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Inleiding
Over de website www.hetboekderwaarheid.net en de boodschappen
De website: www.hetboekderwaarheid.net
Deze site is opgericht om een reeks goddelijke boodschappen te publiceren die sinds 8 november 2010
ontvangen worden door een getrouwde vrouw en moeder van een jong gezin, woonachtig in Europa.
Zij wenst voorgesteld te worden als Maria van de Goddelijke Barmhartigheid (De Europese visionaire en
zienster).
De boodschappen gaan nog steeds door en versterken de Katholieke Leer van geloof en zeden. De zienster
Maria heeft de steun gekregen van een aantal gelovigen, waaronder priesters en vrijwilligers uit
verschillende landen, om het mogelijk te maken dat deze boodschappen snel aan de wereld bekend
gemaakt worden. Zij zegt dat ze aan de wereld bekend gemaakt worden voor ons eigen welzijn en dat van
anderen.
Al dan niet officieel goedgekeurd door de Kerk of anders door een mogelijk waardig godsvruchtig geloof, zijn
katholieke personen moreel niet verplicht om de boodschappen afkomstig van welke oorsprong van private
openbaringen dan ook (bv. verschijningen, inspraken, …) aan te nemen. In tegenstelling tot de publieke
openbaring (d.w.z. de Heilige Schrift en de Overlevering) heeft de Kerk zelf geen providentiële vrijgeleide op
het gebied van private openbaringen. Er is nu hoe dan ook een initiatief aan de gang om deze
boodschappen diepgaand te laten onderzoeken door middel van de juiste kanalen om zich ervan te
verzekeren dat ze in overeenstemming zijn met alle aspecten van de katholieke leer en de publieke
openbaring.
De zienster aanvaardt dat degenen die beweren boodschappen van goddelijke aard te ontvangen met
uiterste voorzichtigheid behandeld moeten worden. Daarom aanvaardt zij ten volle dat de boodschappen
door bevoegde theologen onderzocht moeten worden. Als zodanig heeft zij deze gewillig aan de Katholieke
Kerk ter beschikking gesteld voor volledig onderzoek.
De dringende noodzakelijkheid van de boodschappen
De boodschappen worden snel aan de wereld bekend gemaakt want zij zegt: “ We hebben niet veel tijd
voordat deze gebeurtenissen zich in de wereld ontvouwen en de mensen hebben het recht om de waarheid
te kennen zodat zij hun leven kunnen onderzoeken in de hoop dat hun ziel gered kan worden.”
De zienster heeft om diverse redenen besloten niet in de openbaarheid te treden. Allereerst zegt zij dat zij de
identiteit van haar jonge familie wenst te beschermen. Ten tweede wil zij geen aandacht zoeken of
persoonlijke roem, van welke aard dan ook. En, als ouder, voelt zij de verantwoordelijkheid om zichzelf en
haar gezin te beschermen. Zij vraagt dat de mensen haar recht, om dat te doen, respecteren en ze vraagt
dat de boodschappen beoordeeld worden op hun verdienste.
Zij zegt dat haar rol zeer duidelijk is. “Zoals opgedragen door Onze Heer Jezus Christus, mag ik de
schrijfster zijn maar ik ben niet de auteur, dat is Hij. Ik besef dat het voor de mensen moeilijk is om de
echtheid van deze boodschappen te aanvaarden. Maar dat is niet erg. Laat me jullie echter verzekeren dat
de Liefde, die Jezus Christus en Zijn Eeuwige Vader voelen voor elk van ons ter wereld, even zuiver als
hartstochtelijk is. Het is hartverscheurend om getuige te zijn van het lijden dat Hij ondergaat door de zonden
in de wereld en vooral van degenen die niet geloven dat Hij bestaat. Hij zal nu de wereld het bewijs geven
dat zij nodig hebben tijdens De Waarschuwing – de verlichting van het geweten, een bovennatuurlijke
gebeurtenis waarvan iedereen getuige zal zijn.”
Onze Heer Jezus Christus heeft de zienster opgedragen om deze boodschappen niet te analyseren en geen
persoonlijke interpretaties of beschouwingen toe te voegen. De boodschappen moeten gepubliceerd worden
exact zoals ze door haar ontvangen werden – met geen enkele wijziging van de inhoud.
Zij aanvaardt dat goddelijke openbaringen niet noodzakelijk zijn om in God te geloven. Zij zegt dat, in dit
geval, ze gegeven worden als hulp om het geloof van de mensen te verbeteren en zich voor te bereiden op
de gebeurtenissen in de wereld die volgens haar betrekking hebben op de periode die de Tweede Komst
van Christus voorafgaat. Zij zegt zeer duidelijk dat zij geen idee heeft wanneer de Tweede Komst plaatsgrijpt
en zij zal ook nooit een datum voor deze gebeurtenis krijgen.
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De boodschappen
Het standpunt van de Kerk en goddelijke openbaringen
De boodschappen van de zienster Maria versterken de Leer van de Katholieke Kerk betreffende het geloof
en de zeden en worden aan de mensheid gegeven door Jezus Christus om de wereld te helpen
herevangeliseren opdat de zielen gered kunnen worden vóór de Tweede Komst – het Laatste Oordeel.
2011 is het jaar van de Zuivering over heel de wereld
Deze site bevat waarschuwingen, aan de zienster gegeven door Onze Heer Jezus Christus in een reeks van
innerlijke locuties die voorafgegaan werden door verschijningen van Onze Lieve Vrouw en Onze Heer Jezus
Christus sinds november 2010, over de wereldwijde onrust die op handen is waaronder oorlogen en
aardbevingen die nu zullen escaleren omdat de mensen de rug keren naar het geloof in God de Almachtige
Vader.
In de boodschappen heeft Jezus gezegd dat God, de Eeuwige Vader, niet langer achterover zal leunen en
toekijken hoe de zonde zich verder manifesteert in een ongelovige wereld. Deze ecologische rampen zullen
heviger worden op het einde van 2011 en zullen, jammer genoeg, gevoeld worden op plaatsen in de wereld
waar dit het minst verwacht wordt. Het is pas wanneer deze zó alledaags worden dat de mensen zich vragen
zullen gaan stellen. Vervolgens zullen zij beseffen dat ze niet het gevolg zijn van klimaatsverandering maar
zich hebben voorgedaan door Gods Hand.
Deze boodschappen onthullen ook een wereldwijde gebeurtenis nog nooit eerder door de mensheid
meegemaakt. Deze mystieke gebeurtenis, die naar verwachting binnenkort gaat plaatsvinden, zal ervaren
worden door iedereen ter wereld ouder dan 7 jaar waardoor de mensen een duidelijk bewijs zullen krijgen
van Gods bestaan. Onze Heer Jezus Christus verwijst hiernaar als De Waarschuwing – de verlichting van
het geweten. Het is een geschenk voor de mensen waarbij zij met eigen ogen het bewijs zien dat God echt
bestaat. Het is, hoe dan ook, belangrijk dat de mensen zich hierop voorbereiden want veel mensen zullen
sterven van ontzetting wanneer hun zonden, vooral de doodzonden, aan het licht gebracht worden.
Gebeden om vergeving te vragen zijn essentieel.
Volgens de zienster Maria is de reden dat dit zal plaatsvinden omdat God steeds barmhartig is en de
mensen een kans wil geven om tot inkeer te komen zodat zij de Hemel kunnen binnengaan nadat Zijn Zoon,
Jezus Christus, terugkomt om te oordelen tijdens Zijn Tweede Komst.
Het is door Zijn barmhartigheid dat Hij de wereld deze allerlaatste kans geeft om vergiffenis te vragen voor
hun zonden opdat zij allen gered kunnen worden en het Nieuwe Paradijs betreden zodra Hemel en Aarde
samensmelten.
Het gebed zal wereldwijde rampen afwenden maar, jammer genoeg, is er volgens de zienster op dit moment
niet genoeg gebed in de wereld. Dus zal de toorn van God nu met onmiddellijke ingang op de wereld
neerdalen. Aardbevingen, tsunami’s, overstromingen, hittegolven en vulkaanuitbarstingen zullen nu
escaleren en heviger worden.
De zienster zegt dat deze boodschappen aan haar geopenbaard zijn als het Boek der Waarheid – de laatste
reeks van goddelijke boodschappen die aan de wereld worden meegedeeld vóór de Tweede Komst. Ze zijn
van goddelijke oorsprong en zijn gegeven vanuit de zuivere liefde die God heeft voor al zijn kinderen.
Op het ogenblik ontvangt de zienster Maria geestelijke begeleiding via diverse kanalen binnen de Kerk.
Overeenkomstig het decreet van de Congregatie van de geloofsleer goedgekeurd door Zijne Heiligheid Paus
Paulus VI (14 oktober 1966) Artikel 1399 en 2318 van het Canoniek Recht zijn opgeheven zodat geen
imprimatur vereist is voor het publiceren van goddelijke openbaringen, profetieën of wonderen.
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1. Eerste Boodschap van de Maagd Maria.
Maandag, 8 november 2010, 15:30 u thuis na de rozenkrans.
(Aankondiging van de toekomstige profetieën, die nog ontvangen gaan worden door de particuliere
zienster, die op dit moment geen idee had wat er van haar gevraagd zou worden.)
Mijn kind, je hebt een verantwoordelijke taak te volbrengen en je mag je door niemand laten tegenhouden.
De waarheid moet uitgebracht worden. Jij bent gekozen om dit werk uit te voeren. Mijn kind, blijf sterk.
Vertrouw op God hierboven voor begeleiding om Mijn werk te doen.
Je hebt al de heiligen die met jou meewerken. De gestaltes* die je zag, zijn daar allen om jou te helpen Mijn
grenzeloze boodschappen te verspreiden opdat de hele wereld ze te horen krijgt. Je wordt geleid. Je zal het
niet gemakkelijk vinden maar je houdt ervan om door te bijten. Wat er gebeurt, is allemaal aangekondigd. Jij
bent een instrument om het woord van God mee te delen aan al Zijn kinderen.
Vergeet het nooit, God houdt van al Zijn kinderen met inbegrip van de zondaars die Hem beledigd hebben.
Smeek om barmhartigheid voor iedereen van jullie. De Heilige Familie zal herenigd worden.
(Pauze… Op dat moment was ik verrast dus ik vroeg O. L. Vrouw:
Heb ik dit deel juist? Ze glimlachte zachtjes en vervolgde …)
Neem je pen. Dat klopt en verspreidt de waarheid voor het te laat is.
Deze boodschappen zijn van goddelijke oorsprong en moeten gerespecteerd worden. Ik vertrouw op
jou om ervoor te zorgen dat deze op doeltreffende wijze uitgebracht worden aan een ongelovige wereld. Het
is van het uiterste belang dat je sterk blijft voor Mijn geliefde Zoon. Ik weet dat je lijdt voor Hem, met Hem en
door Hem. Verheug je want dit is goed. Jij bent gezegend, Mijn kind, om gekozen te zijn voor dit werk. Blijf
sterk.
Bid elke dag voor begeleiding. Je zal sterker worden als de tijd vordert. Vrees niet, Ik ben met jou en je
familie elke dag. Je wordt vervuld met de Heilige Geest zodat je de waarheid over Mijn Vaders plan op aarde
kan ontsluieren.
Mijn kind, schuif je twijfels terzijde. Je beeldt je deze boodschappen niet in. De voorzeggingen uit de Bijbel
staan op het punt zich te ontvouwen.
Bid voor alle kinderen van God. Mijn zeer geliefde Zoon wordt elke dag zoveel pijn gedaan. Hij wordt
gekweld door de zonden van de mensen. Zijn lijden heeft ongekende hoogten bereikt die Hij niet ervaren
heeft sinds Zijn Dood op het Kruis.
Jij hebt de nodige energie en geestdrift, met de zegen van God, om je missie uit te voeren. Jouw zuivering is
compleet. Je bent klaar voor de strijd die je wacht.
Ga nu, Mijn kind. Trek je pantser aan. Sta op met opgeheven hoofd en help om te vechten tegen de Boze.
Wanhoop niet van tijd tot tijd als je je eenzaam voelt. Je hebt al de Engelen en Heiligen – inclusief Heilige
Johannes Paulus II, Heilige Faustina, en Heilige Jozef die je begeleiden bij elke stap van de weg.
Dank je, Mijn kind, voor het geloof dat je getoond hebt. Je bent een vechter en zeer bemind door God de
Vader en Mijn zeer geliefde Zoon. Je bent één met Jezus en je hand wordt geleid door de Heilige Geest.
Ga nu, Mijn kind, om het werk uit te voeren gebruik makend van alle beschikbare middelen in deze
belangrijkste tijd in de geschiedenis van de mensheid.
God zegent jou, Mijn kind.
Je liefhebbende Moeder in Christus
Maria Koningin van de Aarde

