, boete of gebeden (alsof geloof
en blijheid voldoende zouden zijn). Hij zou immers geen straffende God zijn. Om die

reden kun je Hem uit menselijke gril en grol in elke gewenste richting duwen. Mijn priesterzonen vielen in slaap en letten niet op. De vijand drong binnen, roofde hun schatten
en plunderde de heilige leer. En nu kunnen hun oren de waarheid van de ware leer niet
meer verdragen, die van ware wijsheid en ware liefde!
25. Zij durven de leer van mijn goddelijke Zoon Jezus Christus middelmatig en slaapverwekkend te noemen! En omdat jullie niet middelmatig wilt zijn, wordt slechts over verandering, vernieuwing en vrijheid gesproken. Jullie wilden je aan de gezonde leer onttrekken en hebben dat via al deze veranderingen tot stand gebracht. Daardoor zijn jullie
losgekomen van de ware God, van het ware Woord van mijn goddelijke Zoon Jezus
Christus. Nu is het niet meer zijn Evangelie dat jullie verkondigen, maar eentje dat vernieuwd is, verlost van de eis om het zondigen te stoppen, zonder beroep op gebed,
boete en nog minder op opoffering of liefde. Het door jullie verkondigde Evangelie is
alleen nog maar dansen, zingen, een valse vrede en liefde, huichelarij, groot bedrog
en veel leugens. Jullie priesters van mijn goddelijke Zoon Jezus Christus praten alleen
nog over Jezus met holle en duistere frasen, want jullie preken een Christendom zonder Christus. Daarom slaan jullie armzalige wartaal uit en krijgen jullie toehoorders
niet het licht en de rijkdom van de ware Christus en zijn Evangelie.
26. O priesters en kloosterzusters! Mijn goddelijke Zoon vroeg jullie de mens te veroveren, maar in plaats daarvan heeft de mens jullie veroverd. Door je door de wereld
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te laten veroveren, zijn jullie in een onhoudbare wanorde beland. Eens droegen jullie
het kruis, maar dat is nu verlaten voor een gitaar! Jullie hadden de leer van mijn goddelijke Zoon Jezus Christus, maar hebben die prijsgegeven voor menselijke overwegingen! Jullie hadden je eigen kledij maar hebt dat vervangen door belachelijke en
lichtzinnige menselijke modes. Jullie hadden een offer maar hebben dat in de steek
gelaten voor een eenvoudige maaltijd! Jullie droegen de rozenkrans, maar die werd
verhandeld voor een geweer. Jullie deden jullie gebeden, maar dat werd opgegeven
voor eenvoudige dans! Jullie bezaten rijke devoties, maar die werden opzijgezet voor
ongeestelijke gezangen, waar niet God in aanbeden wordt maar uitsluitend de mens!
27. O priesters en kloosterzusters! Jullie gingen de wereld in en bleven in zijn modder en vuiligheid steken, en in die toestand hebben jullie alles verloren! Ja, dierbare
zonen, in deze ruilhandel werd geen winst behaald, maar veel zaken zijn verloren
gegaan, heel veel schatten. De Heer liet dat toe om zo te tonen dat jullie zonder Hem
niets kunt. Hij liet je aan jezelf over omdat jullie je eigen lot in handen wilde nemen en
niet toestonden dat God in jullie harten regeert. Daarom blijven deze ellende en kwellingen jullie en de wereld achtervolgen. Omdat jullie de ware God hebt verlaten, zullen
jullie onder de ijzeren roede lijden om aldus tot erkentenis komen van wat je nu niet wilt
aanvaarden. Dan zul je inzien dat je uit de kelk van Gods toorn drinkt!

L a S alette 1846/73 : Dat de plaatsbekleder van mijn Zoon, de opperste herder
Pius IX, na 1859 Rome niet meer verlate, maar dat hij flink en edel zij. Ik zal
hem terzijde staan! Dat hij strijde met de wapens van het geloof en die der
liefde. Dat hij zich hoede voor Napoleon III. Deze is dubbelhartig. Wanneer hij
tegelijk paus en keizer wil zijn, zal God zich haastig van hem terugtrekken. Hij
is die arend die in zijn gang steeds hoger wilde klimmen en op het zwaard
neerstortte, waar hij zich van wilde bedienen om de naties te onderdrukken.
28. Mijn zonen, de pausen, hebben aan mijn woorden geen gehoor gegeven. Zij zijn
niet sterk geweest. Zij hebben niet gestreden met de wapens van geloof en liefde, en
dat verklaart waarom de Kerk zijn ineenstorting nabij is. Ja kinderen, heden zal ik jullie
een belangrijke waarheid vertellen. Wees niet bang te luisteren. Naderhand zullen
jullie weten dat het voor jullie eigen zieleheil was.
29. Destijds waarschuwde ik de paus, maar de waarschuwing hield daar niet op. In die
tijd is het begonnen. Sindsdien was er altijd wel een wereldleider die een hinderlaag
legde. Het is daarom dat ik zei om met de wapens van geloof en liefde te strijden. Veel
van mijn kinderen beweren dat nu Napoleon dood is (†1873), dat dat geschiedenis is en
het gevaar geweken is. Echter, dierbare kinderen, er stond altijd wel een arend klaar om
via de Kerk naar boven te vliegen ten einde de mensheid te domineren. Luister naar
wat ik zeggen ga: veel van mijn priesterzonen hebben niet op mij gelet en zijn daardoor
het geloof kwijtgeraakt. Zij hebben niet begrepen dat er achter een glimlach veel venijn
kan steken.
30. Mijn priesterzonen waren zo dom om het kwaad de Kerk te laten binnendringen. Zij
hebben door hun foute samenwerkingen mijn kinderen ten ondergang gebracht. Al wat
je nu in de Kerk ziet, dat priesters de leer van mijn goddelijke Zoon Jezus Christus aan
het veranderen zijn, dat zij hun priesterkleding niet meer dragen, dat zij de mens prijzen
in plaats van God, is een logisch gevolg van het feit dat de Heer jullie laat begaan.
Jullie koppigheid heeft een hindernis voor de Heilige Geest opgeworpen. In de uiterst
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wrede tijd die aankomt, zal ik met de paus zijn die naar mijn stem luistert (en dus niet
met die ander – zie § 39). Wie niet naar mijn stem luistert en die van mijn goddelijke
Zoon, zal de angst van de arend kennen, die zich door de onderdrukking van naties
wilde verheffen. Dan zal het moment zijn gekomen dat er veel bloed vloeit.

