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Mijn zeer geliefde dochter, de Kerk zal door velen uit de hoogste regionen verlaten worden, waarbij 
velen nieuwe leerstellingen aannemen die hen naar het rijk van de duisternis voeren. 
 
Diegenen die Mij trouw blijven en diegenen die de gruwel verwerpen, zullen door de apostel Petrus – 
die op de eerste Stoel van Rome zat – geleid worden. Hij zal Mijn geliefde Benedictus geleiden die, 
zoals voorzegd, hen zal helpen de waarheid in te zien. Hij zal de verschrikkingen moeten 
aanschouwen, maar hij zal gesteund worden door diegenen die aan het ene ware Woord van God 
trouw gezworen hebben. 
 
En zo zal het schisma een aanvang nemen. Diegenen die de valse leer volgen – waarin Ik, Jezus 
Christus, niet vereerd wordt – zullen door het Beest en zijn demonen aan flarden gescheurd worden. 
Die onschuldige dienaren van Mij, die deze boodschappen tot nu toe niet aanvaard hebben, zullen nu 
om troost naar Mij komen lopen. Mijn profetieën liegen niet, en zeer spoedig zullen veel van deze 
arme zielen door de Heilige Stoel verworpen worden. Zij zullen beschuldigd worden van misdaden 
tegen de Stoel van Petrus en zij zullen in Mijn heilige naam publiekelijk vernederd worden. 
 
Ik zeg dit tot hen. Blijf kalm en wees in vrede want wanneer jullie de waarheid volgen, zullen jullie 
gered worden. Jullie mogen nooit een verwaterde leer accepteren, die van Mijn gezag verstoken zal 
zijn. Tot diegenen die leugens aannemen in de overtuiging dat jullie je plicht doen: jullie moeten 
beseffen dat jullie een moeilijke weg het hoofd zullen moeten bieden. Jullie hebben twee keuzes. 
Blijf in het Licht van God of keer Mijn heilige Sacramenten de rug toe!  
 
Weldra zullen velen van jullie duidelijk zien waarvoor Ik jullie gewaarschuwd heb. Het schisma zal 
wreed zijn en er zal zich een oorlog ontspinnen tussen de waarheid en de leugens. Het zal de 
Katholieke Kerk ten val brengen, tot deze op een hoop stenen gelijkt, maar de ene ware Kerk zal 
verheven blijven staan doordat Mijn trouwe dienaren Mijn restleger opzetten. Zij zullen strijden tot 
het bittere einde om het Woord van God te handhaven. 
 
Jullie Jezus 