* De gestaltes waarnaar verwezen wordt, zijn de beelden van verschillende Heiligen die verschenen aan de zienster
gedurende de privéverschijning maar zij had geen idee wie Zij waren tot een later tijdstip.
Anderen dan degenen die hierboven genoemd zijn bv. H. Johannes Paulus II, Zr. Faustina en H. Jozef en 2 andere
gestaltes die niet genoemd zijn.
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2. Eerste Boodschap ontvangen van Onze Verlosser, Jezus Christus.
Dinsdag, 9 november 2010, 3:00 u.
Ziezo, de tijd is nabij voor jou om de wereld te vertellen dat de gerechtigheid allen, die Mij verwerpen,
zal overvallen.
Mijn Barmhartigheid kent geen grenzen voor al degenen die de waarheid van Mijn lijden op het kruis
navolgen.
Vreugde aan diegenen van Mijn volgelingen die de bekoringen afwijzen waarmee ze elke dag
geconfronteerd worden.
Anderen die Mijn onderrichtingen de rug toekeerden, zijn blind voor de beloften door Mij gemaakt toen Ik
voor hun zonden stierf op het kruis.
Ik heb enorme pijn en voel Me troosteloos door de verlatenheid die Ik ondervind door Mijn geliefde zondaars
waarvoor Ik Mijn aardse leven gegeven heb.
De aarde is op dit moment in duisternis. Zij, Mijn volgelingen, lijden veel met Mij als zij een wereld zien van
zondaars die zich niet alleen tegen God, Mijn Eeuwige Vader, hebben gekeerd maar ook tegen Mij die een
groot offer onderging om hen te redden van het Rijk van de eeuwige verdoemenis.
Ik wanhoop en ween bittere tranen van teleurstelling en verdriet door de manier waarop Ik voor de
tweede maal word afgewezen.
Ik spoor Mijn volgelingen aan om zich te verzamelen op dit moment van leed in de wereld. Zij moeten hun
onverschilligheid terzijde schuiven om te bidden en zich te verenigen met Mij om diegenen te helpen van wie
de zielen gestolen werden door de Boze.
Er is nog tijd voor de zondaars om zich te bekeren. Er is geen gemakkelijke weg. Het moet vanuit het hart
komen.
Gelovigen, wees niet bang jullie stemmen te verheffen in een eenstemmige samenklank om de liefde die Ik
voor allen heb, bekend te maken.
Christenen, Moslims, Hindoes, Joden en al deze door de feilbare geest van de mensheid afgeleide
geloofsovertuigingen – Ik roep jullie allen een laatste keer op om jullie ogen te openen voor het ware woord
van God.
De God die jullie het woord gezonden heeft door de profeten.
De waarheid werd geschreven en gedocumenteerd in het Heilige Woord van de Bijbel welke niemand mag
bijsturen, wijzigen of proberen te verdraaien naar zijn eigen interpretatie.
Er is maar één God. Dus leg jullie wapens neer, open jullie ogen en volg Mij naar het Eeuwig Leven.
Ik houd zoveel van jullie allemaal dat Ik Mijn leven gegeven heb voor jullie. Zijn jullie dit vergeten? Door Mijn
Goddelijke Barmhartigheid smeek Ik ieder van jullie een laatste maal om naar Mij terug te keren. Door Mijn
Barmhartigheid kom Ik terug naar de aarde om te oordelen en jullie te helpen om in jullie harten te kijken en
de waarheid te zoeken. Laat niet toe dat de Bedrieger jullie te gronde richt. Zoek de waarheid. Liefde –
zuivere liefde – is de weg naar Mijn Vaders Koninkrijk.
Alstublieft, alstublieft denk aan Mijn Goddelijke Barmhartigheid. Ik houd van iedereen van jullie. Bid nu voor
vergiffenis. Steek jullie handen uit en laat Me jullie leiden naar Mijn Vaders Koninkrijk. Ik kom terug naar de
aarde zoals aangekondigd. Die tijd komt er zo snel aan dat velen niet voorbereid zullen zijn. Zo velen zullen
geschokt en overrompeld zijn zodat zij niet zullen geloven dat het plaatsvindt. Er is nu niet veel tijd meer
voor Mijn profeten om de mensheid te helpen zich voor te bereiden op deze grote gebeurtenis.
Gelovigen, Ik roep jullie allen op om acht te slaan op Mijn waarschuwing. Verspreid de waarheid. Zet
mensen aan te vragen om Mijn Barmhartigheid. Ik zal Me tot en met hun allerlaatste ademtocht inspannen
om elke ziel die berouw heeft te redden.
Ik kan niet, en zal niet, ingrijpen tegen hun vrije wil in. Ik smeek jullie om te luisteren en acht te slaan op Mijn
woord. Ik houd van jullie allemaal.
Ik vraag jullie te bidden om bekering vóór de Eindtijden die bijna over ons zijn.
Ik heb niet de wens om Mijn volgelingen bang te maken maar Ik smeek ieder van jullie om nu zielen te
redden.
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Jullie moeten iedereen herinneren aan de dringende noodzakelijkheid om hun geesten te verwijderen van
wereldse bezigheden. Zoek in de plaats daarvan de deugden op van eenvoudige nederigheid,
verstoken van het ik en de afgodendienst.
Het eenvoudige volk zal de weg moeten voorgaan door de waarheid over Mijn Tweede Komst te
verspreiden.
Door de snel evoluerende spirituele duisternis, verspreid door het atheïsme en de heftigheid van de
Satanische cultus in de trieste en ondankbare wereld van vandaag, zijn het de eenvoudige zielen, de echte
gelovigen, die deze taak zullen moeten opnemen.
Bid nu voor de redding van de mensheid omdat de wereld nu staat voor de Grote Beproeving zoals
aangekondigd in de Heilige Schrift.
Het zal afhangen van de eigen vrije wil van de mensheid of ze al dan niet klaar zijn om uit te zien naar de
verzoening voor hun zonden. Ze moeten nooit bang zijn. Mijn liefde is altijd goedertieren.
Jullie Verlosser
Jezus Christus

3. De mensheid wordt geconfronteerd met de laatste zuivering.
Donderdag, 11 november 2010, 12:20 u.
Ja, Mijn geliefde dochter, Ik ben het. Jij en Ik zullen zij aan zij werken om de wereld voor te bereiden voor de
tijden waarmee de mensheid geconfronteerd gaat worden wanneer de aarde voor de laatste zuivering staat.
Het is belangrijk dat deze zuivering plaatsvindt want zonder zuivering kan er geen eeuwig leven zijn voor
Mijn kinderen. Al Mijn kinderen zullen geconfronteerd worden met moeilijkheden, vooral Mijn volgelingen,
want dit maakt deel uit van de strijd die gestreden moet worden om zielen te winnen.
Kalmeer. Laat jouw hart Mijn liefde voelen, Mijn dochter. Aanvaard dat het een geschenk is van Mij. Je kunt
verbaasd zijn maar Ik ben jouw familie. Je bent thuis bij Mij in Mijn koninkrijk. Je hebt nu een taak uit te
voeren. Houd Mijn hand vast en Ik zal je geest in beslag nemen om je te begeleiden om Mijn kinderen naar
Mijn Heilig Hart terug te brengen. Rust nu, Mijn kind.
Jouw liefhebbende Jezus Christus
Jouw liefhebbende Verlosser

4. Tweede Boodschap van de Maagd Maria.
Vrijdag, 12 november 2010, 0:20 u.
Jij, Mijn sterk kind van God, bent zeer bijzonder. Ik zal steeds met jou werken tot je de weerskanten van het
leven hier op aarde bekeken hebt. Jij, Mijn kind, moet begrijpen waar Gods werk om draait. Ik zegen je en
dank je, Mijn geliefde.
Ja, Mijn lief kind, de genaden nodig voor jouw werk zijn aan jou geschonken. Op het moment dat de Heilige
Geest jouw ziel binnentrad, was je klaar om te werken.
Mijn onvoorwaardelijke liefde voor jou zal je met de dag sterker maken. Maak je alstublieft geen zorgen want
dat is een negatieve emotie en zal je enkel tegenhouden. Bid elke dag tot Mij, je eeuwige Moeder, Ik zal je
nooit verlaten of je in de steek laten bij je werk. Aan jou, Mijn lief kind, is een speciaal geschenk gegeven en
nu moet je dit gebruiken op de manier waarvan je je pas bewust bent. Ja, Mijn kind, Ik versta dat dit op dit
moment heel beangstigend voor jou is. Wees er altijd van verzekerd dat Ik bij je ben tijdens elke stap van
jouw tocht. Vrede zij met jou.
Ik zal altijd in jouw hart verblijven. Ik zegen je, Mijn kind, en dank je voor het reageren.
Maria, Moeder van de Vrede en de Hoop
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5. De zonden breken Mijn Heilig Hart.
Vrijdag, 12 november 2010, 3:00 u.
Schrijf dit, Mijn dochter. De uren tikken. Negeer Mijn verzoek om Mijn Waarschuwing voor de mensheid te
publiceren niet. Het is nu noodzakelijk om tot inkeer te komen. Mijn kinderen moeten nu Mijn Waarschuwing
horen. Mijn dochter, stel je eerst in verbinding met Christelijke Groepen om Mijn smekingen mee te delen.
Blijf sterk. Ik heb jou voor dit werk uitgekozen opdat Mijn pleidooi voor verzoening snel gehoord zal worden.
Schrijf het boek en deel Mijn boodschappen mee door gebruik te maken van de moderne
communicatiemiddelen zoals internet en de media. Omdat Mijn verzoek dringend is, zal Ik je hand
vasthouden zodat je de boodschap kan begrijpen.
Je bent sterker dan je denkt. Bid verder dagelijks Mijn Goddelijke Barmhartigheid tot Mij. Vrees niet. Waarom
ben je zo bevreesd? Het eeuwig leven, wanneer de Hemel en de Aarde zich versmelten, moet verwelkomd
worden. Dit is waar de mens naar gestreefd heeft sinds het begin der tijden. Laat je niet voor de gek houden
door de aantrekkelijkheden die de aarde te bieden heeft. Hun belangrijkheid verbleekt vergeleken met de
pracht van Mijn Vaders Koninkrijk. Er zal je ondersteuning gezonden worden zodra jouw plan zich begint te
ontwikkelen.
Deze laatste paar dagen zijn voor jou overweldigend geweest. Toch heb je in je hart aanvaard wat Ik van jou
vraag. Het is moeilijk en misschien een beetje beangstigend voor jou om dit alles aan te nemen maar het is
belangrijk dat je op Mij vertrouwt.
Sluit Me in je hart en steun op Mij. Geef elke twijfel die je hebt over aan Mij en jouw taak zal gemakkelijker
zijn. Je moet de mensen herinneren aan de beloftes en hen verwijzen naar Mijn geschreven woord. Val
terug op de Schrift voor inzicht. Wees nooit of nooit bang om mensen eraan te herinneren hoe hun zonden
Mijn Heilig Hart breken en de ziel van Mijn Eeuwige Vader doorboren.
Wij, Mijn Moeder en al de Heiligen, zullen jouw hand vasthouden en je sterkte geven. Er zal je
daadwerkelijke begeleiding gezonden worden en deuren zullen geopend worden om je te helpen in je werk.
Pas op voor degenen die hindernissen creëren om je mededelingen te vertragen. Bid voor hen en ga door.
Ik weet dat je moe bent maar Mijn verzoek moet zeer snel beantwoord worden.
Het is nu tijd om te rusten, Mijn kind. Je reageert goed en met geloof en moed. Geef nooit op.
Je geliefde Verlosser
Jezus Christus

6. Dit boek zal levens veranderen en zielen redden.
Vrijdag, 12 november 2010, 15:00 u.
Vooruit, doe wat gedaan moet worden opdat de mensen Mijn goddelijke boodschappen zien en horen.
Ik vertrouw op jou, lieve dochter, om welke middelen dan ook te gebruiken waarvan je aanvoelt dat ze ervoor
zullen zorgen dat de mensen de boodschappen lezen. Dit boek* zal levens veranderen, zielen redden en is
aangekondigd. Ja, het boek is dat wat er voorspeld werd. Jij bent de schrijver. Ik ben de Auteur.
Wees niet verbaasd of overweldigd want dit is een zeer heilige taak en jij bent uitgekozen om dit werk met
Mij uit te voeren. Het zal je 3 maanden kosten. Ik wens dat je het wereldwijd publiceert. Het moet groots en
krachtig zijn en door miljoenen mensen opgezocht net zoals de Heilige Bijbel.
Mijn dochter, je mag dit publiceren ‘in gesprek met de geheime profeet’. Het is oké om dit zo te doen.
Waarom heb je angst, Mijn kind? Je wordt geleid vanuit de Hemel. Je moet sterk blijven. Vertrouw op Mij.
Geef je over. Ik zal je hand vasthouden bij elke stap op de weg. Ik zal later nog met je spreken.
Je liefhebbende Verlosser
Jezus Christus

* Noot: Het boek verwijst naar Volume 1 van de boodschappen, gepresenteerd aan de wereld in februari 2011.
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7. Waarschuwing betreffende de Hel en de Belofte van het Paradijs.
Zaterdag, 13 november 2010, 3:00 u.
Mijn geliefde dochter, je hebt een verschrikkelijke vervolging doorstaan die Ik heb toegelaten om je ziel te
bevrijden van de kwellingen van de Hel. Je bent nu verlost en je geestdrift zal je in staat stellen om Mijn
woord te verspreiden zodat de mensheid bevrijd kan worden van het lijden dat hen wacht als ze zo dwaas
zouden zijn om te bezwijken voor de Boze.
Jij, Mijn dochter, wordt van helemaal in het begin gestuurd. Ik ben je de hele tijd sterker aan het maken en
dit pas sinds een paar dagen. Hoe denk je dat je zal zijn binnen een week, een jaar of twee? Een vechter,
moedig tot het einde. Je zal met Mij werken om de zielen van Mijn zeer geliefde kinderen, voor wie Ik een
diepgaand en uiterst liefdevol medelijden heb, te zuiveren. De liefde stroomt door Mijn aderen zoals een
rivier. Mijn mededogen slinkt nooit ondanks het feit dat zij zich de andere kant op draaien.
Ik zal hen redden van de kwellingen van de Hel
Vertel hen, Mijn dochter, dat Ik hen zal redden van de kwellingen van de Hel. Ik heb het nodig dat zij zich tot
Mij wenden in hun vreugdeloze, verwarde toestand. Er is maar één weg naar de liefde en de vrede. Dat zal
in Mijn Nieuwe Paradijs zijn wanneer Hemel en Aarde één zullen worden. Weten zij dit dan niet? Hebben zij
nog nooit gehoord van Mijn belofte van weleer? De belofte van het eeuwig leven, waarin zij – de gehele
mensheid die zich tot Mij wendt – met lichaam, ziel en geest gevoerd zullen worden naar de Nieuwe Aarde
en Hemel wanneer deze opnieuw samengevoegd zijn als het Paradijs, reeds zolang aan Mijn Vaders
kinderen beloofd.
Geloof, Ik smeek het jullie. Denk na. Als je nooit met de Heilige Schrift in aanraking gekomen bent, stel jezelf
dan deze eenvoudige vraag: Wanneer jullie liefde voelen in jullie harten, waar denken jullie dat dit vandaan
komt? Is het een liefde die jullie een zachtmoedig, nederig, hunkerend gevoel geeft totaal vrij van ik-zucht?
Zo ja, dan is dit de liefde die Ik beloof aan al Mijn kinderen die zich tot Mij wenden.
Hoe wereldse ambities jullie leeg achterlaten
Het is moeilijk, Ik weet het lieve kinderen, om te geloven in een andere wereld dan degene waar jullie in
leven. Herinner jullie dat deze wereld gemaakt is door God, de Eeuwige Vader. Daarna werd deze
bezoedeld door de werken van de Bedrieger. Hij, Satan, is uiterst doortrapt. Jullie, Mijn kinderen, moeten
toch weten dat de wereldse ambities, die jullie als onverzadigbaar ervaren, jullie niet bevredigen. Jullie
voelen een leegte die jullie niet kunnen verklaren of begrijpen, is het niet zo? En dan streven jullie naar meer
en meer. Maar, ook al hebben jullie het gevoel dat jullie het zouden moeten zijn, toch zijn jullie nog steeds
niet tevreden. Waarom is dat? Hebben jullie in je harten gekeken en jullie afgevraagd waarom? Waarom?
Het antwoord is heel eenvoudig.
God schiep de mensheid. De mensheid werd verleid door Satan. Satan bestaat in deze mooie wereld die
Mijn Eeuwige Vader gemaakt heeft uit pure liefde. Jammer genoeg zal hij, Satan, bestaan tot aan Mijn
Tweede Komst. Hij zal dan ontmaskerd worden vanwege de enorme leugens en het bedrog welke hij aan
Mijn kinderen verkondigd heeft. Tegen die tijd zal het te laat zijn voor vele van Mijn kinderen, met inbegrip
van diegenen die onzeker of besluiteloos zijn om te geloven in de goddelijke, superieure schepping van Mijn
Vaders Koninkrijk.
Wijs Mij niet af
Luister! Ik, Jezus Christus, de Verlosser gezonden om jullie allemaal een tweede kans te geven om in Mijn
Vaders Koninkrijk binnen te gaan, aanhoor nu Mijn belofte. Luister naar Mijn stem, door de goddelijke
genade via Mijn zieners en profeten naar de hedendaagse wereld gezonden, en besef dat in de ogen van
Mijn Vader al Mijn kinderen gelijk zijn.
Degenen die Hem volgen zijn gezegend maar ondergaan kwellingen voor de zielen die niet geloven en
weigeren om te luisteren. God heeft de wereld gemaakt. Deze kwam niet tevoorschijn vanuit het niets. De
mens heeft dergelijk wonder, dat de wetenschap nooit zal kunnen verklaren, niet bedacht en kon dit
evenmin. Het goddelijk bovennatuurlijke kan nooit echt begrepen worden tot al Gods kinderen zich
overgeven met geest, lichaam en ziel aan de zuivere liefde die Ik aanbied.
Alstublieft, Ik smeek jullie allemaal om jullie Schepper niet af te wijzen. Alstublieft, luister niet naar het
bedrog door de leugens die aan jullie verteld worden door de Bedrieger via afdelingen van de Vrijmetselaars,
de Illuminati, de valse profeten, de bizarre en volledig verdorven erediensten die zich ontwikkeld hebben
door de naïviteit van de Mens.

