
Zij zullen Gods kinderen onder de heerschappij van de kleine hoorn brengen, 
die met hoogdravend vertoon op de Stoel van Petrus zal zitten. 
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Mijn zeer geliefde dochter, terwijl de veranderingen binnen de Kerk op aarde toenemen, zullen dus 
ook de stemmen van de valse profeten zich in koor verheffen om de gruwel in Mijn Kerk bij te 
treden. Terwijl Ik aan jou, de ware eindtijdprofeet, de waarheid openbaar – waarvan het meeste 
reeds gekend is – zullen er leugens verspreid worden om al diegenen, die Mij volgen, in verwarring te 
brengen. 
 
Bij elke instructie die Ik je voor de wereld geef, zal door de mond van de valse profeten precies het 
tegenovergestelde verklaard worden. Zij zullen woorden van vertroosting verkondigen aan Mijn 
volgelingen, die de waarheid te lastig om dragen zullen vinden. Door middel van hun verdorven 
leugens zullen zij Gods kinderen onder de heerschappij van de kleine hoorn brengen, die met 
hoogdravend vertoon op de Stoel van Petrus zal zitten. 
 
Toen Ik jullie sprak over de grote verdeeldheid in Mijn Kerk, vertelde Ik jullie niet hoe dat zou 
gebeuren. Luister dus nu naar Mij! Net zoals de priesters tijdens Mijn tijd op aarde Mijn heilig 
Woord verwierpen, zo zullen ook de priesters Mij vlak voor Mijn Tweede Komst afwijzen. Zij zullen 
niet enkel Mijn Woord verwerpen – dat jou, Mijn dochter, gegeven wordt – maar zij zullen ook de 
veranderingen accepteren die hun opgedragen zullen worden. Hun heilige gaven zullen krachteloos 
gemaakt worden zodra zij de godslasteringen en de nieuwe regels, die hun voorgehouden worden, 
aanvaarden. 
 
Ook Mijn getrouwe volgelingen zullen verdeeld zijn in hun trouw aan Mijn Kerk op aarde. Al wat jullie 
moeten doen, is handelen volgens Mijn onderrichtingen, die jullie in het Boek van Mijn Vader 
aangereikt worden. Het is niet nodig ergens heen te gaan want Ik Ben onder jullie aanwezig. 
 
Jullie kennen de waarheid. Als Christenen werden jullie daarmee gevoed. Wanneer jullie dus zien 
dat Gods Geboden en Mijn Leer herschreven worden en dat Mijn heilige sacramenten gewijzigd 
worden, moeten jullie je afwenden. Laat jullie door leugens geen angst aanjagen, wees eerder bang 
voor diegenen die deze nieuwe boosaardige handelingen en wetten, waarvan beweerd wordt dat ze 
van Mij komen, accepteren en die de waarheid niet kunnen vatten. 
 
Jullie Jezus 


