Hij zal een zeer nauwe bondgenoot van de Valse Profeet zijn en zal zich geen
illusies maken over wat hij is – de zoon van Satan
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Mijn zeer geliefde dochter, de komende tijden zullen de wereld wakker schudden uit haar sluimer,
ongeacht welke religie – als die er al is – de mensen volgen, want de stem van de kleine hoorn zal
overal ter wereld de aandacht opeisen. Gezeten op de Stoel van Petrus zal deze bedrieger luid
roepen en trots zijn oplossing, om alle Kerken te verenigen, verkondigen. Geprezen als een
moderne vernieuwer, zal hij door de seculiere wereld toegejuicht worden omdat hij de zonde zal
vergoelijken.
Hij zal nieuwe wetten invoeren die niet enkel in tegenspraak zullen zijn met de Leer van de
Katholieke Kerk, maar die ook zullen ingaan tegen alle christelijke wetten. De priesters die zich
tegen deze boodschappen verzetten, zullen gedwongen worden om deze opnieuw te overwegen
wanneer de afschuwelijke waarheid aan het licht gebracht wordt. De waarheid van Mijn Woord – dat
aan jou, Mijn dochter, gegeven wordt – zal hen uiteindelijk langzaam beginnen dagen. Hoe zullen zij
huilen van verdriet wanneer zij beseffen dat Ik het ben, Jezus Christus, die - met de zegen van Mijn
Vader – aan jullie tot in detail de eindtijdprofetieën openbaart.
Vervolgens zullen zij elk woord van Mijn heilige lippen verslinden terwijl Ik meer komende
gebeurtenissen openbaar om de mensheid voor te bereiden. Het is essentieel dat men luistert en
gehoor geeft aan Mijn oproep zodat Ik iedereen kan behoeden voor de greep van het Beest.
Terwijl de Valse Profeet druk bezig is met zijn verheven ambities om de Katholieken in de wereld
te imponeren, zal hij even aan de kant geschoven worden omdat de Antichrist, zoals voorzegd, nu
het wereldtoneel zal betreden. Zodra jullie de mediaberichten over de nieuwe, veelbelovende,
bedreven vredesonderhandelaar horen, zullen jullie weten wie hij is. Hij zal een zeer nauwe
bondgenoot van de Valse Profeet zijn en zal zich geen illusies maken over wie hij is – de zoon van
Satan.
Denk eraan - hoe beangstigend dit ook mag zijn - dat Ik, Jezus Christus, Koning Ben! Geen mens,
geen vijand heeft meer macht dan God. Maar de strijd om zielen moet, zoals voorzegd, gestreden
worden. Door Mijn Woord, Mijn boodschappen en Mijn gebeden te verspreiden, zullen jullie Mij
helpen om de zielen te redden die Ik nodig heb, opdat Mijn Nieuw Paradijs met al Gods kinderen
gevuld kan worden.
Vertrouw altijd op Mij, jullie Jezus, aangezien Ik jullie zal leiden en beschermen tijdens deze gruwel
op aarde. Ik beloof dat deze periode kort zal zijn.
Jullie Jezus