L a S alette 1846/73 : Italië zal voor zijn ambitie gestraft worden om het juk van
de Heer der Heersers af te schudden. En zo zal zij aan een oorlog worden
overgeleverd. Aan alle zijden zal er bloed stromen. Kerken zullen worden gesloten en ontheiligd. Priesters en religieuzen zullen worden vervolgd en men
zal ze een wrede dood doen sterven. Velen zullen van het geloof afvallen en
het getal van priesters en religieuzen, die van het ware geloof afvallen, zal
groot zijn omdat zij niet geleid werden door de goede geest van het Evangelie,
die een geest is van liefde en ijver voor de glorie Gods. Onder die mensen zullen zelfs bisschoppen zijn.
31. Ja, dierbare kinderen, Italië zal gestraft worden aangezien zij het juk van de Heer
der Heersers heeft willen afschudden. Veel priesters zullen een gewelddadige dood
sterven omdat ze de Antichrist geholpen hebben om het geloof in de harten van de
mensen uit te doven. De kerken zijn, zoals je kunt zien, ontheiligd, want de Heilige Mis
wordt niet opgedragen zoals het hoort. Het offer van het kruis is ontheiligd en nu heerst
er grote verwarring in de Kerk. Beminde kinderen, ik wil dat jullie begrijpen dat de
oecumene, het socialisme, materialisme, modernisme en de nieuwe liturgie, die in de
Kerk zijn geïntroduceerd, de aanbidding van de mens propageren in plaats van God.
Daardoor hebben jullie het ware geloof verlaten, de ware aanbidding en lofprijzing die
God toekomt. Italië is schuldig omdat de paus de grote afval niet heeft tegengehouden.
De paus zal lijden indien hij geen berouw toont en niet strijdt met de wapens van het
ware geloof en de ware liefde, en hij de aanbidding van de mens niet stopt en ertoe
brengt God te aanbidden.

L a S alette 1846/73 : Dat de paus zich in acht neme tegen wonderdoeners, want
de tijd is gekomen dat de meest verbazingwekkende wonderen plaats zullen
vinden, zowel op aarde als in de lucht.
32. De paus moet slim zijn en op zijn hoede voor de wonderdoeners omdat, indien hij
niet op zijn hoede is, hij heel veel zal moeten lijden. De vruchten kunnen nu reeds in de
wereld gezien worden. Indien hij niet naar mij luistert, zal hij veel bittere vruchten oogsten.
De mens heeft vooruitgang in de wetenschap geboekt, en in boosheid. In zijn trots
maakt hij zich aan God gelijk. Hij neemt het leven weg als hem dat goeddunkt en amuseert de wereld met zijn geweldige prestaties, zowel op aarde als in de lucht.
33. O, dierbare kinderen! Toen ik deze woorden in La Salette sprak, vertelde ik over de
geweldige prestaties van de mens die bommen maakt die zo krachtig zijn dat ze in
enkele minuten enorm veel mensen kunnen doden. En terwijl de jaren voorbijgingen,
bevestigde de mens zich in boosaardigheid en in zijn prestaties die de wereld vermaakten met een vernietigende wetenschap op aarde alsook in de lucht. Het ogenblik is
aangebroken dat de mens niet alleen de aarde domineert, maar met zijn vliegtuigen
ook de lucht. Dit is waarom ik de paus destijds adviseerde (met het gebed tot de aartsengel Michaël), want de onheilige mens, de mens der zonde, heeft de hele wereld in
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handen en mijn kinderen zijn niet in staat de grote catastrofe af te wenden. Indien mijn
kinderen niet met de wapens van geloof en liefde strijden, zullen ze niet zijn opgewassen tegen de wonderdoeners die de wereld al deze geweldige prestaties tonen die zij
kunnen doen.

Zij die schreit

L a S alette 1846/73 : In het jaar 1864 zal Lucifer met een groot aantal duivels uit
de hel worden losgelaten. Zij zullen het geloof beetje bij beetje vernietigen,
zelfs in personen die God zijn toegewijd. Zij zullen hen op zulk een wijze verblinden dat die personen, tenzij ze een bijzondere genade ontvangen, de geest
van die gevallen engelen overnemen. Veel religieuze ordes zullen geheel en al
het geloof kwijtraken en veel zielen verliezen.
34. De duivel zwerft vrij rond en misleidt mijn kinderen. Hij heeft zelfs de zielen en harten
van priesters en kloosterzusters vertroebeld. Hij heeft bij de hele mensheid grote
verwarring veroorzaakt. Zelfs gewijde zielen zijn door de duisternis en dwaling verdorven geraakt. Hij is zo machtig dat nu de wereld onder de heerschappij van de
duivel leeft. En daarom hebben veel religieuze instellingen het geloof verloren en zijn
er zoveel zielen verloren geraakt. Ja, dierbare kinderen, wees niet verbaasd over mijn
woorden. Weet wel dat in de Heilige Bijbel geschreven staat dat de duivel macht en
gezag zou worden toegekend over iedere stam, volk, taal en natie. (Daniël 8:9-12)
35. Ja, dierbare kinderen, wees niet bevreesd door het feit dat veel van mijn zonen
door de duivel zijn misleid. Hoeveel zeggen er niet dat ze profeten en zieners van God
zijn, maar zijn het niet! Integendeel, ze zijn duivelsknechten die met hun woorden de
Antichrist steunen door dwaling in de harten en zielen van mijn kinderen te strooien, de
leugen, verwarring en duisternis. Daarom, dierbare kinderen, moeten jullie voor deze
valse zieners en profeten op je hoede zijn. Luister en onderscheid en volg de ware
profeten en zieners van God, die werkelijk door God zijn gezonden, die werkelijk mijn
dienaars zijn en dienaars van mijn goddelijke Zoon Jezus Christus. Zie en onderscheid,
want aan hun vruchten zullen jullie ze kennen. Je moet diegenen vermijden die vruchten
voortbrengen van leugens, dwaling, haat en verwarring. Volg hen die vruchten voortbrengen van waarheid, liefde en licht en jullie verwarring opheffen. Volg ze, volg ze, want
ze bezitten het Woord van mijn goddelijke Zoon, en ook het mijne!
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L a S alette 1846/73 : Slechte boeken zullen rijkelijk over de wereld stromen en
de geesten der duisternis zullen overal een algemene verflauwing bewerkstelligen voor alles wat de dienst van God betreft. Zij (deze geesten) zullen een
heel grote macht over de natuur bezitten en er zullen kerken zijn waarin die
geesten aanbeden worden. [Bij hoge uitzondering] zullen mensen, waaronder
zelfs priesters, door die boze geesten van de ene plaats naar de andere worden getransporteerd, daar zij niet geleid worden door de goede geest van het
Evangelie, die een geest is van nederigheid, van liefde en ijver voor de glorie
van God. In bepaalde gevallen zal men de dode lichamen van rechtvaardigen
opwekken [dat wil zeggen dat die doden het uiterlijk aannemen van die rechtvaardige zielen die eens op aarde leefden ten einde de mensen beter te kunnen misleiden. Die zogenaamde opgewekte doden, die niets anders zijn dan
duivels in die gestalte, zullen een ander evangelie prediken dat ingaat tegen
het ware van Jezus Christus, waarin het bestaan van de hemel wordt ontkend,
wat ook wil zeggen van de zielen die verdoemd zijn. Het zal lijken dat al die
zielen met hun lichamen verenigd zijn.] Wat tussen haakjes staat, is Mélanies
eigen verklaring naderhand.
Overal zullen buitengewone ‘wonderen’ plaatsvinden, daar het echte geloof zal zijn uitgeblust en het valse licht de mensen verlicht. Wee de leiders der
Kerk die alleen maar denken aan het opstapelen van rijkdom op rijkdom en het
veilig stellen van hun gezag, en die hoogmoedig heersen.