5

Satan bestaat echt
De mensheid is zwak. Zelfs de allerheiligste volgelingen vallen ten prooi aan de voortdurende verleidingen
van de Boze. Het probleem is dat zij, die plezier zoeken, niet geloven dat hij echt bestaat. Anderen weten
dat hij echt is en dat hij bestaat. Zij zijn degenen die Mij het meeste hartzeer bezorgen.
Wonden openen zich weer en etteren
Ik lijd zodanig dat de wonden, aan Mij toegebracht bij Mijn verschrikkelijke Kruisiging waaraan Ik bezweken
ben, zich weer openen en etteren. Mij achterlatend in de uiterst pijnlijke doodstrijd van lichaam, ziel en
goddelijkheid. Toch zal Ik nooit ophouden van jullie allemaal te houden.
Ik roep jullie op vanuit de Hemel en in naam van Mijn Eeuwige Vader, die ieder en elk van jullie gecreëerd
heeft uit pure liefde, om stand te houden. Verwerp Satan. Geloof dat hij bestaat. Neem dit aan. Open jullie
ogen. Zien jullie de onrust niet die hij veroorzaakt in jullie levens? Zijn jullie blind?
Een boodschap voor de rijken
Tegen de rijken zeg Ik stop. Denk na en richt jullie slechts een ogenblik tot God. Vinden jullie je taak bij het
leven naar jullie geboden aangenaam? Voelt het goed? Hebben jullie Mij verloochend voor de wereldse
buitensporigheden? Diezelfde buitensporigheden en genoegens zullen jullie met een leeg hart achterlaten.
Jullie zullen in jullie eigen hart merken dat het niet goed voelt. Toch zullen jullie nog snakken naar meer van
die lege maar opwindende beloftes die aan jullie gegeven worden door de Bedrieger in ruil voor jullie ziel.
Een boodschap voor degenen die de Illuminati volgen
Ik waarschuw jullie allemaal, vooral Mijn kinderen die meegezogen worden door de Illuminati en andere
even slechte instanties. Eenmaal daar zijn jullie veroordeeld tot de eeuwige verdoemenis. Beseffen jullie niet
dat wat er jullie beloofd werd in ruil voor jullie ziel een leugen is? Een bedrieglijke en beangstigende leugen.
Jullie zullen nooit de geschenken ontvangen die jullie beloofd zijn door deze onheilspellende boodschapper
uit de diepten van de Hel. Aangezien Ik jullie op het kruis verlost heb, toen Ik Mijn leven gaf om jullie te
redden, laat Me jullie nu alstublieft niet verliezen. Ik houd van jullie, Mijn kinderen. Ik huil terwijl Ik jullie een
laatste keer smeek om Mij niet af te wijzen ten voordele van de Bedrieger.
Ik zal iedereen die zijn schuld belijdt vergeven
Ik kan niet tussenkomen tegen jullie vrije wil in omdat dit één van de geschenken is aan jullie gegeven toen
jullie geboren werden in het licht van God. Ik zal zeer binnenkort komen zoals aangekondigd in de Schriften
– sneller dan wie ook kan beseffen. De wereld zal zich in duisternis en wanhoop storten. Toch zal Ik
onmiddellijk op het ogenblik van de belijdenis stuk voor stuk elk van Mijn kinderen vergeven wanneer hun
zonden aan hen geopenbaard worden – ongeacht hoe weerzinwekkend deze zijn. Zij zullen met lichaam en
ziel het Paradijs binnentreden, wanneer de Hemel en de Aarde één worden, waar jullie allemaal zullen leven
in de eeuwigheid met jullie Familie voor eeuwig en altijd.
Beloftes die het Paradijs te bieden heeft
Geen ziektes, geen lichamelijke ontbinding, geen zonden – alleen maar liefde. Dat is de belofte van Mijn
Paradijs. Niemand zal aan iets gebrek hebben. Iedereen zal leven in eendracht, vreugde en liefde.
De realiteit van de Hel
Wijs dit leven niet af voor het leven dat Satan jullie belooft heeft! Er is tegen jullie gelogen. Als jullie deze
weg volgen waar God of Ik, Jezus Christus jullie Verlosser, geen deel van uit maken, zijn jullie op de weg
naar de eeuwige verdoemenis. Jullie zullen het uitschreeuwen van ontzetting als jullie deze vergissing
inzien. Daardoor zullen jullie smeken om barmhartigheid. Jullie zullen tranen op jullie gezicht hebben, de
haren uit jullie hoofd trekken. Maar omdat jullie een vrije wil hebben, een geschenk van Mijn Vader, kan dit
niet ongedaan gemaakt worden. Wanneer jullie dit bedrieglijke pad kiezen, zullen jullie de verdoemenis
ondergaan en voor eeuwig branden in de Hel. Het is echt waar. De ergste vervloeking is het besef dat er een
God is. Dat Ik, jullie Verlosser, Jezus Christus, inderdaad besta. En er zal op dat moment geen enkele
manier zijn om jullie te redden.
De ergste vervloeking wanneer jullie weten dat jullie nooit het aangezicht van God zullen zien
Jullie familie bekijkt jullie misschien vanaf de overkant. Als dat zich afspeelt, en jullie de afschuwelijke
waarheid beseffen, zal het te laat zijn. Onthoud deze woorden. De ergste vervloeking is de wetenschap dat
jullie het aangezicht van God nooit zullen zien. Dat zal de grootste kwelling zijn en deze zal eeuwig
voortduren in de vuren van de Hel waar het lijden aanhoudend en meedogenloos is. Jullie zullen in plaats
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van te genieten van het aan jullie beloofde Paradijs door de leugens van de Bedrieger eindigen in de
angstaanjagende gangpaden van de Hel. Het is echt waar en het geeft het lijden in eeuwigheid weer.
Aan ieder van jullie, die niet geloven dat Ik met de mensheid communiceer, vraag Ik dat jullie alstublieft
bidden tot Mijn Heilig Hart. Bid elke dag Mijn Goddelijke Barmhartigheid om 15 uur. Ik zal jullie verzoek
beantwoorden met liefde welke jullie onmiddellijk zullen gewaar worden. Houd Mijn hand vast, kinderen. Laat
deze niet los. Ik houd zoveel van jullie allen dat Ik Mijn leven gaf voor elk van jullie zodat jullie gered kunnen
worden.
Deze keer kom Ik om te oordelen. Hoeveel Ik ook van jullie houd, Ik kan niet tussenkomen in de gave van de
vrije wil die jullie door Mijn liefhebbende Vader geschonken is. Ik hoop dat door Mijn hedendaagse zieners
en profeten jullie uiteindelijk zullen luisteren. Denk eraan dat de waarheid de weg is naar de eeuwige redding
en een nieuw begin wanneer het Paradijs terugkeert naar de aarde.
De leugens van Satan
De leugens, ongeacht hoe verlokkelijk, zijn niet meer dan dat. Leugens – ontworpen om de geliefde zielen te
stelen opdat ze niet door Mijn Vader, de Schepper en Vervaardiger van de Aarde gered kunnen worden.
Jullie Goddelijke Verlosser
Jezus Christus

8. Het teken van de Eindtijd – Maar de Glorie zal naar de Aarde Terugkeren.
Zondag, 14 november 2010, 23:00 u.
Mijn geliefde dochter, voel je niet schuldig voor de twijfels die je vandaag gevoeld hebt. Dit is normaal. Jouw
begrip van geestelijke zaken is niet zo groot als het zou moeten zijn maar dat is niet erg.
Ik zal je leiden en je zal tijdig het doel van jouw opdracht begrijpen. Ik wil dat je doortastend blijft in je werk
en je gehoorzaamheid aan Mij. Dit is een moeilijke opdracht en deze zal ook emotioneel uitputtend voor je
zijn. Ik zend je een geestelijke leidsman om je te helpen de ontzaglijke taak, die volbracht moet worden, door
te komen. De taak is zo belangrijk aangezien er zonder dit werk meer zielen verloren zullen gaan aan de
Boze. Mijn dochter, je hebt je aan deze taak toegewijd alvorens Ik je opriep om dit werk te doen.
Ik leid jouw geestelijke leidsman. Hij zal de waarheid herkennen wanneer je spreekt. Inmiddels zal je slechts
enkele van de zonden van de mensheid opgevangen hebben gedurende de laatste 2 dagen op een manier
die tot nog toe voor jou onmogelijk was. Heb je het verschil gezien? Heb je je onwennig gevoeld als je naar
Mijn kinderen keek? Je zag hen in een ander licht, niet? Dat is de kracht van de Heilige Geest waarmee Ik
jou gezegend heb.
De liefde die je in je hart voelde voor Mijn kinderen en de priesters die je vandaag in de Mis zag, is eveneens
de gave die Ik je schenk door de kracht van de Heilige Geest. Je zal de zonden van de mensheid nu zodanig
zien, voelen en horen dat je de pijn zal voelen die Ik voel. Je zal ook de liefde zien die Ik voor Mijn kinderen
heb door jouw ogen die Mijn Hart weerspiegelen.
Wees niet bang voor deze gaven, Mijn kind. Heb niet het gevoel dat je deze taak niet aankan want de kracht,
die je gegeven zal worden door Mijn genaden, zal je zo sterk maken dat je nooit achterom zal kijken. Je zal
dit ook niet willen.
Nu voel je je verzwakt. Dit is het gevoel van Mijn Goddelijke kracht, golvend door jouw lichaam. De gloed is
de liefde die Ik voor jou voel. Ween niet, Mijn kind. Tot nu toe ben je uitzonderlijk sterk geweest en zo
aanvaardend hoewel het nog maar een paar dagen geleden is sinds Ik voor het eerst met je sprak. Neen,
Mijn kind, je beeldt je dit niet in. Je blijft twijfelen aan jezelf en aan diegenen die je nabij zijn.
Degenen die hun zielen aan Satan verkopen
Schrijf nu het volgende. De wereld zucht onder het gewicht van de duisternis en de snode samenzweringen
van de Boze die doorgaat met Mijn geliefde kinderen te verleiden en bekoren. Ze zijn zodanig verstrikt
geraakt dat velen van hen zich kronkelen als dieren zelfs ten overstaan van de mensheid. Hoeveel arme
zielen, gevoed door wellust, gierigheid en ijdelheid, lijken voor diegenen met geloof in zo’n
beklagenswaardige toestand? Zij, in hun ijdelheid, geloven dat ze echte macht hebben. De macht die hun
door Satan beloofd is. Veel van deze kinderen hebben ervoor gekozen om hun zielen te verkopen en
scheppen met trots hierover op.
Meerdere van Mijn kinderen worden aangetrokken door de beloften van aanzien en rijkdom zichtbaar voor
de hele wereld. Neen, zij zijn niet beschaamd om op te scheppen over het feit dat zij hem toebehoren. De
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beloftes die hij gedaan heeft zijn niet enkel leugens, ze zijn aan hen gegeven uit pure haat voor de
mensheid. Satan haat de mensheid.
Hij liegt tegen Mijn kinderen en vertelt hen dat hij hen alles kan geven maar helaas is dit een leugen.
Degenen die hem en zijn loze beloftes volgen, zullen en kunnen niet gered worden.
Bid, bid, bid voor Mijn kinderen. Mijn dochter, Ik weet dat je moe bent maar sla hier acht op. Ook de
gelovigen die lauw zijn en die zich niet rechtstreeks tot het uiterste schikken naar de Boze moeten op hun
hoede zijn. Zij, met inbegrip van Mijn gelovigen en sommige van Mijn Gewijde Bedienaars, Bisschoppen en
Kardinalen, lachen hatelijk met het geloof van Mijn kinderen. Hun spiritualiteit is verdwenen achter hebzucht
in sommige plaatsen waar goud en rijkdom de Goddelijke Gaven maskeren die hun gegeven werden als
apostelen van God.
De Kerk is de weg kwijtgeraakt en is ondergedompeld in duisternis. Dit werd aangekondigd, Mijn kind en het
is een teken van de Eindtijden. Deze geschieden wanneer de laatste paus tevoorschijn zal komen en de
wereld onder de bedrieglijke leiding van de Valse Profeet ten onder zal gaan.
Openbaringen over hoe Mijn Tweede Komst voorafgegaan zal worden, zullen aan jou gegeven worden, Mijn
kind, zodat jouw woorden beluisterd kunnen worden opdat de zielen voorbereid zullen zijn vóór De Grote
Waarschuwing. Wees niet bezorgd. Het leven zal verdergaan. De glorie zal naar de Aarde terugkeren. Mijn
kinderen zullen gered worden uit de klauwen van de Boze die vernietigd zal worden. Het is belangrijk dat hij
Mijn kinderen, door zijn bedrog, niet met zich meeneemt in de afgrond van de Hel.
Mijn woord moet krachtig zijn. Mijn kinderen moeten luisteren. Het is uit pure liefde dat Ik hen deze
Waarschuwing geef. Omdat Ik als Rechter kom, en niet als Heiland, is het door de gebeden van Mijn
Goddelijke Moeder en Mijn volgelingen doorheen de wereld dat de tijd voor het Oordeel in het verleden
uitgesteld geweest is. Deze keer zal dit niet zo zijn.
Niemand zal de datum van de Tweede Komst kennen
De datum zal niet aan jou noch aan Mijn kinderen meegedeeld worden. Het kan niet onthuld worden.
Daarom is het belangrijk dat al Mijn kinderen voorbereid zijn. Zij die zich niet willen voorbereiden, kunnen
niet zeggen dat hen de waarheid niet gegeven werd. Wanneer De Waarschuwing plaatsvindt, zullen zij de
waarheid beseffen. Ja, als zij hun zonden belijden en erkennen, zullen zij Mijn Zegen ontvangen. Als zij dit
niet doen, zullen zij in de Hel geworpen worden. Mijn Barmhartigheid zal tegen die tijd verstreken zijn.
Ga nu, Mijn kind. Maak het bericht klaar zodat de wereld het kan vernemen. Zeg aan Mijn kinderen, de
gelovigen, dat ze niet moeten vrezen. Zeg hen om te bidden voor de niet-gelovigen. Zeg dan aan de nietgelovigen om zich terug tot Mij te wenden. Doe alles wat mogelijk is om hen aan te sporen om hun harten te
openen.
Jullie Verlosser
Jezus Christus die komt om de levenden en de doden te oordelen

