Proroctwa wygłoszone w Bazylice św. Piotra w Rzymie, podczas Eucharystii zamykającej konferencję
charyzmatyczną w czerwcu 1975r (Zielone Święta).
"Ponieważ was kocham, chcę wam pokazać, co robię dzisiaj dla świata. Chcę was przygotować na to,
co ma przyjść. Dni ciemności przychodzą na świat, dni utrapienia... Domy, które teraz stoją, nie będą
stały. Podpór, które ma teraz mój lud, nie będzie. Chcę, byście byli przygotowani, mój ludu, chcę byście
znali tylko Mnie, byście byli Mi wierni i zjednoczyli się ze Mną w sposób głębszy niż kiedykolwiek
przedtem. Poprowadzę was na pustynię... Obedrę was ze wszystkiego, na czym teraz polegacie, tak, byście
polegali tylko na Mnie. Czas ciemności przychodzi na świat, ale czas chwały przychodzi dla Mojego
Kościoła, czas chwały przychodzi dla Mojego ludu. Wyleję na was wszystkie dary Mojego Ducha.
Przygotuję was na walkę duchową. Przygotuję was na czas ewangelizacji jakiej świat nigdy nie widział... I
kiedy nie będziecie mieli niczego oprócz Mnie, będziecie mieli wszystko: ziemie, pola, domy, braci i
siostry, miłość, radość i pokój, więcej niż kiedykolwiek przedtem. Bądźcie gotowi, Mój ludu, chcę was
przygotować..."
"Mówię do was o świcie nowego wieku dla Mojego Kościoła. Mówię do was o dniu, jakiego przedtem
nie widziano. Przygotujcie się do dzieła, które teraz rozpoczynam, bo rzeczy, które widzicie wokół siebie,
zmienią się. Walka, którą musicie rozpocząć teraz jest inna; jest nowa. Potrzebujecie ode Mnie mądrości,
której jeszcze nie macie. Potrzebujecie mocy Mojego Świętego Ducha w taki sposób, w jaki jej jeszcze nie
posiadacie. Otwórzcie wasze oczy, otwórzcie wasze serca, aby się przygotować na Mnie i na dzień, który
teraz zacząłem. Mój Kościół będzie inny; Mój lud będzie inny; przyjdą na was trudności i próby. Komfort,
który teraz znacie, będzie daleko od was, ale komfort, który będziecie mieli, będzie pocieszeniem Mojego
Ducha Świętego. Przyślą po was, aby odebrać wam życie, ale Ja was osłonię. Przygotujcie się, bo
ogłaszam nowy dzień, dzień zwycięstwa i triumfu waszego Boga. Patrzcie - oto już nadchodzi!"
"... Ja odnowię Mój Kościół. Odnowię Mój lud. Uczynię Mój lud jednym ludem. Wzywam was, byście
się odwrócili od przyjemności świata. Wzywam, byście się odwrócili od pożądań świata. Wzywam, byście
się odwrócili od szukania aprobaty od świata w waszym życiu. Chcę przemienić wasze życie. Mam słowo
dla Mojego Kościoła. Ogłaszam Moje wezwanie! Tworzę potężną armię... Będą szli za Moimi wybranymi
pasterzami."
"Bądźcie pasterzami takimi, jak wezwałem was, byście byli. Odnawiam dziś Mój lud. Odnawiam Mój
Kościół. Uwalniam świat"
"Wiedzcie, że Ja wasz Bóg, przysłałem Piotra i Pawła do Rzymu, aby świadczyli o Mojej chwale.
Wybrałem was również i wezwałem do Rzymu, byście nieśli świadectwo Mojej chwały, potwierdzone teraz
przez waszego Boga. Idźcie naprzód, do uzdrowienia narodów. Wiedzcie, że Ja jestem z wami; i chociaż
będziecie może przechodzić przez utrapienia i próby, będę z wami aż do końca. Przygotuję miejsce dla was
w chwale. Patrzcie na Mnie, a Ja uwolnię was od mocy złego. Oto jestem z wami teraz i przez wszystkie
dni, aż do kończ czasów".
"... Poznaliście prawdę w tych dniach. Doświadczyliście prawdy w tych dniach. W tej chwili jest dla
was jasne, jaka jest prawda. To jest prawda o Moim Królestwie, Moim Królestwie, które zwycięży... Chcę,
byście wzięli tę prawdę, byście odpoczęli w tej prawdzie, wierzyli w tę prawdę, nie skompromitowali jej,
nie zagubili w zamieszaniu, byście nie trwożyli się o nią. Chcę, byście stali w prostocie, w miłości; chcę,
byście stali w prostocie, mocno zakorzenieni w prawdzie jako fundamencie, na którym Mój Kościół
otrzyma nowe życie i nową moc."