36. De wereld leeft in volstrekte wanorde en duisternis hetgeen bevorderd werd door
de verspreiding van boeken die uit de hel komen. Die hebben mijn kinderen tot afval
gebracht. Er zijn boeken die uitsluitend spreken over Satan en zijn engelen en over
duivelsaanbidding. Er zijn zelfs kerken waarin hij aanbeden wordt. Er zijn ook boeken die over Jezus spreken, maar dat is dan niet de ware Jezus maar een valse die
mijn kinderen met een vals licht verlicht. Mijn kinderen wandelen in dit valse licht dat
hen langzaamaan omringt en in een fatale duisternis leidt. Veel van mijn kinderen
zijn in de greep van onreine geesten. Die misleiden de mensen en mijn kinderen
door te zeggen dat de geest die hen toespreekt een heilige geest is. Dierbare kinderen, jullie zien nu hoe met de komst van de charismatici in de Kerk de gewoonten
van mijn kinderen ondersteboven zijn gekeerd. Onder hen zijn velen die door een
onreine geest zijn bezeten met als enig doel mijn kinderen in hun klauwen te drijven
en van het ware geloof af te brengen. Wees zorgvuldig, ik verwittig jullie omdat deze
duivelskinderen velen hebben misleid. Zoals je ziet is het een kwaad dat onder veel
volgelingen van mijn Kerk een sterke groei heeft meegemaakt. Velen hebben deze
dwaling omarmd omdat ze niet het goede voorbeeld van het Evangelie zochten en
dat van mijn goddelijke Zoon Jezus Christus. In hun ongebreidelde verdorvenheid
zal de wassende dood over een ander evangelie spreken.
37. O, dierbare kinderen! Ik heb gewaarschuwd dat jullie ongehoorzaamheid je ondergang inluidt. Deze onheilige mensen, vijanden van God, zullen een leer brengen
waarmee slechte geesten en onreine geesten worden opgeroepen. Als de tijd is
aangebroken, zullen ze mensen in bezit nemen. Het kwaad van deze mensen en leiders van de Kerk, die leugens en dwaling gebruiken om mijn andere kinderen te misleiden, zullen ten toon worden gesteld. Deze boze geesten zullen ze op dwaalsporen
brengen en hun dood veroorzaken. Dan zullen de mensen inzien dat al deze gebeurtenissen en ontreddering en duisternis niet van God komen maar van de duivel.
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Er zullen ook mensen zijn die zich inzetten om mijn kinderen te bedriegen door zich
profeten en zieners van God te noemen, maar luister niet naar ze omdat het geen
ware profeten en zieners zijn. Hun leugens bedriegen de mensen als ze zeggen dat
God niet straft, dat God niet op aarde zal komen om eenieder naar zijn werken te
oordelen, en dat de Maagd niet waarschuwt en dreigt. Neen, dierbare kinderen, luister niet naar wie dat zegt, want zij willen jullie in verwarring brengen en Gods
gerechtigheid doen vergeten. Maar God straft wél. De Bijbel staat vol voorbeelden
over de wraak van de Eeuwige Vader, die over de wereld werd uitgegoten tot bestraffing van de zondigheid van de mens.

De basiliek van La Salette op de plaats der verschijning.

38. De tijd is nabij dat zijn heilige wraak wordt uitgegoten tot bestraffing van de zonden van de mens alsook om zijn dwaasheid en trots. Hierom, dierbare kinderen, mogen jullie geen geloof schenken aan deze valse profeten en zieners die jullie met hun
oorstrelende woorden willen bedriegen! Ren weg van hen indien je jezelf redden wilt,
ren weg indien je vergeving zoekt. Aldus kan de genade van mijn goddelijke Zoon Jezus
Christus jullie in tijden van nood behoeden. Mijn dierbare kinderen, ren weg van deze
foute priesters en kloosterzusters en deze verkeerde leken [die zich bij de charismatici
hebben aangesloten], weg van de valse profeten en zieners! Ren weg van de goddelozen die met hun haat je ziel en hart trachten te verwonden. Mijn kinderen, wees
voorzichtig, want jullie leven in het tijdperk waarin het valse licht de wereld verlicht, de tijd
dat het valse licht de komst van de Antichrist voorbereidt. Indien jullie niet zijn voorbereid, zal hij je kunnen vernietigen! Luister naar mijn woorden en zoek een toevlucht
in het ware licht van mijn goddelijke Zoon Jezus Christus opdat Hij jullie kan helpen de
dwalingen, waarin je beland bent, van je af te schudden.
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L a S alette 1846/73 : De plaatsbekleder van mijn Zoon zal veel te lijden hebben
omdat de Kerk voor een tijd zal zijn overgeleverd aan grote vervolgingen. Dat
zal de tijd der duisternis zijn. De Kerk zal een afschuwelijke crisis doormaken.
Daar het heilig geloof van God vergeten zal zijn, zal ieder individu zichzelf willen besturen en de mensen van zijn eigen niveau proberen te overtreffen. Men
zal de burgerlijke en geestelijke machten afschaffen. Iedere regel en elke
rechtvaardigheid zal met de voeten getreden worden. Men zal niets anders
zien dan moorden, haat, jaloezie, leugen en verdeeldheid, zonder enige liefde
voor God, vaderland en gezin.
De Heilige Vader (Johannes Paulus II) zal veel lijden. De bozen zullen
verschillende malen een aanslag op zijn leven plegen, zonder zijn leven te bekorten, maar noch hij, noch zijn opvolger zal de triomf van Gods Kerk zien.
39. Dit is het uur der duisternis die de hele wereld bedekt zoals nog nooit eerder werd
vertoond, een duisternis zonder zijns gelijke. De wereld zal de crisis van de Kerk zien,
die treuren zal en roepen. Maar het zal te laat zijn. O, mensheid! Jammer en treur
omdat de duivels vrij rondwandelen. Mijn kinderen zijn verloren, want ze zijn hun God
vergeten. De ware paus zal veel lijden, want er zal een antipaus zijn die de Kerk van
mijn goddelijke Zoon aan de Antichrist heeft overgeleverd. Ik zal tot aan het eind met
de ware paus zijn om zijn offer te aanvaarden. Laat je niet om de tuin leiden, dierbare
kinderen. Let op de antipaus en onderscheid wie de ware paus is. De duivel heeft hier
verwarring gesticht. Open jullie ogen, geest en hart, zodat je kunt onderscheiden en
niet dwaalt.
L a S alette 1846/73 : De politieke machthebbers zullen allen eenzelfde doel hebben, dat bestaat uit het afschaffen en doen verdwijnen van elk godsdienstig
beginsel, om plaats te maken voor het materialisme, het atheïsme, het spiritisme en allerhande zonden. In het jaar 1865 zal men de ontwijding zien van de
heilige plaatsen. In de kloosters zullen de bloemen van de Kerk in staat van
ontbinding zijn, en de duivel zal zich als de koning der harten uitgeven. Dat zij
die leiding geven aan godsdienstige instellingen op hun hoede zijn voor mensen die zich aanmelden, want de duivel zal al zijn geslepenheid gebruiken om
in de kloosterorden mensen te laten opnemen die zich aan zonde hebben
overgegeven, want ongeregeldheden en de liefde voor het vleselijk genot zullen zich over de hele wereld hebben verspreid.