9. De Tweede Komst.
Maandag, 15 november 2010, 3:00 u.
Dank je, Mijn dochter, om te volharden in Mijn waarheid en te beseffen dat Mijn communicatie met jou echt
waar is. Je zal Mijn geest in je lichaam voelen wanneer Ik kom om aan jou Mijn Goddelijke Boodschap te
openbaren die nodig is voor de mensheid om deze tijden te begrijpen. Ik breng een boodschap van zuivere
liefde en hartstocht aan de kinderen van Mijn Vader. Deze boodschappen moeten op de eerste plaats aan
alle volgelingen van God duidelijk maken dat het nodig is om nu op hun knieën te vallen en de waarheid in
het Boek van Johannes te omvatten.
De tijd is rijp voor Mijn Tweede Komst waarvan de tekenen al onthuld worden aan degenen die de
profetieën, lang geleden aangekondigd, kennen. Kijk, wat zie je nu? De tekenen zijn zichtbaar. De mensheid
beseft het vreselijke verval niet waaraan zij onderworpen wordt. De snode leugen, verstrekt aan en aanvaard
door argeloze regeringen, verbergt zich onopgemerkt onder het mom van welzijn.
Luister nu naar Mij, Mijn kinderen. De Antichrist is klaar om op te duiken. Blijf op jullie hoede, open jullie
ogen en hart voor de waarheid of jullie zullen omkomen. Vrees niet, Mijn geliefde volgelingen, want jullie
zullen Mijn kudde leiden naar de Heilige Aanbidding van Mijn Eeuwige Vader. Voor die gelovigen zal het
levensvoedsel overvloedig zijn gedurende de donkere dagen. Blijf bij elkaar, heb elkaar lief. Geef elkaar de
kracht zodat jullie alle rassen, overtuigingen en gelovigen van overal kunnen verenigen voor Mijn Vaders
Koninkrijk.
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Het zal jullie taak zijn om de liefde van God te laten zien, de goedheid, de liefde, de hoop en de waarheid
over het Eeuwig Leven dat de gehele mensheid verwacht. Het zal door samen te bidden zijn, door jullie
muur van trots en schroom neer te halen, dat jullie de krachtige strijdmacht zullen worden. Samen zullen
jullie sterk zijn. Jullie geloof in Mij, jullie Goddelijke Verlosser, zal helpen de niet-gelovigen te bekeren. Deze
mensen, waarvan velen niet door eigen schuld, zijn onwetend van Mijn liefde. Zij kunnen liefde voelen voor
elkaar maar beseffen niet vanwaar deze komt. Leid hen, Mijn kinderen van God, naar het licht.
Ik ben het Brood en Ik ben het Licht. Mijn licht zal jullie allen veilig bewaren. Maar Ik spoor jullie aan om
edelmoedig te zijn in hart en ziel en te denken aan die arme zielen die een leidraad nodig hebben. Jullie
moeten dit doen door een voorbeeld te zijn en deze zielen te tonen hoe dichter tot Mij te komen. Ze moeten
zachtjes, maar vastberaden, naar de weg overgehaald worden. Het is belangrijk hen te wekken uit hun
sluimer van onwetendheid voordat het te laat is.
Mijn kinderen, begrijpen jullie de onderrichtingen in Mijn Vaders Boek niet? Het Boek dat het teken van Mijn
Wederkomst op aarde openbaart, moet bestudeerd en aanvaard worden als de waarheid. God, Mijn
Eeuwige Vader, door de profeten, liegt niet. Hij weerlegt niet. De aangekondigde Hemelse tekenen worden
nu aan jullie getoond en jullie moeten je nu voorbereiden.
Jullie en jullie familie zullen door Mij in een oogopslag opgeheven worden
Alstublieft, alstublieft, alstublieft bid voor leiding. Gelovigen, maak jullie nu klaar om in Mijn Naam te strijden
en weerstand te bieden aan de Antichrist. De mensen zullen met jullie lachen als jullie hen herinneren aan
de profetieën vervat in het Boek van Johannes. Jullie zullen aangeklaagd en met ironische vermakelijkheid
uitgescholden worden vanwege jullie zienswijze en bezorgdheid. Negeer dit want jullie hebben nu een
opdracht vanwege Mij. Bid, bid en overhaal de niet-gelovigen om de onderrichtingen te aanvaarden. Wees
niet bevreesd. Daar velen van jullie bang zijn voor de toekomst en voor jullie familie, vertel Ik dit. Wanneer
de tijd daar is, zullen jullie en jullie familie door Mij in een oogopslag opgeheven worden naar de Hemelen.
Dan zullen jullie de gave van het Eeuwig Leven ontvangen wanneer de Hemel en de Aarde één worden. Dit
is wat bedoeld wordt met het Nieuwe Paradijs. Het zal een tijd worden van enorme glorie, liefde en
volmaaktheid voor al Mijn volgelingen.
Blijf sterk. Jullie moeten een korte periode van kwelling ondergaan. Maar jullie geloof zal jullie sterk houden.
Denk eraan dat Ik van jullie allemaal houd. Houd in ruil daarvoor van Mij en help Mij om zoveel mogelijk
zielen te redden.
Jullie zijn Mijn machtig leger en het is nu tijd om jullie klaar te maken voor de strijd. Ik zal jullie allemaal
leiden naar het Koninkrijk van Mijn Vader.
Jullie liefhebbende Verlosser
Jezus Christus

10. Wereldmacht, de Antichrist en het Teken van het Beest.
Maandag, 15 november 2010, 11:00 u.
Je beseft nu de waarheid en aanvaardt Mijn boodschap voor wat het is. Schrijf dit, Mijn dochter. De snelheid
waarmee de profetieën zich ontvouwen, zal duidelijk door iedereen te zien zijn. Kijk naar de veranderingen
die zichtbaar zullen worden met Mijn Kerk als één van de eerste tekenen. Dit is als de Bedrieger Mijn
apostelen zal weglokken.
Het tweede teken zal gezien worden doordat velen van jullie niet langer de controle zullen hebben over jullie
eigen land. Dit omvat alle materiële en militaire controle. Mijn kinderen, hun leidsmannen en al degenen die
verantwoordelijk zijn voor de zorg van hun volk, zullen alle controle verliezen. Ze zullen zijn zoals een schip
zonder roer. Dit schip, waar zij bevel over voeren, zal stuurloos worden en zij zullen vergaan.
Mijn kinderen, jullie moeten nu ingespannen bidden om de greep, die deze boosaardige groeperingen van
mensen op jullie zullen uitoefenen, te doen verslappen. Zij behoren niet tot Gods Koninkrijk en door de listige
misleiding van hun uiterlijk zullen jullie niet beseffen dat dit een krachtige macht is welke erover waakt om
zichzelf niet kenbaar te maken.
Jullie, Mijn kinderen, zullen niets wijzer geworden zijn. Jullie zullen denken dat jullie in harde tijden leven
maar deze façade is ontworpen om jullie dat te laten denken. Richt jullie nu op, Mijn kinderen.
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Het teken van het Beest
Aanvaard het merkteken niet. Als meer van jullie het niet aanvaarden, zijn jullie sterker in aantal. Dit
merkteken – het teken van het Beest – zal jullie ondergang zijn. Het is niet wat het lijkt. Door toe te
stemmen, zullen jullie verder en verder verwijderd worden.
Pas op voor het plan, aangedreven door de Bedrieger, om alle tekenen van Mijn Eeuwige Vader en de
onderrichtingen van de Schrift te verwijderen uit jullie leven. Jullie zullen dit zien in scholen, universiteiten,
ziekenhuizen en in de grondwet van jullie landen. De grootste gruwel, welke Mij hevige pijn veroorzaakt, is
de afschaffing van de onderrichtingen van de Schrift aan degenen die hun aanbidding voor Mij, hun
Goddelijke Verlosser, in de praktijk brengen. Zeer spoedig zullen jullie zien dat Mijn woord en de
onderrichting van de waarheid afgeschaft en strafbaar zal worden.
Jullie, Mijn zeer geliefde kinderen, zullen in hoge mate in Mijn naam lijden. Deze kwade machten zijn
hiervoor verantwoordelijk. Ze worden geleid door Satan. Jullie zullen hen overal vinden en vooral tussen
deze gezagdragers van wie jullie afhangen om te overleven. Kinderen, wees niet bang voor jezelf.
Integendeel, wees bang voor deze arme, misleide zielen die zo besmet zijn door de Verleider dat zij het
moeilijk vinden om zich terug te trekken. Zodanig is de greep die hen vasthoudt. Deze mensen zijn niet te
vertrouwen. Wees voorzichtig hoe jullie met hen communiceren. Ze zullen jullie zodanig in een tang houden
aangezien zij over alles zullen heersen. Jullie zullen het moeilijk vinden om tegen hen te strijden daar zij
zelfs de controle zullen hebben over jullie bank, jullie bezittingen, jullie belastingen en het voedsel dat jullie
nodig hebben om te overleven.
Maar dit zal niet lang duren want hun dagen zijn geteld. Als zij willen doorgaan met hun slaafsheid aan het
kwade zullen zij zich in een afgrond storten met zulke verschrikkingen dat het beschrijven van hun lot te
angstaanjagend en zo beangstigend zou zijn. De mensen zouden steendood vallen als zij maar één minuut
van de kwelling die zij zullen ondergaan, zouden ontwaren.
De strijd staat op het punt te beginnen en zich te ontvouwen wanneer de hand van Mijn Eeuwige Vader in
allerijl zal neervallen, als straf voor hun zonden, waarvan men op deze aarde getuige zal zijn. De zonden
waar Ik voor gestorven ben. Iemand die getuigt voor of samenspant met dit onheilspellende maar goed
georganiseerde leger van vernietiging, is geen kind van God. Dit verdorven leger, doordrongen van
demonen uit de diepten van de Hel, voert daden uit van zodanig kwaadaardige omvang dat onschuldige
mensen deze onmogelijk kunnen doorgronden.
Ik wil jullie geen schrik aanjagen, Mijn kinderen, maar de waarheid voor wat het is, zal na verloop van tijd
ontdekt worden. Richt jullie nu op, Mijn kinderen. Bestrijd de krachten van het kwaad voordat zij jullie
verpletteren. Wees op jullie hoede voor de wereldwijde voorschriften in welke gedaante, grootte, vorm of
code dan ook. Kijk aandachtig naar jullie leidsmannen en naar degenen die jullie dagelijkse toegankelijkheid
tot geld, dat jullie zal voeden en in leven houden, controleren. Jullie moeten nu een voorraad voedsel
opslaan.
Jullie hebben deze boodschap, die als het ware Mijn leer weerspiegelt, niet aanvaard maar aanhoor Mij nu.
Deze profetieën zijn aangekondigd. Mijn kinderen moeten aandachtig luisteren. De geest van de duisternis
neemt toe en jullie, Mijn volgelingen, moeten sterk blijven. Houd jullie geloof in Mij levend door het gebed.
Elk van Mijn volgelingen moet elke dag het Kroontje van de Goddelijke Barmhartigheid opzeggen. Het zal de
zielen sterken en hen helpen om genade te vinden op het moment van de dood.
Mijn kinderen, laat alstublieft Mijn boodschap jullie geen angst aanjagen. Mijn volgelingen hebben een taak
te volbrengen voor Mij. Laat Me dit zeggen. Denk eraan dat jullie vervuld zullen worden door de Heilige
Geest zodra jullie Mijn woord aanvaard hebben. Vrees niet want jullie zijn uitverkoren. Jullie, Mijn leger van
volgelingen, zullen de nederlaag van de Boze veroorzaken. Om dit te bewerkstelligen, moeten jullie bidden.
Ik kom met een boodschap van ware liefde. Beseffen jullie niet dat jullie het Paradijs zullen ervaren als de
Hemel en de Aarde zich samenvoegen? Er valt niets te vrezen want jullie, Mijn volgelingen, zullen met
lichaam, ziel en geest verheven worden tot het Rijk van de Goddelijke Hiërarchie. Jullie zullen jullie geliefden
zien. Deze geliefden die genade gevonden hebben bij Mijn Eeuwige Vader.
Doe wat Ik zeg. Bid, praat met Mij, houd van Mij, vertrouw op Mij. In ruil hiervoor zal Ik jullie sterkte geven.
Bid voor bescherming, door het opzeggen van de Allerheiligste Rozenkrans, aan jullie gegeven met de
zegeningen van Mijn geliefde Moeder. Dit gebed moet enerzijds opgezegd worden om te helpen om jullie te
beschermen tegen de Boze. Anderzijds moeten jullie vragen om bescherming voor deze mensen met wie
jullie in contact komen zodat zij jullie niet kunnen bezoedelen of het geloof verdrijven dat jullie voor Mij in
jullie hart hebben.
Bid voor Mijn zieners en profeten zodat zij beschermd worden. Bid voor Mijn geliefde gewijde bedienaars.
Voor deze heilige, toegewijde dienaars door Mij gezonden om jullie te begeleiden. Zij, juist zoals Mijn
volgelingen, lijden onder de kwellingen van de Boze. Hij zal nooit stoppen met te proberen jullie blind te
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maken voor de waarheid en zal elke smerige tactiek gebruiken om jullie ervan te overtuigen dat jullie geloof
vals is. Hij, de Bedrieger zal logica en redenering gebruiken, op een zachte, vriendelijke manier verwoord,
om jullie ervan te overtuigen dat hij hoop in jullie leven brengt. Hij zal, door de Antichrist, zich inspannen om
jullie te doen geloven dat hij de Uitverkorene is.
De Antichrist
Veel van Mijn volgelingen zullen ten prooi vallen aan dit verachtelijk bedrog. Wees op jullie hoede. Hij zal
gezien worden als de boodschapper van liefde, vrede en eendracht in de wereld. De mensen zullen op hun
knieën vallen en hem aanbidden. Hij zal jullie zijn macht tonen en jullie zullen geloven dat het van goddelijke
oorsprong is. Maar dit is niet zo. Hij zal jullie onderrichten op een manier die soms vreemd zal lijken. Ware
gelovigen zullen weten dat hij niet van het Licht is. Zijn opschepperige, hoogdravende houding zal verborgen
worden achter louter kwaad. Hij zal pronken en zal tentoonspreiden wat lijkt op echt medelijden en liefde
voor iedereen. Achter deze façade is hij echter vol haat voor jullie, Mijn geliefde kinderen. Hij lacht achter
gesloten deuren.
Mijn kinderen, hij zal jullie verschrikkelijk in de war brengen. Hij zal machtig, zelfverzekerd, humoristisch,
zorgzaam, liefhebbend lijken en zal gezien worden als een redder. Zijn knappe gezicht zal iedereen
aantrekken maar hij zal snel veranderen.
Hij zal grote schade aanrichten en zal velen vermoorden. Zijn terreurdaden zullen voor iedereen duidelijk te
zien zijn. Hij zal jullie onafhankelijkheid vernietigen en hij zal instrumentaal zijn bij het voeren naar het teken
– het teken van het Beest. Jullie, Mijn kinderen, moeten sterk zijn. Aanvaard het teken niet want als jullie dat
doen, zullen jullie onder zijn kwaadaardige, hypnotische invloed komen.
Velen zullen sterven door hun geloof in Mij. Vrees niet, want als jullie lijden voor Mij, in Mij en met Mij zijn
jullie uitverkoren. Bid, bid om niet onderworpen te worden aan zijn schrikbewind. Strijd en kom op voor Mij.
Laat de Antichrist, door heel zijn overtuigende charme, niet zegevieren over jullie zielen. Laat Me jullie
vasthouden in Mijn armen, jullie koesteren door Mijn Goddelijke Genade om jullie de sterkte te geven om te
strijden voor de waarheid. Mijn liefde voor jullie zal nooit vergaan. Jullie mogen nooit deze weg kiezen of ook
jullie zullen verloren zijn voor Mij. Het zal zwaar worden maar er zal op zeer veel manieren hulp gegeven
worden aan Mijn kinderen om jullie lijden te verzachten. Ga nu heen en bid tot Mijn Goddelijke
Barmhartigheid maak jullie klaar voor de beslissende strijd.
Jezus Christus Koning van Mijn Volk
Verlosser en Rechtvaardige Rechter