40. Ja, mijn kinderen, toen waarschuwde ik de Kerk voor dit gevaar, maar mijn priesterzonen schonken geen aandacht aan mij. Zij waren niet oplettend en vergaten het
gebed en de boete en aanvaardden zondige mannen en vrouwen in hun gemeenschappen die mijn overige kinderen met hun zonden bedierven. Hun volgelingen mochten tot
geheime genootschappen toetreden, die de Kerk veel schade toebrachten. Zij lieten
mannen en vrouwen, ware duivelsknechten, in de Kerk toe, die mijn zonen voorbereidden om zich aan de Antichrist over te leveren. Ik zeg jullie met grote droefheid dat de
bloemen van de Kerk, dat zijn de priesters, kloosterzusters en leidinggevenden, afvallig
zijn geworden en zodoende de mensheid hebben aangetast. Mijn zonen en dochters
menen God te loven, maar het is niet God die ze aanbidden, maar de duivel die in hun
harten regeert. Hij heeft hun intelligentie afgestompt wat verklaart waarom ze mijn
terechtwijzingen en de heilige leer niet aanvaarden. Het is omdat ze de ware God heb-
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ben verlaten. In hun harten en menselijk verstand is alles gewijzigd. In plaats van God te
loven en prijzen, willen ze zelf worden geloofd en geprezen. Aldus is mijn volk in een
dodelijke goddeloosheid geraakt.
41. Dierbare kinderen, het mensenras heeft zich aan ongebreidelde zonde overgegeven en gaat zijn ondergang tegemoet. De man heeft zijn man-zijn opgegeven en de
vrouw haar vrouwelijkheid. Door de verandering van hun natuur regeert in hen zonde,
boosheid en geweld. De wereld is één groot Sodoma en Gomorra geworden waar
homoseksuelen, lesbiennes en overspeligen hun zinnen botvieren. Zij begeven zich in
ongeremde wellustigheid die het mens-zijn in een redeloos beest verandert. Wegens hun
onreinheid en ellende hebben zij de zin voor het geestelijke verloren. Het enige dat hen
ter harte gaat en hun geest bezighoudt is winstbejag. Als redeloze beesten wentelen ze
zich in hun eigen vuil rond. De reden waarom de aarde om straf roept, is omdat man en
vrouw zich met bloed en vuil hebben besmeurd. Zij verwerpen de vrucht van hun ongeremde passies. Meedogenloos drijven ze de vrucht af, en zo vullen ze de aarde met
kleine lichamen. O, de wereld is een graf waar men alleen maar verrotting ziet, ellende en
stank! De overheid werkt met de Antichrist samen door wetten aan te nemen die tegen
de leer ingaan van mijn goddelijke Zoon. Zij ondersteunt een fataal materialisme dat
mijn kinderen tot zware ondeugd brengt die het goede in hun hart en ziel uitdooft en
het kwade aanwakkert.

L a S alette 1846/73 : Frankrijk, Italië, Spanje en Engeland zullen oorlog voeren.
Het bloed zal door de straten stromen. Fransman zal strijden tegen de Fransman, Italiaan tegen Italiaan, en daarna komt er een algemene en verbijsterende oorlog. Gedurende enige tijd zal God zich Frankrijk noch Italië herinneren omdat het Evangelie van Jezus Christus niet meer gekend is. De bozen
zullen al hun vermetelheid ontplooien. De bozen zullen al hun vermetelheid
ontplooien. Men zal elkaar doden, elkaar zelfs tot in de woonhuizen afslachten.

42. Dierbare kinderen, jullie weten dat deze landen in de voorbije eeuw en zelfs in deze
(de 20e), veel oorlogen hebben gekend. Er heerst nu een schijnvrede, maar op een gegeven moment zullen ze weer oorlog met elkaar voeren. Dit alles zal door blijven gaan. Ze
zullen zich opnieuw in bloedige gevechten storten en verschrikkelijke oorlogen, want
waar een begin was, moet een eind komen. Na die onophoudelijke gevechten zal er
vrede komen onder de mensen, maar het zal een valse vrede zijn. Zoals men wel weet
is de aarde door de eerste en tweede wereldoorlog gestraft geworden waarin de goddelozen al hun kwaadwilligheid aan de dag legden. Mijn kinderen hebben toen veel geleden, maar toen deze periode voorbij was, vielen de mensen opnieuw in ondeugd en
werden slechter dan voorheen. Daarom zei ik in La Salette: “Maar die vrede onder de
mensen zal niet van lange duur zijn. Vijf en twintig jaren van overvloedige oogsten zullen
hen doen vergeten dat de zonden van de mens de oorzaak zijn van alle rampen die op
aarde neerkomen.”
43. Mijn kinderen, deze periode begon na de tweede wereldoorlog. De mensen geloven nog steeds dat er vrede is, dat zij veel goede vruchten hebben, dat de Kerk nog
steeds het geloof verspreidt, dat zij een nieuwe leer heeft, dat zij de praktijken van de
Kerk en mijn kinderen heeft vernieuwd, en ze prijzen zich heel gelukkig vanwege het
modernisme dat de Kerk is binnengedrongen. Velen hebben het lef te zeggen dat de
Kerk er nu beter voorstaat dan ooit. Ze beweren dat er een rijke oogst is, maar als ze
goed kijken naar wat werkelijk geoogst is, zullen ze begrijpen wat ik destijds zei.
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L a S alette 1846/73 : Bij de eerste slag van zijn bliksemend zwaard zullen de
bergen en de hele natuur van vrees sidderen, daar de wanorde en misdaden
van de mens het gewelf van de hemel hebben doorboord. Parijs zal in brand
staan en Marseille worden overstroomd. Meerdere steden zullen door aardbevingen in puin storten en verzwolgen worden. Men zal denken dat alles verloren is. Men zal niet anders dan moorden zien en horen van wapengeweld en
gevloek. De rechtvaardigen zullen veel lijden. Hun gebeden, boetedoening en
tranen zullen ten hemel stijgen. Heel Gods volk zal om vergeving en genade
smeken en mijn hulp en bemiddeling inroepen.
Dan zal Jezus Christus door een daad van zijn rechtvaardigheid en van
zijn grote liefde voor de rechtvaardigen aan zijn engelen bevelen om al zijn
vijanden ter dood te brengen. Plotseling zullen de vervolgers van de Kerk van
Jezus Christus en alle mensen, die zich aan de zonde hebben overgegeven,
sterven en de aarde zal op een woestijn gelijken. Dan zal er vrede ontstaan,
de verzoening van God met de mensen. Jezus Christus zal gediend, geëerd
en verheerlijkt worden. De liefde zal overal bloeien. De nieuwe koningen zullen
de rechterarm van de Heilige Kerk zijn, die sterk zal zijn en nederig, en vroom
in armoede, in vurige navolging van de deugden van Jezus Christus. Het Evangelie zal overal gepredikt worden en de mensheid zal grote vordering maken in
het geloof, want er zal eenheid zijn onder de arbeiders van Jezus Christus, en
de mensen zullen in de vreze Gods leven. Maar die vrede onder de mensen
zal van korte duur zijn: vijf en twintig jaren van overvloedige oogsten zullen
hen doen vergeten dat de zonden der mensen de oorzaak zijn van alle rampen
die op de aarde neerkomen.
Een voorloper van de Antichrist zal met zijn legers, die uit verschillende
volkeren zijn samengesteld, tegen de ware Christus strijden, de enige Redder
van de wereld. Hij zal veel bloed vergieten en de eredienst van God willen vernietigen om zich als een god voor te doen.

44. De Antichrist bereidt mijn zonen en de mensheid voor op zijn aantreden in de wereld.
Om te kunnen slagen wordt hij door zijn voorloper bijgestaan, die daartoe veel middelen gebruikt. Binnen en buiten de Kerk tracht hij mijn kinderen weerloos te maken,
manipuleerbaar en gelovers van bepaalde ideeën, die hij over de wereld verspreidt om
zijn verovering van de mensheid te vergemakkelijken. Mijn kinderen begrijpen niet dat
atheïsme, materialisme, oecumene, spiritisme, de charismatische beweging, het modernisme, socialisme, humanisme, communisme, zinnelijkheid, liberalisme, en de rest van
dat soort ideeën, door mensen zijn bedacht om daarmee de komst van de Antichrist
voor te bereiden. Zoals je ziet streeft hij naar afschaffing van de aanbidding van de
ware God om zich daarna zelf als god te kunnen presenteren. Dit staat te gebeuren
omdat mijn eigen priesterzonen het tabernakel uit het midden van de kerk hebben gehaald. Als er tegenwoordig nog een tabernakel in de kerk staat, is die ergens in een donkere en verlaten hoek weggestopt. Zien jullie hoe het kwaad om zich heen heeft gegrepen? Begrijpen jullie nu waarom de Antichrist deze voorloper gebruikt om te zorgen dat
de ware leer van de ware God uit de zielen en harten van mijn kinderen verdwijnt?
Alleen zo kan hij in de Kerk en in de wereld binnentreden. Mijn priesterzonen zijn zo blind
dat ze met vreugde het altaar, het tabernakel en het kruis hebben verplaatst en alle
devoties hebben opgeheven, zoals de rozenkrans, die door ons aan de Kerk werd gegeven. O, de blindheid van onze zonen is grenzeloos. Indien ze geen berouw hebben,
zal die blindheid in hen blijven en de oorzaak zijn van hun eeuwigdurende veroordeling.
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L a S alette 1846/73 : De aarde zal met allerlei soort gesels geslagen worden –
behalve dan nog de pest en de hongersnood, die algemeen zullen zijn. Oorlogen zullen elkaar opvolgen tot aan de laatste oorlog, die dan gevoerd zal worden door de tien koningen van de Antichrist, die allen eenzelfde oogmerk
zullen hebben en de enigen zijn die de wereld regeren. Voordat dit gebeurt zal
een soort schijnvrede in de wereld heersen. Men zal aan niets anders denken
dan zich te vermaken. De bozen zullen zich aan elk soort zonde overgeven
maar de kinderen van de Heilige Kerk, de kinderen van het geloof, mijn ware
navolgers, zullen groeien in de liefde tot God en in de deugden die mij het dierbaarst zijn. Gelukkig de nederige door de Heilige Geest geleide zielen! Ik zal
met hen strijden totdat zij de volheid van jaren hebben bereikt.

45. Beminde kinderen, de voorloper zal helpers hebben en dat zijn deze koningen,
maar om het volk tegemoet te komen, wordt het woord ‘president’ gebruikt. Dezen, die
de naties regeren, heten geen koning maar president. De tien presidenten zullen met
de aan hen toegewezen landen de Antichrist te hulp schieten. Zij zijn diegenen die de
wereld regeren en zijn weg bereiden, dat wil zeggen dat zij de mensheid voorbereiden om
zijn leer (die van de Antichrist) te aanvaarden. Zij zorgen ervoor dat de jeugd en alle
anderen die hun ideeën aanvaarden, een generatie is die God niet liefheeft, maar
slechts zichzelf. De aarde beleeft nu deze rampspoed van plagen, pest en honger,
maar de mens, in plaats van berouw te tonen en God vergiffenis te vragen, volhardt
in zijn zonden en zwakheid. Mijn ware kinderen, die mij waarlijk beminnen, zal ik echter beschermen. Ik zal ervoor zorgen dat ze onder mijn goddelijke mantel blijven (een
mantel met goddelijke kracht). De Antichrist zal ze niet kunnen schaden, want de genade van mijn Onbevlekt Hart zal de haat en leugens weten te overwinnen.

L a S alette 1846/73 : De natuur zal wegens de mensen om wraak roepen en zij
siddert van ontzetting in afwachting van wat de met misdaden bevuilde aarde
overkomen zal. Beef aarde, en u allen die beweert Jezus Christus te dienen,
maar die in uw binnenste uzelf aanbidt. Beef, want God gaat u aan zijn vijand
overleveren, want de heilige plaatsen zijn nesten van verdorvenheid geworden. Veel kloosters zijn niet meer huizen van God, maar de weilanden van
Asmodea en zijn soort. (Asmodea is een oosterse kwaadgod uit het verre verleden die het goede bestrijdt en chaos veroorzaakt.)
In die tijd zal de Antichrist geboren worden uit een Hebreeuwse non, uit
een onechte maagd die gemeenschap zal hebben met de oude slang, de
meester van onreinheid. Zijn vader zal bisschop zijn. Bij zijn geboorte zal hij
godslasteringen uitbraken, en zal hij tanden hebben. Het zal in één woord de
geïncarneerde duivel zijn. Hij zal vreselijke kreten slaken, hij zal wonderen
doen en zich slechts met onreinheden voeden. Hij zal broers hebben die, ofschoon zij niet zoals hij geïncarneerde duivels zijn, kinderen van het kwaad
zijn. Op twaalfjarige leeftijd zullen ze zich door hun dapper bevochten overwinningen onderscheiden. Weldra zal ieder van hen aan het hoofd van legers
staan, daartoe bijgestaan door de legioenen van de hel.
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46. Dierbare kinderen, de Antichrist bevindt zich nu op aarde. Hij heeft door zijn grote
overwinningen bekendheid gekregen. Uit kwaadwilligheid heeft hij reeds vanaf zijn
geboorte onophoudelijk godslasteringen geslaakt tegen de ware God. Samen met zijn
broers heeft hij veel wonderen verricht. Mijn priesterzonen en de kloosterzusters hebben door hun slechte levenswandel, waardoor de kloosters en heilige plaatsen in de
weilanden van Asmodea zijn veranderd, zijn geboorte verhaast. Zeer spoedig zal hij opstaan tegen de ware Kerk van Jezus Christus, daartoe bijgestaan door legioenen duivels. Tot op heden stelt hij zich tevreden met in de zielen en harten van mijn kinderen
zonde, verwarring, leugens en duisternis binnen te brengen, maar wanneer de volheid der tijden gekomen is, wanneer hij zichzelf moet waarmaken, zal hij zich tonen. En
de kinderen van mijn Kerk zullen hun fout dan inzien.