11. Waarschuwing voor de Geestelijkheid.
Dinsdag, 16 november 2010, 9:55 u.
Mijn dochter, je bent gisteren afgewezen aangezien de mensen probeerden om twijfels in je gedachten te
brengen. Je hebt daardoor geleden. Wanhoop niet. Mijn woord zal gehoord worden. Je zal geconfronteerd
worden met hindernissen waardoor je je ontgoocheld zal voelen bij het werk.
Mijn dochter, Ik leid je. Je moet daaraan denken en nooit Mijn belofte vergeten. Ik deed zoals je vroeg, en
liet je toe om afgelopen nacht rustig te slapen. Je bent nu sterker. Voel je dat niet?
Wees behoedzaam met wie je communiceert. Mijn volgelingen, of degenen waarvan je denkt dat het Mijn
volgelingen zijn, zijn niet altijd wat ze lijken. Je moet doen wat je hart je ingeeft.
De wereld lijkt misschien zoals het altijd geweest is. Toch is er verandering en dit vindt nu plaats. Deze
verandering leidt de mensheid naar een duisternis die hen zal omhullen en die hun liefde voor Mij zal
benevelen.
Waarom willen Mijn kinderen de waarheid blijven trotseren? Zij volgen Mijn leer niet. Toch is hen dit
geschenk gegeven door Mijn apostelen die, uit liefde voor Mij en door de kracht van de Heilige Geest, de
wereld een zeer bijzonder geschenk gaven. De gave van de waarheid is aan al Mijn kinderen doorheen de
wereld onderwezen en verspreid. Veel kinderen volgden deze leidraad doorheen de eeuwen.
Anderen, terwijl ze de waarheid kennen, besloten deze te verdraaien om te schikken naar hun eigen
bedoelingen, verlangens, wellust en zoektocht naar macht. Mijn volgelingen konden vervolgens geen
onderscheid maken tussen de waarheid van het woord van God en de onwaarheden verspreid door
degenen die misleid werden. Dit is hoe de Bedrieger werkt. Hij veroorzaakt verwarring, wanhoop en een
gevoel van hopeloosheid. Hij heeft dit gedaan vanaf Mijn kruisdood. Maar aanhoor Mij nu. Hij zal niet
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winnen, Mijn dochter. De machten van de Hemelse Leiding zullen nogmaals bij de kinderen het geloof
inprenten door de onderrichtingen van Mijn profeten.
Verzoek Mijn kinderen om op hun hoede te zijn voor de veranderingen die zij in de wereld zien. Vraag hen
om hun hart, hun ogen en hun geest te openen om de leugens, door Satan verspreid, te aanschouwen. Van
hem komt een web van beloften voort. Ontworpen zodat Mijn kinderen zich aangetrokken zouden voelen
door uiterlijke wonderen. De wonderen en de bedrieglijke roem zijn waardeloos.
Zij zijn niet gericht op de liefde noch bieden zij enige echte vertroosting zodra de ledigheid ervan aan het
licht gebracht wordt.
De kwade machten worden nu steeds sterker, Mijn kind. Zij worden georganiseerd door Satan, door middel
van zijn leger van boosaardige volgelingen. Deze volgelingen gehoorzamen, uit hebzucht en eigenliefde, in
gewillige aanbidding en zullen geleid worden naar zijn trendy paradijs. Zijn beloofde paradijs is niets anders
dan zwarte duisternis en tegen de tijd dat Mijn kinderen dit beseffen, zal de tijd van de redding voorbij zijn.
Gebed om verlossing
Al Mijn kinderen moeten zich bewust worden van dit onheil als zij elkaar willen redden, zeker uit liefde voor
hun eigen familie. Mijn liefde zal hen blijven begeleiden als zij zich nu tot Mij wenden. Zij moeten nooit bang
zijn om zich te buigen en te zeggen:
“O, mijn Heer, leidt mij naar Uw Koninkrijk en bescherm me tegen de duisternis die mijn ziel overspoeld
heeft. Hoor mij nu, o Heilig Hart, en laat door Uw goedheid Uw Licht van liefde en bescherming
doorschemeren. Amen."
Degenen van Mijn kinderen die dit gebed opzeggen, zullen verhoord worden. Hun smeekbeden om
verlossing voor hen en voor degenen waar zij van houden, zullen beantwoord worden. Ik heb, door middel
van Mijn zieners geleid door Mijn Gezegende Moeder, moeizaam geprobeerd om waarschuwingen in de
wereld te zenden. Vele, vele malen werden Mijn zieners, niettegenstaande de afwijzingen in het begin,
uiteindelijk aanvaard. Deze keer zal hen het belang van de tijd, voordat de boodschappen door voldoende
mensen gehoord worden, niet worden toegekend.
Wees op jullie hoede voor valse profeten
Niettemin moet Ik Mijn kinderen waarschuwen om op hun hoede te zijn voor valse profeten. Veel
waarachtige zieners werden misleid. Aan de zieners die waarachtig zijn, zullen de genaden geschonken
worden die Mijn waarheid op een zodanige manier zullen uitstralen dat zij gepaard zullen gaan met
bovennatuurlijke gebeurtenissen en mirakelen welke niet ontkend kunnen en zullen worden.
Mijn Hart breekt als Ik zie hoe velen van hen door Mijn Allerheiligste discipelen verloochend worden.
Dezelfde discipelen, die Ik afgevaardigd heb om Mijn kinderen te onderrichten, falen in hun opdracht. Zij
moeten zich nu tot Mij wenden om leiding en bidden voor de nodige genaden om Mijn volk te leiden.
Mijn gewijde bedienaars zijn heel bijzonder en degenen die de Sacramenten ontvangen hebben, moeten
luisteren naar Mijn dringend verzoek. Jullie zijn het nu aan Mij verplicht. Hernieuw jullie geloften nu. Geloof
en volg Mijn heilige boodschap. Wees sterk want jullie worden nu allen geroepen om getuigenis af te leggen
van de waarheid in het Boek der Openbaring. Aanvaard dat de tijd gekomen is. Maak jullie nu klaar voor
deze grote gebeurtenis. Verloochen Me niet of keer Me niet de rug toe. Predik met kracht en overtuiging.
Verzwak Mijn onderrichtingen niet door Mijn volgelingen te vertellen dat alles zal goed komen. Dit is niet de
boodschap waarvoor jullie geroepen zijn. Jullie plicht aan Mij, jullie Goddelijke Verlosser, is om jullie kudde in
kennis te stellen van de waarheid.
Er moet niet tegen Mijn kinderen gezegd worden dat ze allemaal gered zullen worden. Dit is een
onwaarheid. Want het zijn enkel diegenen die Mijn vergeving opzoeken en zich aan Mij en Mijn leer
overgeven die gered zullen worden.
Waarom volgen jullie de leer van de Schrift niet? Waarom gebruiken jullie excuses? Waarom misleiden en
overtuigen jullie Mijn kinderen dat God iedereen zal vergeven? Mijn Eeuwige Vader zal enkel diegenen
vergeven die in Mij geloven en die tot inkeer komen.
Heeft Mijn kruisdood jullie niets aangetoond? Ik stierf om de mensheid te verlossen van de razernij van
Satan. Toch onderwijzen jullie, door misplaatste verdraagzaamheid, een leugen aan Mijn kinderen. Jullie zijn
het slachtoffer geworden van de druk op de mensheid om de Heilige Geloofsleer, waarvoor jullie geroepen
zijn om die te verkondigen, te verbloemen.
Zijn jullie niet beschaamd? Jullie worden zo in beslag genomen door de wereldse aantrekkelijkheden die de
aarde te bieden heeft, dat jullie de valse leerstellingen volgen aan jullie voorgeschreven overeenkomstig de
populaire verdraagzaamheid die Satan verspreid heeft onder Mijn kinderen. Deze arme, misleide kinderen
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hebben leiding nodig. Zij moeten ook het verschil begrijpen tussen de menselijke interpretatie en die
goddelijke belofte door Mijzelf gemaakt.
Waarom willen Mijn kinderen niet geloven in de goddelijke tussenkomst? Waarom bagatelliseren jullie dit als
het zich bij jullie voordoet? Mijn priesters, luister naar Mijn dringend verzoek. Bid dat Mijn boodschap van
waarheid gehoord zal worden.
Boodschap aan de bisschoppen
Tot Mijn bisschoppen zeg Ik dit. Leg jullie gewaden af, keer jullie rug naar de rijkdom waar jullie geloof aan
hebben gehecht. Zoek de nederigheid op die vereist wordt van jullie. Gehoorzaam Mijn woord nu of zie de
gevolgen onder ogen. Jullie zijn het verplicht aan Mij en aan Mijn Eeuwige Vader. Hoe blind zijn jullie
geworden? Tekenen worden nu gegeven via zieners, in de lucht, en jullie hebben verzuimd er acht op te
slaan. In plaats daarvan zitten jullie in jullie kastelen en lachen spottend. Hierdoor zullen jullie zonden niet
vergeven worden.
De zonden van Mijn gewijde discipelen, diegenen die kozen voor Mijn weg, beledigen Mij in hoge mate.
Open jullie ogen, jullie hart en keer terug naar de leer volgens Mijn Heilig Boek.
Boodschap aan de kardinalen
Tot Mijn kardinalen zeg Ik dit. Tot op welke verheven hoogtes zijn jullie gaan staan zodat jullie de
sacramenten of de waarheid van Mijn leer om Mijn kudde te leiden, vergeten zijn. Kom nu naar beneden en
handel volgens Mijn leiding. Wees niet afgeleid door de onwaarheden die de mensheid vastgegrepen
hebben. Verloochenen ook jullie Mij niet.
Ik vraag jullie allen om voor Mijn geliefde moedige Paus te bidden, de laatste ware Paus. Jullie, Mijn
discipelen, worden op een dwaalspoor gebracht door de Bedrieger. Hij heeft zichzelf bekend gemaakt in de
gangen van Mijn Kerk en zijn verdorven handelswijzen vertonen zich nu. Tot diegenen van jullie die ogen
hebben: blijf voor en achter jullie kijken. Hij zal jullie ziel bemachtigen als jullie toegeven aan zijn bedrog.
Alstublieft, bid nu voor ieder van jullie. Smeek om Mijn leiding. Smeek om vergiffenis en laat Me jullie
opnieuw leiden.
Diegenen van jullie die deze onderrichting zullen aanvechten: luister nu. Waarom zou Ik met jullie niet op
deze manier communiceren? Ik onderwees jullie allen door de Apostelen die, geleid door de Heilige Geest,
aan de wereld Mijn boodschappen gaven welke vanaf die tijd hebben voortbestaan. Nu is de tijd nabij. Heel
jullie leven hebben jullie gebeden om leiding. Nu, op dit moment, spoor Ik jullie aan om te luisteren naar Mijn
dringend verzoek.
Jullie Goddelijke Verlosser
Jezus Christus

12. Schuif alle twijfels terzijde.
Dinsdag, 16 november 2010, 23:00 u.
Schrijf het volgende, Mijn dochter. De twijfels die je gedachten binnensluipen, waren te verwachten. Ja, je
wordt verleid om je hoofd weg te draaien maar hij, de Bedrieger, zal je nooit van Mij onttrekken. Mijn geliefde
dochter, je bent sterker dan je denkt want zeer weinig uitverkoren zielen zouden in staat zijn om te gaan met
dit belangrijke, heilige verzoek zoals jij dat gedaan hebt. Het vergt moed om te gaan met de wijze waarop Ik
met jou communiceer. Je liep niet ineengedoken van angst weg. Je wist vanaf het begin dat dit een
goddelijke mededeling was vanuit de hoogste en meest Heilige Rangorde.
Je gaat binnenkort extra verlichting ondervinden welke al je twijfels zal wegnemen. Wanneer dit gebeurt, zal
je geest zich meer openen om de bijzondere genaden te ontvangen die moeten bijdragen om je te
doordringen met de moed en vastberadenheid die nodig zijn als hulp om deze profetie naar buiten te
brengen.
Ja, Mijn dochter, tot jouw grote verbazing ben jij de uitverkorene om de profetieën opgenomen in het Boek
van Johannes uit te dragen en de mensheid voor te bereiden op de Zuivering die zich binnenkort gaat
ontvouwen. Eenmaal de angst, twijfel en onzekerheid zich van jou verwijdert, Mijn geliefde dochter, zal je
jezelf oprichten en deze bijzondere taak die Ik van jou vraag, voleinden. Doe nu wat Ik zeg. Je moet Mijn
Goddelijke Barmhartigheid elke dag om 15 uur opzeggen om zielen te helpen redden. Je moet doorgaan
met het opzeggen van de Rozenkrans die aan de wereld gegeven is door Mijn meest kostbare Moeder die
met Mij aan het werk is om Mijn Tweede Komst op deze aarde voor te bereiden.
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Veel zielen zijn nu voor Mij verloren doordat er dagelijks steeds meer van Mij worden weggekaapt door de
Boze. Zij mogen niet van Mij weggenomen worden. Help Mij alstublieft om deze arme zielen te redden.
Schuif al je twijfels terzijde. Denk enkel aan je taak. Help hen de ogen te openen om hen in staat te stellen
zichzelf te bevrijden in de ogen van Mijn Eeuwige Vader. Als je gewoon blijft denken aan het uiteindelijke
resultaat, zal je de reden begrijpen waarom dit belangrijk is en waarom het een roeping is, voortgebracht
vanuit de pure liefde die Ik voor al Mijn kinderen in Mijn Hart draag.
Stel dit jullie op de volgende manier voor. De liefde van een toegenegen ouder kent geen grenzen. Als een
kind dwaalt en het pad van de ondergang bewandelt, is het hartzeer en de kwelling als gevolg hiervan en
gevoeld door de ouder als een zwaard dat het hart doorboort. Elke ouder die van zijn kinderen houdt, zal
zich tot het einde toe inspannen om voor hen te strijden. Zij geven nooit op. Nooit. Zo is het ook bij Mij. Ik zal
alles doen wat in Mijn Goddelijke Macht ligt, zonder in de vrije wil van de mens tussen te komen, om hun
harten terug naar Mijn Hart toe te keren. Jij, Mijn dochter, zal Mij hierbij helpen.
Ik hoef je niet te herinneren aan de nood van gehoorzaamheid en volledige overgave aan Mij. Dit is de
roeping waarvoor je uitgekozen bent. Neem nu je zwaard. Je moet zij aan zij strijden met je Goddelijke
Verlosser in een laatste poging om de redding van al Mijn kinderen tot stand te brengen vóór de
Oordeelsdag.
Ga nu heen in vrede en liefde om vandaag Mijn Lichaam te ontvangen.
Je Liefhebbende Verlosser
Jezus Christus

13. Boodschap voor de Agnostici en de Atheïsten.
Donderdag, 18 november 2010, 21:00 u.
Tegen diegenen die beweren dat ze niet in Mij geloven, heb Ik dit te zeggen. Stel jezelf de volgende vraag.
Kan je je een tijd herinneren dat je wel geloofde? Denk terug aan toen je een kind was dat geloofde in God.
Het maakt niet uit welke godsdienst je ouders beleden. Geloofde je? Wat veranderde er? Was het de invloed
van anderen? Zegden zij je dat er een rationeel antwoord was voor je wezenlijke bestaan?
Het is sinds het begin der tijden moeilijk geweest voor Mijn kinderen om het andere bestaan, buiten dit hier,
te aanvaarden. Kijk toch rond in de wereld en zie de wonderen van de schepping van Mijn Eeuwige Vader.
De zon, de maan, de zee, de rivieren, de planten, de dieren en alle wonderen van de schepping en
beantwoord het volgende. Waar kwam dit allemaal vandaan? Geloof je echt dat het tevoorschijn kwam uit
iets anders dan een superieur wezen? Wees gewaarschuwd als je de leugens hoort, verspreid door
zogenoemde helderzienden, die voorkomen in de New Age-beweging. Zij worden gevoerd naar wat zij
geloven als zijnde de waarheid en de sensatie van het aan hen beloofde leven in een nieuw tijdperk. Dit
tijdperk, waartoe zij gebracht werden om in te geloven, is een Nieuw Paradijs. Een soort van gecontroleerde
mensheid maar niettemin het roemrijke centrum van het universum. Dit is een valse leer. Veel van Gods
mensen, met inbegrip van degenen die geloven, verwarren ten onrechte hun geloof in deze leer met deze
van het licht.
Zij worden geleid door de demonen. Sommigen weten dat zij bestaan. Anderen niet. Bid dat zij de waarheid
inzien voordat zij verdergaan op hun zinloze weg naar ijdelheid.
Tegen de atheïsten zeg Ik het volgende. Ik houd van jullie hoezeer jullie Mij ook beledigen. Tot de atheïsten
die geleid en beïnvloed worden door andere overtuigingen zeg Ik: stop en denk na. In hun zoektocht om de
door mensen gemaakte redenering te volgen, geloven zij eenvoudigweg in een ander geloof. Het geloof dat
de mens de controle heeft. Hij heeft dit niet. Maar dezelfde mensen, Mijn dierbare kinderen waarvoor Ik zal
strijden, worden aangemoedigd om Satan, de Bedrieger en vijand van de mensheid, te volgen. Vraag aan de
atheïst die buitengewoon veel moeite doet om Gods kinderen onder druk te zetten waarom hij dit doet.
Is het niet genoeg om Mij gewoon te loochenen? Waarom liegen deze mensen? Veel van deze atheïstische
groeperingen hebben een plan om Mijn kinderen te bekoren en verleiden tot een valse leer. Vergis jullie niet.
Hun overtuiging is een andere vorm van religie. Een religie die het vermogen van de intelligentie, het
verstand en de trots verheft. Zij imiteren de eigenschappen van Satan. Zij volgen in hun blindheid een ander
geloof – de bewieroking van het duister waar geen liefde bestaat.
Zo hoogdravend zijn deze atheïsten, zo trots op hun godsdienst, dat zij niet beseffen dat waar zij voor staan
een godsdienst is – de godsdienst van de Bedrieger, die met hun domheid lacht.
Atheïsten, luister nog een laatste keer naar Mij. Keer nu terug naar de Schriften. Onderzoek het Boek van
Johannes en aanschouw de waarheid daar deze zich nu begint te ontvouwen. Lijkt het jullie niet reëel
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aangezien jullie nu getuige zijn van de gebeurtenissen terwijl ze elke dag, laag na laag, voor jullie ogen
worden blootgelegd.
Kunnen jullie niet inzien dat Mijn woord, Mijn profetie, zo lang geleden aangekondigd, misschien de
waarheid is?
Open jullie ogen en spreek eens tot Mij als volgt:
“God, als U de Waarheid bent, onthul dan aan mij het teken van Uw liefde. Open mijn hart om leiding te
ontvangen. Als U bestaat, laat me Uw Liefde voelen zodat ik de Waarheid kan zien. Bid nu voor mij. Amen.”
Aangezien Ik beroep op jullie doe, zeg Ik dit nog een laatste keer. De liefde is niet gemaakt door mensen.
Jullie kunnen deze niet zien maar wel voelen. De liefde komt van de Eeuwige Vader. Het is een geschenk
voor de mensheid. Het komt niet vanuit de duisternis. De duisternis die jullie voelen, is verstoken van liefde.
Zonder ware liefde kunnen jullie niet voelen. Jullie kunnen het licht niet zien. Jullie zijn niet bezorgd om
welke toekomst dan ook. Ik ben het Licht. Ik ben de toekomst. Ik breng jullie gelukzaligheid en leven voor
altijd. Verander nu en vraag om Mijn hulp. Doe dat en Ik zal jullie verhoren en jullie in Mijn armen sluiten.
Mijn tranen van geluk zullen je verlossen naarmate je terug Mijn geliefd kind wordt. Kom nu en sluit je bij Mij
aan in het Paradijs.
Jullie liefhebbende Verlosser
Jezus Christus

14. De uitbreiding van de Satanische Groeperingen en de Wereldheerschappij.
Zaterdag, 20 november 2010, 7:20 u.
Mijn dochter, zeg Mijn kinderen dat de slang op het punt staat om op te duiken. Zij mogen zichzelf niet in zijn
verdorven val laten lopen van waaruit geen terugkeer mogelijk is.
Hij, de slang, heeft veel gedaanten. Zijn volgelingen, gehersenspoeld met de beloften van onderlinge roem
en macht, spannen nu samen om een reeks gebeurtenissen over de hele wereld te veroorzaken die overal
zeer veel smart, pijn en ontzetting teweeg zullen brengen.
Mijn kinderen zullen niets wijzer geworden zijn. De kinderen aan wie de waarheid getoond werd en die door
Mij geleid worden, zijn moedige kinderen. Zij proberen wanhopig om de wereld te waarschuwen voor deze
verschrikkelijke groeperingen, versplinterd in allerlei stromingen, allemaal met maar één doel in het
achterhoofd. Uitgezaaid in elk land, aanwezig in elk autoriteitsniveau, spannen zij in het geheim samen.
Er zijn onschuldige leden, deel van het snode genootschap, welke de realiteit van de waarheid niet beseffen.
In plaats daarvan werken zij mee, doen hun goede daden zonder begrip van de kwaadaardige handelingen
die hun superieuren in het geheim plegen. Vergis jullie niet, deze superieuren zijn devote volgelingen van
Satan. Zij houden zich bezig met aanbiddingsrituelen welke andere mensen, als die er getuige van waren,
zouden doen kokhalzen van afschuw door de obscene handelingen van Satanische verering en trouw aan
de Boze welke gebeuren in het hart van hun organisaties.
Diegenen van jullie, die de woorden van Mijn moedige zielen amusant vinden, luister nu naar Mij. Het niet
begrijpen van de waarheid en het niet luisteren naar deze moedige zielen zal jullie leven, geloof en
levensonderhoud te gronde richten. Deze mensen spannen al zo lang samen. Hun werken zijn
waarneembaar in heel veel landen maar ze zijn op een zodanige manier ontworpen dat die kinderen, die
opgaan in hun dagelijkse gang van zaken, niet beseffen wat er gebeurt.
De slang zal NU opduiken!
Wanneer Ik zeg dat de slang op het punt staat om boven water te komen dan bedoel Ik nu. Hij en zijn
goddeloze, kwaadaardige leger van trotse en hongerige beesten rukken naarstig en met vastberadenheid op
in alle lagen van de bevolking. Zij besturen jullie leven op een manier waarvan jullie je niet bewust zijn.
Omdat zij geleid worden door de Bedrieger zijn zij doortrapt, innemend, met geslepen tong, hebzuchtig,
meedogenloos en hebben enkel één doel voor ogen. Zij willen over jullie allemaal heersen door middel van
de banken, de moderne communicatiemiddelen, de militaire en religieuze organisaties en de overheid. Kijk
uit en luister nu.
Geen samenzweringstheorieën
Mijn waarschuwingen en die van Mijn kinderen zullen verworpen worden als samenzweringstheorieën. Dit is
jammer genoeg niet het geval. Mijn dochter, deze situatie is er niet zomaar ineens gekomen. Deze
groepering, en Ik verwijs nu naar enkel één groepering, is sinds eeuwen aan het samenspannen, plannen
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aan het smeden, aan het aanwerven uit de hoogste geledingen in de maatschappij. Zij hebben diegenen
vermoord die hen in het verleden ontdekt hebben. Zij hebben doorheen de eeuwen leidsmannen vermoord,
met inbegrip van gerenommeerde en getalenteerde boegbeelden. Zij zijn bloedbroeders en verslinden het
vlees van de mensheid.
Satanische relikwieën
Zij brengen hulde aan de schunnige relikwieën en symbolen zoals de slang wenst. Wees er zeker van, dit is
een machtige en angstaanjagende groepering. Zij zijn zó machtig dat het moeilijk zal zijn om uit hun klauwen
te ontsnappen eens jullie bestaansmiddelen, voedsel en geld van hen afhankelijk zijn.
Mijn kinderen, zeer veel mensen met macht in regeringen, banken, voedselindustrieën en
hulpagentschappen weten niet wat er gebeurt, en zij zullen dit niet weten, tot na de afloop van de Grote
Beproeving welke op het punt staat plaats te grijpen. Dan zullen zij het Beest zien opduiken dat een
spoedige verandering tot stand zal brengen zodat iedereen van jullie zal moeten strijden zoals nooit tevoren
om zich te verbergen voor dit kwaadaardige regime.
Eens het Beest en zijn volgelingen jullie geld beheersen, zullen zij alles beheersen behalve één ding. Zij
kunnen niet en mogen nooit proberen jullie zielen te stelen. Toch is het juist dit wat zij zullen proberen te
doen.
Diegenen die twijfelen aan deze boodschap van waarheid, aan jullie gegeven door het verlangen dat Ik heb
om jullie te helpen, te leiden en de waarheid aan jullie te onthullen, luister nu naar Mij. Als jullie deze
boodschap niet geloven bid Ik, door de gebeden die Ik aan Mijn volgelingen zal vragen, dat jullie het licht
zullen zien. Ik smeek jullie om op jullie hoede te zijn en te letten op de tekenen van deze verdorven, op
macht beluste beesten die kwijlen op het doel en de roem dat deze zullen opbrengen.
Vergis jullie niet, het beheersen van jullie vermogen om geld te verdienen en jullie toegang daartoe, zal niet
genoeg zijn. Neen, zij zullen veel, veel meer van jullie willen. Zij zullen de controle willen hebben over wat
jullie eten, drinken en waar jullie wonen. Jullie moeten nu de volgende maatregelen treffen om jezelf te
beschermen.
Zoek toevluchtsoorden
Alstublieft, zoek een toevluchtsoord zoals groepen van gelovigen. Sla voedsel, dat je kunt bewaren, op.
Begin nu te plannen alsof jullie een storm verwachten. Weet dat de duisternis in die mate zal neerdalen dat,
om te overleven, jullie voorbereid moeten zijn.
Luister naar de profeten. Maak niet dezelfde fout als de mensen die niet naar Mijn profeet Noah wilden
luisteren. Zij keerden hem de rug toe. Weigerden te luisteren. Zij gingen door met hun leven van dag tot dag
terwijl zij aten en lachten in totale veronachtzaming van het afschuwelijke lot dat hen wachtte.
Richt jullie op. Wend jullie voor leiding tot de Allerhoogste God, Mijn Eeuwige Vader. Bereid jullie familie voor
op de komende sijpelende duisternis die jullie nu niet kunnen doorgronden. Bid, bid, bid, voor de moed om
het Teken van het snode Beest niet te aanvaarden. Door middel van zijn verdorven leger zal hij aanvankelijk
proberen om een demonisch identiteitsmerk verplicht te maken. Dit zal jullie toegekend worden en
voorgesteld als beslist noodzakelijk om geld op te nemen, voedsel te kopen, te reizen, in jullie huizen te
wonen en handel te drijven. Dit is de ultieme controle. Jullie en jullie eerlijke politieke leiders zullen
machteloos worden.
Ik spoor de media aan, degenen die niet door deze verdorven groepering besmet zijn, dit te onderzoeken en
in te zien wat er aan het gebeuren is. Ontmasker allen die de Slang en zijn leger steunen maar pak het
voorzichtig aan.
Mijn kinderen, wees beducht voor deze groepering. Weet dat ze werkelijk bestaan en dat de beweringen van
deze moedige sterke mensen, die hen proberen te ontmaskeren, waar zijn.
Voor diegenen onder jullie die zich misschien afvragen hoe uit een boodschap van Goddelijke oorsprong
dergelijke sensationele ‘nonsens’ kunnen ontspruiten. Denk nog eens na. Neem jullie toevlucht tot de
Schriften en lees deze. De woorden opgenomen in Mijn Vaders Boek van de waarheid zijn zoals het hoort.
Zij verhalen gebeurtenissen uit de oude tijden. Zij brengen de waarheid om jullie naar God te leiden. De
woorden van Mijn profeten toen en nu belichamen de volle waarheid van het komende leven.
De waarschuwing opgenomen in het Boek van Johannes, al vinden tegenwoordig veel mensen deze moeilijk
te ontcijferen, is gebaseerd op een gebeurtenis welke zich nu zal ontvouwen.
Het Boek der Openbaring voorzegt nauwkeurig een reeks van gebeurtenissen die door Satan geactiveerd
zullen worden als de Eindtijden naderen. Hij kent de waarheid. Hij weet dat zijn dagen geteld zijn. Maar hij
vertelt Mijn arme kinderen, die hem aanbidden, dat het paradijs, een ander maar aanlokkelijker paradijs dan
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dat het door God beloofde, hen wacht. Bijgevolg zal hij, in zijn eindstrijd met Mijn Eeuwige Vader, er alles
aan doen om de zielen in te pikken en zoveel mogelijk vooraleer de toorn van Mijn Vader neerdaalt.
Hij, Satan, heeft haast. Loop de andere kant uit. Bied tegenstand voor jullie familie en bid zoals jullie al lang
niet meer gebeden hebben. Het gebed zal jullie allemaal beschermen. Doe jullie geloof nu herleven en
wanneer de drie dagen van duisternis op de aarde neerkomen, zullen zij, Mijn volgelingen, hun huizen met
gemak verlichten. Deze verschrikkelijke duisternis die geen mens zich kan voorstellen, is zwarter dan de
nacht.
De niet-gelovigen en degenen die de lof van het Beest bezingen, zullen op dat moment de waarheid
beseffen. Want zij zullen niet ontsnappen aan de duisternis wanneer deze neervalt.
Houd stand, Mijn kinderen, en strijd. Plan om met zowel lichaam als ziel te overleven wanneer de verdorven
daden van deze mensen zich voor jullie ogen ontvouwen.
Jullie liefhebbende Verlosser
Jezus Christus