L a S alette 1846/73 : De seizoenen zullen veranderen en de aarde zal slechts
bedorven vruchten voortbrengen. De sterren zullen hun gewone bewegingen
staken, de maan zal nog maar een zwak, roodachtig licht uitstralen. Het water
en vuur zullen uiting geven van de stuiptrekkingen van de aardbol. Verschrikkelijke aardbevingen zullen bergen en steden en dergelijke verzwelgen.
Rome zal het geloof verliezen en de zetel van de Antichrist worden.
Samen met de Antichrist zullen de duivels in de lucht grote wonderen doen,
zowel op aarde als in de lucht. De mensen zullen steeds meer ontaarden,
maar God zal zorgdragen voor zijn getrouwe dienaren en de mensen van goede wil. Het Evangelie zal overal verkondigd worden, alle mensen van alle
naties zullen de waarheid kennen!
47. De aarde staat aan het begin van haar weeën, zij wordt gekweld, maar zal spoedig in doodsstrijd zijn verwikkeld en in angst en paniek raken, want de Antichrist zal
zijn triomfen uitbuiten. Zijn laatste slag zal hij zeker niet willen verliezen. Met de reeds
genoemde enormiteiten zal hij de wereld onderwerpen. Technologie zal een van de
krachtigste middelen zijn waarmee hij de aarde en de lucht domineert. Maar ik zal mijn
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ware kinderen opwekken om overal de waarheid te verkondigen. Alle landen zullen
kennismaken met het ware Evangelie van mijn goddelijke Zoon Jezus Christus. Alle mensen van alle naties zullen van de liefde van de ware God horen, van zijn rechtvaardigheid
en wijsheid.
48. Rome zal door de toenemende terreur met schrik geslagen zijn. Daar zij niet heeft
geluisterd en mijn raadgevingen niet heeft opgevolgd, zal zij ten prooi vallen aan dit
verschrikkelijk kwaad. Omdat zij niet het zachte juk van mijn goddelijke Zoon heeft willen
dragen, zal zij het zware, wrede en verdrukkende juk van de Antichrist moeten dragen
met al het kwaad, de angst, pijn en dood, die daaruit volgen. Wanneer de Antichrist
binnen de muren van het Vaticaan zijn banier en symbolen zal hebben geïnstalleerd,
zullen mijn zonen (hun fout) inzien, maar het zal dan te laat zijn.

L a S alette 1846/73 : Ik richt een dringende oproep tot de aarde! Ik aanroep de ware leerlingen van de levende en in de hemelen heersende God! Ik aanroep de ware volgelingen
van de mensgeworden Christus, de enige en
ware Redder van mensen! Ik aanroep mijn
kinderen, de ware gelovigen, zij die zich aan
mij hebben gegeven, zodat ik ze naar mijn
goddelijke Zoon kan brengen, hen die ik om
zo te zeggen in mijn armen draag, hen die
vanuit mijn geest hebben geleefd. Tenslotte
aanroep ik de Apostelen der Laatste Dagen,
de trouwe leerlingen van Jezus Christus, die
in verachting van de wereld hebben geleefd
en in zelfonthechting, in armoede en nederigheid, misprezen en in stilte, in gebed en versterving, in kuisheid en in vereniging met God,
in het lijden en ongekend door de wereld. Het
is tijd dat ze uitgaan en de wereld komen verlichten. Ga en toon jullie als mijn
geliefde kinderen. Ik ben met jullie en in jullie, mits jullie geloof het licht is dat
jullie in deze onfortuinlijke dagen verlicht. Dat jullie ijver je hongerig maakt voor
de glorie en eer van Jezus Christus. Strijd, kinderen van het licht, gij zienden,
die klein in aantal zijt, want ziehier de tijd der tijden, het eind van het einde.

49. O, dierbare kinderen, dit zijn mijn tijden, de tijden waarin men de naam van de
Maagd Maria, de gezegende Moeder Gods moet aanroepen, want het is aan mij om
het oude serpent te overwinnen. Ik zal hem samen met zijn volgelingen verbrijzelen.
(Genesis 3:15) Ik zal het zijn, die het kwaad in de wereld verbrijzelt, omdat de Heilige
Drievuldigheid, de Drie-ene God mij zijn macht heeft verleend. Het is daarom, dierbare
kinderen – vergeet dat niet – dat ik in deze tijd een heel belangrijke taak heb. Ik zal
mijn leger leiden en de genaden van mijn Onbevlekt Hart zullen aan de ware Kerk van
mijn goddelijke Zoon Jezus Christus de overwinning schenken. Vergeet ook de sacramenten niet, vergeet de heilige rozenkrans niet, vergeet niet alle raadgevingen die ik jullie
via een aantal zieners en profeten heb gegeven. Maak onderscheid tussen de valse en
de ware (profeten), opdat jullie niet bedrogen wordt.
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L a S alette 1846/73 : De Kerk zal verduisterd zijn, de wereld zal met ontzetting
geslagen zijn. Maar daar zijn Henoch en Elia, vol van Gods Geest! (Die twee
oudtestamentische figuren zijn nooit gestorven, maar opgenomen.) Zij zullen
preken in de kracht Gods, en de mensen van goede wil zullen in God geloven
en veel zielen zullen vertroost worden. Dankzij de Heilige Geest zullen ze grote vorderingen maken, en zij zullen de demonische dwalingen van de Antichrist
aan de kaak stellen. Wee de bewoners der aarde! Er zullen bloedige oorlogen
zijn en hongersnoden, pest en besmettelijke ziekten. Er zullen verschrikkelijke
hagelbuien zijn, donderslagen die steden doen beven, aardbevingen die landen verzwelgen. Men zal stemmen horen in de lucht. Mensen zullen hun hoofd
tegen de muur slaan en om de dood roepen, maar anderzijds zal de dood hun
marteling zijn. Overal zal bloed stromen. Wie zou standhouden indien God de
tijd van beproeving niet inkortte? God zal zich door al het bloed, de tranen en
gebeden van de rechtvaardigen laten vermurwen.
Henoch en Elia zullen ter dood worden gebracht. Het heidens Rome zal
verdwijnen. Het hemelvuur zal neerstorten en drie steden verslinden. Het hele
heelal zal met afgrijzen gadeslaan. Velen hebben zich laten verleiden omdat
ze niet de ware Christus, die onder hen leeft, hebben vereerd. De tijd is daar,
de zon verduistert, slechts het geloof leeft…
50. Ja, dierbare kinderen, jullie leven thans in de tijd waarvan mijn Zoon Jezus Christus
zei dat deze komen zou. Onze tijd is getuige van de wonderbare prestaties van de
mens: van de atoombom, de raketten, van vergevorderde technologie en grote wetenschappelijke vooruitgang, waarmee de mens zelfs andere planeten kan veroveren. Het
is ook de tijd van de grote afwijzing van God, van zijn goddelijke leer en geboden; een
van grote verwarring, want zij hebben zijn Heilig Kruis vertreden en zijn zelfs tot de ontkenning van zijn Heilige Naam gekomen; tevens de tijd van algemene rampspoed,
van valse profeten, van het geweld dat met voortdurende oorlogen over de wereld
raast. Jullie leven in de tijd van het laatste uur, omdat de wereld onder dreiging van
een derde wereldoorlog staat. Als dit de mensheid overkomt, zal die veel dodelijker zijn
dan de voorgaande. Er is zoveel geweld, zoveel kwaad en zoveel afwijzing van God,
dat jullie in bloed en zonde zullen worden gedompeld. Hierom klinkt over de hele wereld de verschrikkelijke doodskreet. De wereld zal getuige zijn van de teloorgang van
de mensheid, waar de dood overheen walst: “Daar verscheen een vaalgroen paard.
Hij die erop zat, zijn naam was de Dood. En Hades kwam achter hem aan. Aan hen
werd macht gegeven over het vierde deel van de aarde, om te doden met het
zwaard en met hongersnood en met de pest en door de wilde dieren op aarde.”
(Openbaring 6:8)