15. Bekering.
Zondag, 21 november 2010, 1:30 u.
Mijn dochter, vandaag breng Ik een boodschap van hoop en vrede voor al Mijn kinderen die misschien het
gevoel hebben dat deze boodschappen gestalte gegeven hebben aan angst. Maak je geen zorgen, zelfs
voor diegenen onder jullie die het moeilijk vinden om in Mij, Mijn Eeuwige Vader en de Heilige Geest te
geloven. Velen van jullie, Mijn dierbare kinderen, willen geloven maar vanwege jullie redenering en logica,
waarbij jullie alle dingen evalueren gebaseerd op rationeel denken, zullen jullie het moeilijk vinden om te
geloven in het bovennatuurlijke.
Vrees niet. Door te bidden, zelfs maar één keer per dag, en te vragen aan Mijn Heilig Hart om Mijn liefde
over jullie uit te storten, zullen jullie je binnen de kortste keren anders voelen. Velen onder jullie – degenen
die onzeker zijn in hun overtuigingen – benijden anderen met een diep geloof. Jullie moeten begrijpen dat Ik
jullie allemaal bemin. Net zoals bij een ouder heeft ieder van jullie een diepe en speciale plaats in Mijn Hart.
Jullie moeten nooit het gevoel hebben dat jullie Mijn liefde niet waardig zijn.
Hield Ik niet zodanig veel van jullie dat Ik vrijwillig Mijn leven voor jullie gegeven heb in de hoop dat jullie een
tweede kans zouden krijgen om terug naar Mij te komen?
Kinderen, jullie zullen altijd door anderen opzij geschoven worden omdat jullie het geloof belijden in jullie
Goddelijke Schepper. Als dit gebeurt, denk er dan aan dat dit iets is waaronder de mensen op deze aarde
moeten lijden voor hun liefde tot Mij. Laat dit geloof in Mij, jullie Goddelijke Verlosser, nooit verbleken of
verborgen zijn voor diegenen die met medelijden naar jullie zullen kijken.
Ja, veel van Mijn kinderen zullen jullie overtuigingen in vraag stellen, beïnvloed door menselijke redenering
en logica opzettelijk in hun gesloten zielen aangebracht. Ten einde jullie meer te beledigen, zal hen het
genot ontnomen worden door jullie geloof en terwijl zij het niet openlijk zullen toegeven, voelen zij een
eigenaardige jaloezie. Deze jaloezie komt voort uit de stelligheid die tot hen doordringt, dat er in hun zielen
een leegte is. Hoe ze zich ook inspannen om hun blik naar binnen richten, toch kunnen ze niet begrijpen
waarom dit zo is. Ondertussen zal jij, de gelovige, vernedering ondergaan vanwege de beschamende ogen
van de toeschouwers met een zwak of totaal geen geloof.
Wees nooit bang of beschaamd om uit te komen voor de liefde die jullie voor Mijn Eeuwige Vader voelen in
jullie hart. Wees open over jullie geloof. Draag jullie liefde voor Mij met trots voor iedereen zichtbaar. Op die
manier geven jullie het goede voorbeeld.
Probeer nooit te hard om jullie overtuigingen door logische redeneringen op een agressieve manier op te
dringen aan niet-gelovigen. Betuig in plaats daarvan liefde en steun aan jullie broeders en zusters, zelfs al
weten jullie dat ze een leidraad nodig hebben. Als zij de openhartige manier zien waarmee jullie openlijk en
met vreugde uitdrukking geven aan jullie liefde voor Mij, zullen zij nieuwsgierig beginnen te worden.
Door anderen de weg te wijzen, door het voorbeeld van liefde, respect en goede daden, zullen zij naar het
Licht getrokken worden. Velen zullen in het begin niet begrijpen waarom. Maar mettertijd en door de kracht
van jullie gebeden zullen zij naar Mij toe wandelen.
Ik spoor jullie allen aan om te bidden voor de bekering van alle zielen. Hiertoe behoren ook de mensen door
jullie persoonlijk gekend waarvan jullie aanvoelen dat ze nood hebben aan gebeden wegens de
moeilijkheden die ze in dit leven ondervinden. Bid ook voor de bekering van die arme kinderen die Ik
verloren ben door de duisternis welke hen blind maakt voor de waarheid. Bid vooral uit medelijden en liefde
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voor diegenen die actief de weg van de Bedrieger volgen. Zij hebben, meer dan iemand anders, jullie
gebeden nodig.
Maak aan iedereen waarmee jullie in contact komen de details bekend over hoe elk van hen verlost kan
worden, zelfs in het uur van de dood, door het opzeggen van het Kroontje van de Goddelijke
Barmhartigheid.
Alstublieft, alstublieft, geef dit door aan iedereen die wil luisteren. Spoor hen aan, als jullie durven, om het op
te zeggen en te onthouden want als jullie dit doen en zij zeggen deze op wanneer zij hun laatste adem
uitblazen, kunnen en zullen zij door Mij gered worden.
Wees nooit beschaamd voor de kruisjes die jullie dragen
Voel jullie nooit beledigd als niet-gelovigen lachen of de draak steken met jullie als jullie bidden. Wees nooit
beschaamd voor de kruisjes die jullie dragen om bescherming. Verstop deze symbolen van de liefde die
jullie voor Mij, jullie Goddelijke Redder, Mijn Eeuwige Vader of de Heilige Geest hebben niet.
Door met trots deze kentekens van heilige hulde te dragen, zullen jullie anderen naar Mij toe leiden.
Ondanks de uiterlijke minachting van deze mensen kunnen jullie ondervinden dat zij jullie innerlijk benijden
om jullie geloof. Gebed, Mijn kinderen, kan Mij helpen hun zielen te winnen. Zeg dit gebed voor hen:
“Mijn geliefde Heer, ik steek mijn armen uit om U te vragen om mijn beminde broeder/zuster in Uw tedere
Armen te nemen. Zegen hen met Uw Heilig Bloed en geef hun de nodige genade om hen toe laten de Geest
van Uw Liefde te ontvangen om hen te leiden naar de eeuwige redding. Amen.”
Wanneer jullie, Mijn gelovigen, door anderen openlijk worden uitgedaagd aangaande jullie geloof, begin dan
met dit te zeggen.
Ik ben een volgeling van Christus die de dood onderging door de handen van niet-gelovigen. Daardoor,
als een volgeling van Christus, zal ik altijd van anderen vernedering ondervinden door Mijn liefde voor
Hem. Dat is het kruis dat ik draag en ik ben daar trots op. Hij, Mijn Redder, stierf niet alleen voor mijn
zonden maar ook voor die van jou.
Wanneer zij met trots opscheppen over het feit dat zij agnostisch of atheïstisch zijn, zeg hen dan het
volgende. Vraag hen of zij zich anders zouden voelen als hun leven op deze aarde op zijn einde loopt. Geef
hun dan dit advies. Herinner jullie op jullie doodsbed dit gebed van de Goddelijke Barmhartigheid zelfs als
jullie dan nog onzeker zijn. Open jullie harten en vraag aan Mijn Eeuwige Vader om hen te vergeven. Denk
aan Mijn belofte. Als Rechter, alsook als jullie Redder, zal Ik vergeven – tot de laatste snik op aarde van elk
van Mijn kinderen. Zeg hen om intens te bidden zodat ze bij machte zijn om hun harten slechts één maal te
openen.
Het gebed leidt al Mijn kinderen nader tot Mijn Koninkrijk op aarde wanneer de Hemel en de Aarde zullen
samensmelten. De kracht van het gebed zal pas echt begrepen worden als Mijn kinderen hun harten openen
en het uitroepen. Vraag, en als het Gods Wil is, zullen jullie gebeden verhoord worden.
Ontzeg jullie kinderen nooit het Sacrament van het Doopsel
Tenslotte, bid voor de kleine kinderen, jullie zonen en dochters en de jeugd in de wereld. Elk van hen
verdient het dat hen de waarheid getoond wordt. Er is hen niet de waarheid van Gods liefde getoond of door
hun ouders de leidraad gegeven vanwege de geestelijke duisternis die de afgelopen twee decennia op
aarde bestaat. Zelfs als je eigen geloof zwak is, onttrek jullie dan niet aan jullie plicht als ouders, om hen
toegang te verschaffen tot de Sacramenten, in het bijzonder deze van het Doopsel. Neem het niet op jezelf
om dit belangrijkste Sacrament aan jullie eigen kind te weigeren. Veel ouders die met trots voet bij stuk
houden als zij hun ongelovige opvattingen op luide toon meedelen, beschadigen de zielen van hun kinderen.
Geef jullie kinderen het geschenk van de Sacramenten. Na verloop van tijd zullen zij ofwel jullie dankbaar
zijn ofwel Mij verloochenen. Dat zal van hen afhangen. Verloochen Mij als jullie het nodig vinden maar steel
de zielen van Mijn kinderen niet. Jullie mogen hun ouders zijn hier op aarde maar zij zijn de kinderen van
Mijn Eeuwige Vader, de Schepper en Maker van alle dingen. Probeer hen niet met jullie mee te nemen naar
de duisternis. Vergeet niet dat, ondanks jullie eigen overtuigingen, Ik jullie allemaal bemin.
Jullie Goddelijke Redder en Rechter
Jezus Christus
Zoon van de Eeuwige Vader
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16. Oproep aan alle Kerken en Overtuigingen om zich te verenigen tegen het kwade.
Zondag, 21 november 2010, 15:00 u.
Tot al Mijn Kerken over heel de wereld: hoor Mijn oproep. Al jullie kinderen en volgelingen behoren Mij toe.
Zo velen van jullie volgen de onderrichtingen van jullie kerk en God, de Schepper van de mensheid. Dat is
goed. Velen onder jullie interpreteren de onderrichtingen van Mijn Eeuwige Vader op verschillende
manieren. Dit is tot stand gekomen door de interpretaties van de profeten sinds het begin der tijden.
Veel profeten vertolkten de onderrichtingen van God op dezelfde manier als dat de boodschap door hen
ontvangen werd. Sommige woorden van Mijn profeten zijn vervalst. Aan al Mijn profeten werd de waarheid
gegeven. Niet al Mijn profeten zijn er in geslaagd om ervoor te zorgen dat hun volgelingen op het ene pad
naar het Eeuwig Leven bleven.
Alle wegen leiden naar God, de Schepper van de mensheid. De volgelingen van God interpreteerden de
onderrichtingen op verschillende manieren wat leidt tot verwarring. Eens de verwarring begint, kunnen jullie
er zeker van zijn dat het enige middel daartegen is om jullie overtuigingen te vereenvoudigen. Geloof
gewoon in jullie Schepper en eer Hem.
Ik roep al de kerken, godsdiensten en geloven over de gehele wereld op om te bidden voor de mensheid en
voor diegenen die geen geloof hebben – nu. Liefde tot God heeft niets te maken met de vernietiging van het
leven. Niemand heeft het recht om in Mijn naam, of in de naam van Mijn Eeuwige Vader, iemand van het
leven te beroven. Kom in plaats daarvan samen en verenig jullie in je liefde voor jullie Schepper ten
overstaan van het kwade aangezien het snel opkomt overal rondom jullie.
Mijn kinderen, laat Me jullie herinneren aan Gods wetten: de Tien Geboden, aan jullie gegeven door Mijn
Eeuwige Vader door Zijn allerheiligste en vrome profeet Mozes. Deze regels zijn bedoeld om Gods kinderen
te onderrichten over de manier waarop zij Hem hulde moeten brengen om hen naar de waarheid te leiden.
Vandaag de dag zijn zoveel mensen deze vergeten. Diegenen die ze niet vergeten zijn, overwegen zelden
wat zij betekenen. Degenen die de Tien Geboden niet verstaan, kiezen ervoor deze te interpreteren op een
manier die ver van de waarheid verwijderd is. Tot hen zeg Ik: neem alstublieft de Tien Geboden door en
gehoorzaam of loop de kans om geconfronteerd te worden met de toorn van God. Hun betekenis mag niet
afgezwakt worden verborgen achter onechte liefde, onecht medelijden of door de zonde te rechtvaardigen in
weerwil van wat jullie verteld is.
Het eerste gebod gebiedt jullie om slechts één Schepper, Mijn Eeuwige Vader, te aanbidden en om afgoderij
te vermijden. Toch is dat eerste gebod verbrijzeld in het voordeel van valse goden. Met valse goden bedoel
Ik niet bepaald alleen mensen op hoge plaatsen of degenen die zichzelf ophemelen tot in de hoogste graad
zodat jullie, Mijn kinderen, in extase neervallen aan hun voeten. Ja, dit is een overtreding en zeer beledigend
in de ogen van God. De afgoderij waarnaar Ik nu verwijs is de liefde van de mensheid voor macht en geld
welke Mijn kinderen tot ijdele wanhoop kan voeren. Deze wanhoop leidt naar het breken van de andere
regel. De zonde van de obsessie voor zichzelf. Het verlangen om jullie eigen weg te zoeken in het leven ten
koste van jullie ziel zal jullie ondergang worden. Eigenliefde is geen liefde. Het is ijdelheid. Toch is dit een
populaire leer vandaag de dag. Jullie verheerlijken jezelf, onder het mom van bedrieglijk mededogen, en
verloochenen God. Jullie gebrek aan nederigheid zal leiden tot jullie vernietiging. Als jullie jezelf vóór de
anderen plaatsen, zullen zij, en andere mensen er door boeten. Dit gebod mag nooit of nooit geschonden
worden. De menselijke redenering, die gebruikt wordt om de zonde te rechtvaardigen, is een dwaasheid.
Obsessie voor Beroemdheden
Wat de jonge mensen betreft die al zo lang gebrek hebben aan een leidraad, zij worden nu in de afgrond van
de afgoderij gezogen op manieren die voor iedereen duidelijk te zien zijn. De buitensporige idolen, die Mijn
jonge kinderen verafgoden, behoren voor het grootste deel niet tot het Licht. Velen hebben hun ziel verkocht
aan de Duivel. Een feit waarop ze zich trots beroemen.
Hun hypnotische aantrekkingskracht, door hun muziek en woorden, overtuigt Mijn kinderen ervan dat dit de
ware weg is om te volgen. Hun aantrekkelijke immoraliteit moedigt hun volgelingen aan om hen te imiteren.
Wanneer zij dat doen, blokkeren zij, Mijn kinderen, het Licht aangezien ook zij dan in de eeuwige duisternis
gezogen worden. De obsessie voor beroemdheden in de wereld van vandaag houdt in dat Mijn kinderen zich
de gehele tijd verontrust voelen omdat zij zich inspannen om dezelfde verhevenheden, waarover diegenen
die de Bedrieger volgen beweren te beschikken, te bereiken.
Komaan nu, al Mijn kinderen van alle Kerken en geloofsovertuigingen. Kom samen en strijd voor het recht
om het geloof in God, de Eeuwige Vader, te behouden. Het recht om elkaar lief te hebben. Het recht op ware
Liefde. De Liefde van God, de Eeuwige Vader, Schepper van Hemel en Aarde.
Jullie liefhebbende Redder en Rechtvaardige Rechter
Jezus Christus.
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17. De Grote Waarschuwing – Een geschenk uit Barmhartigheid.
Maandag, 22 november 2010, 2:00 u.
Mijn geliefde dochter, Ik ben zo tevreden met de manier waarop jij Mijn woorden opvolgt in volkomen geloof
en gehoorzaamheid. Mijn liefde voor jou is intens. Zo is ook jouw liefde voor Mij. Je voelt Me nu zeer dicht bij
je hart. Je bent nu één met Mij, Mijn dochter. Ik en Mijn Eeuwige Vader alsook de Heilige Geest, de Heilige
Drie-Eenheid, verheugen zich door jouw reactie op deze zeer belangrijke oproep. Wij, en al de engelen en
heiligen, zijn elke dag bij jou om je te beschermen bij dit Allerheiligste werk.
Schep moed en blijf Mijn hand vasthouden. Sta Me toe om je te leiden in je woorden om de mensheid een
kans te geven om uiteindelijk de waarheid te begrijpen vóór De Grote Waarschuwing. Deze Grote
Waarschuwing, uit barmhartigheid en liefde als een ultiem geschenk aan Mijn kinderen, zal spoedig
plaatsvinden. Aan elk van Mijn kinderen zal hun levenswijze getoond worden. Hun zonden, hun verkeerde
doen en laten en elke belediging tegenover hun broeders en zusters, waar zij verantwoordelijk voor waren.
Dit alles gedurende een mystieke ervaring. Geen enkele man, vrouw of kind op deze aarde zal uitgesloten
worden.
Sommigen zullen diep geschokt en bedroefd zijn door de zonden in hun leven en zullen zich onmiddellijk
wenden tot Mij, hun Rechtvaardige Rechter, en zichzelf redden. Zij zullen uit liefde en spijt om vergeving
vragen.
Anderen zullen zo misselijk en geschokt zijn door de manier waarop hun zonden aan het licht gebracht
worden, dat zij dood zullen vallen voordat zij de kans gehad hebben om vergeving te vragen.
En dan zullen er diegenen zijn die de Bedrieger volgen. Zij zullen in hun ontzetting vluchten als zij de
verderfelijke zonden uit hun voorbije leven voorbij zien flitsen. Zij zullen proberen zich te verbergen maar ze
kunnen nergens heen. In elkaar duikend en gebukt zullen zij ofwel aanvaarden wat zij zien en om vergiffenis
vragen ofwel zullen zij zich afwenden en zich kronkelen in schaamte en afgrijzen maar niet om
Barmhartigheid vragen.
Dan is er de onherroepelijke zondaar. Wanneer zijn zonden aan hem getoond worden, is alles wat hij zal
doen redetwisten en ontkennen dat hij deze ernstige misdrijven tegen Gods geboden bedreven heeft. Hij zal
eenvoudigweg de waarheid ontkennen en zich wenden naar de duisternis van de eeuwige Hel.
Niemand zal door Mijn Barmhartigheid weggestuurd worden
Waarom willen Mijn kinderen dit niet begrijpen? Als zij oprecht berouw hebben en verlangen om met Mij mee
te gaan en met Mij op de nieuwe aarde te wonen, waar de Hemel en de Aarde één zijn geworden, waarom
vragen zij dan niet om vergiffenis? Niemand zal door Mijn rechtvaardige barmhartigheid geweerd worden als
zij berouw tonen. Maar, zo verstrikt in hun jacht naar egoïstische doelen, slagen zij er niet in om de gevolgen
te begrijpen.
Word nu allemaal wakker. Aanvaard de tekenen die aangekondigd werden en die Mijn terugkeer naar de
aarde zullen voorafgaan door de veranderingen waarvan jullie getuige gaan zijn ten gevolge van de
verdorven activiteiten van de mensheid.
Laat Mij jullie naar het Paradijs leiden
Door middel van deze profeet en het Boek der Waarheid smeek Ik jullie nogmaals, uit een heilige liefde voor
jullie allemaal, om jullie nu tot Mij te wenden voordat het te laat is. Laat Mij jullie in Mijn armen houden. Laat
Mijn liefde door jullie geest, lichaam en ziel stromen. Open jullie hart en laat me jullie naar Mijn Paradijs op
Aarde leiden waar jullie zullen genieten van het Eeuwig Leven. Waarom zouden jullie voor de andere
vervloekte weg naar niemandsland willen kiezen zodra de waarheid aan het licht gebracht is?
Mijn Hart kreunt door bezorgdheid en droefheid wanneer Ik aan Mijn kinderen denk die gewoon weigeren om
de waarheid van Mijn belofte te aanvaarden. Ik zeg het jullie nog één maal, wend jullie nu tot Mij en praat
tegen Mij. Vraag Me om terug in jullie hart te komen. Ik zal Mezelf in jullie ziel vestigen. Ik geef jullie deze
belofte, zelfs voor de meest verharde zielen. Je hoeft slechts één woord te zeggen. Vraag Me om je Mijn
aanwezigheid te tonen door te zeggen:
“Jezus, Ik voel me verloren. Open mijn hart om Uw Liefde te aanvaarden en toon me de Waarheid zodat ik
gered kan worden. Amen.”
Mijn waarschuwende woorden zijn geen dreigement. Deze gebeurtenis is bekend sinds Mijn kruisdood.
Waarom denken jullie dat dit niet kan plaatsgrijpen? De waarheid ligt in de Schrift verstaanbaar voor
iedereen. Ik zal tot en met de laatste minuut te werk gaan als jullie Redder voordat Ik kom als de
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Rechtvaardige Rechter opdat Ik uiteindelijk Mijn kinderen naar Mijn familie vervuld met immense liefde,
vreugde en geluk kan leiden waar iedereen in eeuwigheid in eendracht zal leven.
Satan en zijn volgelingen zullen voor altijd in de duisternis gedompeld worden. Mijn familie zal de vreugde en
de Goddelijke Hemel aanschouwen. Niemand zou zijn rug keren naar dit pure geluk in Mijn Vaders
Koninkrijk als ze enkel een glimp mochten opvangen van wat beloofd is.
Bid, bid om vergiffenis en treed binnen in Mijn Vaders Koninkrijk in heerlijkheid waar jullie, en jullie geliefden,
verwelkomd zullen worden in het licht van de ware liefde.
Ik zal strijden om jullie allen terug te winnen
Ik ben gestorven voor elk van jullie en Ik zal tot het allerlaatste moment strijden om jullie allemaal terug voor
Mij te winnen ondanks de duisternis van het kwade in de wereld.
Laat Me jullie alstublieft nog eens tonen hoeveel Ik van jullie houd. Neem nu Mijn hand, plaats je hoofd op
Mijn schouder en je lieflijke ziel zal in vuur en vlam gezet worden door een liefde die je vergeten bent.
Jullie liefhebbende Redder
Jezus Christus