L a S alette 1846/73 : Nu is de tijd. De afgrond opent zich. Ziehier de koning der
koningen (van het rijk) der duisternis. Hier is het beest met zijn dienaren, dat
zich de redder van de wereld noemt. Hij zal zich hoogmoedig in de lucht verheffen tot aan de hemel toe. Hij zal verstikt worden door de adem van de
aartsengel Michaël. Hij zal vallen, en de aarde die sedert drie dagen in voortdurende beweging was, zal haar vurige schoot openen. Hij zal voor altijd met
al de zijnen in de eeuwige afgronden van de hel worden gestort.
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51. De nu komende tijd, dierbare kinderen, is de tijd van het breken van het zevende zegel, als de zevende trompet klinkt en luide stemmen in de hemel worden gehoord, die
roepen: “Nu komt de heerschappij over de wereld toe aan onze Heer en zijn Messias. Hij
zal als koning heersen tot in alle eeuwigheid. De vierentwintig oudsten, die op hun tronen
zetelen voor het aanschijn van God, wierpen zich neer en aanbaden God: “Wij danken U,
Heer, God, Albeheerser – die is en die was – dat U uw grote macht gegrepen hebt en uw
koningschap hebt aanvaard. De volkeren waren in toorn ontstoken, maar úw toorn is ontbrand. De tijd is gekomen om de doden te oordelen en om het loon aan uw dienstknechten, de profeten, te geven, en aan de heiligen en hen die ontzag hebben voor uw Naam,
kleinen en groten, en hen te vernietigen die de aarde vernietigen.” (Openbaring 11:15-18)

L a S alette 1846/73 : Dan zullen het water en het vuur de aarde zuiveren en alle
werken van de hoogmoed van mensen verslinden en alles zal worden vernieuwd. God zal gediend en verheerlijkt worden.
52. Dierbare kinderen, ik heb tot jullie gesproken omdat ik jullie graag wilde onderrichten
over de boodschap die ik in La Salette gaf. Nu is de tijd aangebroken van de vervulling
van alles wat ik in deze boodschap heb voorzegd. Veel zaken staan jullie voor ogen als
bij een levend testament waaruit blijkt dat ik de waarheid sprak. Ik ben blijven spreken,
omdat ik jullie geliefde Moeder ben. Ik roep, ik waarschuw en ik wijs jullie terecht, want
ik bemin jullie. Niets anders dan liefde beweegt mij ertoe met jullie te gaan spreken,
enkel liefde, omdat ik ongaarne zie dat mijn kinderen veroordeeld worden. Vertel mij
niet dat ik mijn mond moet houden over straf of dat ik mijn kinderen hard behandel.
Neen, kinderen, vertel dat niet, want nu zijn de tijden dat ik, de gezegende Maagd
Maria, de Moeder van God, over Gods gerechtigheid moet spreken, en deze is verschrikkelijk. Nu is zijn gerechtigheid aan de beurt, daar Hij ook rechtvaardig is.
53. Jullie moeten dit goed begrijpen, dierbare kinderen: dwaal niet door te zeggen dat
God niet straft! Dierbare kinderen, luister en overdenk mijn woorden en die van mijn
goddelijke Zoon Jezus Christus, want door deze woorden brengen wij de wereld op de
hoogte van het grote kwaad van leugen en bedrog dat nu op aarde heerst, dat velen
in zijn netten van verwarring en misleiding heeft gesleept en tot slaaf gemaakt. Hoevelen zijn er niet tot de zonde van afgoderij geraakt! Omdat ze niet naar mij wilden luisteren, zijn ze afgedwaald. Het uur der waarheid en gerechtigheid is aangebroken. De
kwade werken der mensen van leugens en bedrog zullen tot hun schaamte worden ontbloot. Ze wilden niet naar mijn woorden luisteren omdat mijn woorden waarheid en leven
zijn, wat hun geweten plaagt. Het herinnert ze aan hun zonden, aan hun slechte leven en
het verraad van mijn goddelijke Zoon Jezus Christus en mij. Zij wensten met heel hun ziel
en hart dat God niet straft, zodat ze ongestraft zouden blijven als God met zijn gerechtigheid de aarde bezoekt.

• SLOT
54. Ik, de gezegende Maagd Maria, de Moeder van God, doe deze oproep van liefde
en verwittiging jullie, zodat je je leven kunt verbeteren en met zondigen stoppen en tot
God terugkeren, tot de WARE GOD!!! Open jullie hart en ziel voor de waarheid, voor
de liefde, voor de rechtvaardigheid en voor de ware leer van mijn goddelijke Zoon en
ontken al deze waarheden niet, want indien jullie ze ontkennen, is dat lasteren tegen
de Heilige Geest. Zie, de tijd is nabij dat God zal worden gediend en verheerlijkt; Hij zal
de heerschappij hebben en macht, en alle volkeren, naties en talen zullen Hem dienen!
Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij en zijn koningschap kent geen einde!

34.

55. Dierbare kinderen, ik neem afscheid van jullie, jullie aansporend om over mijn woorden na te denken. Negeer ze niet, maar ontvang ze met liefde. Gebruik jullie sacramentaliën (de kerkelijke gebeden, exorcismen en zegeningen die over personen en
zaken worden uitgesproken, en de zaken die daar betrekking op hebben, zoals een
crucifix, een wonderdadige medaille en wijwater). Bid dikwijls de rozenkrans, gezien er
te weinig in de wereld gebeden wordt; vraag om de gaven van de Heilige Geest, opdat
de dwalingen en de leugens jullie niet verstrikken; en als jullie te weinig geloof hebt,
vraag erom, want in de zeer wrede tijden die aankomen, zal alléén het geloof jullie onwankelbaar houden, omdat alleen het geloof leidt tot de waarheid, liefde, rechtvaardigheid, tot de Heilige Geest, tot mijn goddelijke Zoon Jezus Christus en tot mij! Als je
geen geloof hebt, vraag erom, dierbare kinderen! Vraag erom, want door het geloof
zullen jullie worden gered! Heb geloof, dierbare kinderen, en ik zal jullie met mijn goddelijke mantel omhullen en de genaden van mijn Onbevlekt Hart zullen jullie tegen de
Antichrist beschermen, opdat je niet in zijn handen valt en sterft.
56. Mijn geliefde kinderen, ik zegen jullie in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige
Geest. Moge de vrede, de vreugde, het geloof en de liefde in jullie harten verblijven. Vergeet niet dat in deze grote strijd mijn Onbevlekt Hart zegeviert, en dat wij alle verzoeken
zullen verhoren door aanpraak te maken op de zeer Heilige Wonden van mijn goddelijke
Zoon Jezus Christus, en op zijn Heilig Hart en mijn Onbevlekt Hart. Amen.

-

Commentaar bij de Miraculeuze Afbeelding van de ‘Maagd van Guadaloupe’
Het was Zuster Guadaloupe die deze boodschap ontving die over de eindtijd
handelt wat ook het begin inluidt van de vernietiging van de demonische machten en
hun handlangers. De naam Guadaloupe is in dit verband een opmerkelijke, want die
is ontleend aan de verschijning in 1531 in Mexico van de Gezegende Moeder van
Jezus Christus onder de naam van Tecoatlaxopeuh, wat in de Nuhatl-taal betekent:
“de steen die de slang verplettert”. Zij wordt gewoonlijk vereerd als de Virgen
(Maagd) “de Guadaloupe” (de Azteekse en Spaanse naam klinken ongeveer hetzelfde). De naam is een heenwijzing naar het proto-evangelie uit Genesis: “De Heer
God zei toen tegen de slang: Omdat je dit gedaan hebt, ben je vervloekt. Vijandschap
sticht Ik tussen jou en de vrouw, tussen jouw kroost en het hare. Het zal jouw kop
bedreigen, en jij zijn hiel!”
De basiliek in Mexico stad, waar de miraculeuze afbeelding van de Maagd van
Guadaloupe wordt bewaard (zie afbeelding volgende pagina), is het meest bezochte
Rooms Katholieke bedevaartsoord ter wereld. De afbeelding houdt verband met de
ondergang van het Azteekse rijk, dat bij de komst van de Spaanse conquistadors gedompeld was in afschuwelijke satanische riten. Wat daar plaatsvond is qua wreedheid vergelijkbaar met wat in onze moderne maatschappij gebeurt, waar wereldwijd
1 miljoen abortussen per week plaatsvinden. Al die kinderen, wiens schreeuw om
leven wordt gesmoord!
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• Noot bij deze uitgave :
De eerste Nederlandse vertaling is verbeterd ten einde deze goed leesbaar te maken. Hier
volgt een voorbeeld van de wijzigingen die zijn aangebracht met bovenaan een onverbeterd tekstgedeelte (in blauw), waarna het verbeterde en tenslotte de Engelse brontekst :
23. Ja, Mijn kinderen, deze sterren zetten hun licht om in een grote duisternis omdat zij
luisterden naar de duivelse suggesties en allerlei soorten doctrines ingebracht hebben in
de Kerk ten einde Mijn kinderen te ontgoochelen en de kinderen van het licht werden
kinderen van de duisternis. De priesters, kloosterzusters en leken waren niet verstandig en
zij lieten zichzelf ontgoochelen, brachten in de Kerk veel valse doctrines waaronder materialisme, modernisme, oecumene enz., maar de meest onheil stichtenden zijn de charismatischen. Ja, dierbare kinderen, er zijn veel valse doctrines, maar de grootsten zijn de
charismatischen omdat dit een duivelse en protestantse beweging is. De charismatischen
zijn kinderen van de duisternis, zij zijn de sterren, naar beneden geslagen door de duivel
met zijn staart en hun enig doel is de vernietiging van de Kerk en haar kinderen. Wees
zorgzaam, Mijn kinderen, want Ik, de gezegende Maagd Maria, uw Moeder, verwittig u
voor het grote gevaar, zodat u dit kunt vermijden en niet sterven. Zij zijn de enigen die de
Kerk verwoest hebben, zij hebben de ware doctrine van Mijn goddelijke Zoon vervangen
en zij prediken een heilige geest die niet de ware Heilige Geest is, maar een onreine
geest, de geest van verwarring ingegeven door de duivel.
23. Ja mijn kinderen, deze sterren zetten hun licht om in diepe duisternis. Daar zij naar
duivelse suggesties luisterden kwamen allerlei leringen de Kerk binnen die mijn kinderen
hebben misleid. Zo veranderden de kinderen van het licht in kinderen van de duisternis.
De priesters, kloosterzusters en leken waren onverstandig en lieten zich op een dwaalspoor brengen. Zij brachten veel verkeerde leringen de Kerk binnen, waaronder het materialisme, modernisme en de oecumene. De kwalijksten zijn de charismatici. Ja, dierbare
kinderen, er zijn veel verkeerde leringen, maar de ergste komen van de charismatici die
van een duivelse en protestantse beweging zijn. De charismatici zijn kinderen der duisternis. Zij zijn ook die sterren die door de staart van de duivel worden meegesleept. Hun
enig wachtwoord is de afbraak van de Kerk en haar kinderen. Wees waakzaam, mijn
kinderen. Ik, de gezegende Maagd Maria, jullie Moeder, waarschuw jullie voor het grote
gevaar opdat jullie het kunt ontvluchten en niet sterven zult. Zij zijn diegenen die de Kerk
hebben afgebroken. Zij hebben het Heilig Misoffer vervalst en de ware leer van mijn goddelijke Zoon Jezus Christus aangetast. Zij preken een heilige geest, die een geest van
dwaling is die van de duivel uitgaat. (zie ook nr. 24)
23. Yes my children, these stars converted their light into a great darkness. Because they
listened to demoniacal suggestions and introduced all kinds of doctrines into the Church
that deceived my children. In this way the children of light were converted into children of
darkness. The priests, nuns and laymen were not astute and let themselves be deceived.
They introduced into the Church many false doctrines, among them, materialism, modernism, ecumenism. The most ominous of all are the charismatics. Yes dear children, there
are many false teachings, but the teachings that stand out are those of the charismatics
who belong to a diabolic and protestant movement. The charismatics are children of darkness. They too are those stars that the devil dragged down with its tail. Their only watchword is the destruction of the Church and her children. Be careful children. I, the Blessed
Virgin Mary, your Mother, am warning you of this great danger so that you can escape and
not die. They are the ones who have devastated the Church. They have falsified the Holy
Sacrifice of the Mass and have distorted the True Doctrine of my Divine Son Jesus Christ.
They teach a holy spirit, which is the spirit of error that proceeds from the devil.