18. Waarschuwing voor een nucleaire oorlog.
Dinsdag, 23 november 2010, 3:00 u.
Mijn dochter, je lijdt door het werk dat je namens Mij verricht. De duisternis die je voelt, komt van de
Bedrieger die elk uur toeslaat door middel van anderen, mensen die je kent, en door zijn duisterheid om jou
aan te vallen. Ondanks je gevoelens van wanhoop word je daadwerkelijk beschermd. Hij, de Bedrieger
waarover Ik je verteld heb, zal je ziel niet schenden. Je moet doorgaan met het bidden van de Heilige
Rozenkrans om blijvende bescherming tegen de kwellingen. Door het bidden van deze veelvermogende
verering van Mijn Gezegende Moeder, zal je een verschil bespeuren.
Het werk waarvoor je namens Mij streeft om het te voltooien, is niet gemakkelijk maar je moet sterk blijven,
Mijn kind. Want het is dit werk dat, als het aan de wereld bekend gemaakt wordt, vrede en tevredenheid zal
brengen voor Mijn kinderen.
Zij, Mijn kinderen, zullen wanneer ze de waarheid begrijpen, weten dat ze niet in de steek gelaten en
vergeten worden door hun Schepper. De troost die zij zullen ervaren door de kennis die Ik hen door middel
van dit boek zal geven, zal hen dichter bij Mij brengen.
Maak plannen voor de komende oorlog
Vrees niet, Mij dochter, je bent veilig niettegenstaande je je machteloos voelt en de onzekerheid vreest. De
wereld, waaronder ook jouw land, staat op het punt meer leed te ondergaan als gevolg van de wereldwijde
controle die de mensen machteloos zal maken. Dat is dus de reden waarom het belangrijk is om zich nu
voor te bereiden.
Ik heb je reeds vroeger gezegd dat je Mijn kinderen moet meedelen dat ze nu moeten beginnen met plannen
maken vooraleer de vreselijke wereldwijde oorlog uitbreekt. De oorlog waarover Ik spreek wordt momenteel
georkestreerd door de Rode Draak. De Draak, de drijfkracht van de nieuwe wereld, is nu plannen aan het
smeden en zal steden in het Westen verwoesten. De tijd is nabij. Bid, bid voor bekering aangezien dit kwaad
niet gestopt kan worden als er geen gebed genoeg is om het te voorkomen. Bid voor de zielen die door deze
nucleaire oorlog zullen sterven.
Drie jaar voordat het complot zich ontvouwt
Bid nu voor deze zielen. Als een wereldmacht geleidelijk, met een bedrieglijk mededogen de wacht
overneemt, zullen zij zich inspannen om je vrijheid om te leven, eten en bidden te beheersen, Mijn dochter.
Daarom moet Mijn volk zich beijveren om zelfvoorzienend te worden. Verbouw jullie voedsel. Vind op tijd
toevluchtsoorden waar jullie samen kunnen komen om eerbetoon te geven aan jullie Goddelijke Redder.
Houd jullie eenvoudig sterk. Vertel aan niet teveel mensen waarom jullie dit doen. In slechts drie jaar tijd
zullen de tekenen van dit complot zich voor jullie ogen ontvouwen. Tegen die tijd zullen jullie plannen jullie
een vorm van onderhoud opleveren waaraan jullie misschien getwijfeld hebben en waarvan jullie van tijd tot
tijd gedacht hebben dat het raar was. Teel nu je eigen voedsel. Koop nu de zaden die in de toekomst niet
meer verkrijgbaar zullen zijn. Dit zal jullie familie voeden als de wereldwijde hongersnood plaatsgrijpt.
Ga nu heen en bereid jullie voor.
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Jullie liefhebbende Redder
Jezus Christus

19. De trap naar geestelijke volmaaktheid.
Woensdag, 24 november 2010, 2:30 u.
Schrijf dit, Mijn geliefde dochter. Geloof heeft de eigenschap om Mijn meest toegewijde volgelingen te
verlaten wanneer zij dit het minst verwachten. Dit is belangrijk want het test hun geloof zodat zij door deze
ervaring des te sterker terug in Mijn Hart zullen keren. Vrees niet, dit is een beproeving die Ik Mijn kinderen
laat doorstaan opdat zij sterker zullen worden.
Het is niet gemakkelijk om jullie geloof in Mij te bewaren, Mijn kinderen, omdat er zoveel obstakels zijn die
jullie devotie blokkeren. Van tijd tot tijd zullen jullie een volkomen leegte in jullie ziel voelen. Dit kan jullie in
een onrustige toestand achterlaten omdat jullie je alleen voelen zonder toeverlaat.
Mijn gelovige volgelingen, jullie moeten het volgende weten: Ik ben nooit ver weg ondanks de eenzaamheid
die jullie kunnen ervaren. Al deze periodes hebben één doel: jullie geloof zodanig te versterken om ervoor te
zorgen dat jullie telkens een nieuwe stap naar Mij toe zetten. Dit wordt de trap naar geestelijke volmaaktheid
genoemd, wat de Hemel is. Het is een hoge trap en het kan heel lang duren om de bovenste treden te
bereiken. Elke trede kan een nieuw inzicht betekenen in de lessen die je moet doormaken voordat je de
genaden kan verkrijgen die nodig zijn om jullie zielen te verheffen tot de geestelijke volmaaktheid
noodzakelijk om Mijn Vaders Paradijs binnen te treden.
Wanneer elke trede gezet wordt, wordt een nieuw besef van wat Ik van jullie verwacht, bewerkstelligd. Op
sommige momenten zal het zwaar zijn. Op andere momenten zal het onrechtvaardig lijken. Maar bij elke
trede die jullie beklimmen, worden jullie scherpzinniger in het verstaan van de waarheid van Mijn
onderrichtingen.
Sommigen beklimmen deze treden vlug terwijl anderen er hun tijd voor nemen. Sommigen van Mijn
toegewijde volgelingen kunnen de moed verliezen en één trede, twee treden of drie tegelijk achteruitgaan.
Dit is normaal. Anderen die te snel gaan, verwerven een vertrouwen dat hen ervan overtuigt dat zij alle
geestelijke zaken begrijpen. Maar dit is de manier van de Bedrieger om jullie dit ongegronde vertrouwen te
laten geloven en aanvaarden. Alle aan jullie geschonken gaven kunnen alleen van Mij komen. Zij worden
aan jullie, Mijn gelovige volgelingen, gegeven door Mijn grenzeloze liefde voor jullie. Jullie mogen er nooit
van uitgaan dat, doordat jullie geloof sterk is, jullie dit allemaal aan jullie gedrag te danken hebben. Ja, jullie
geloof kan sterk zijn door jullie teerhartigheid. Maar ook dat is een gift van Mij. Jullie moeten nederig worden
in jullie liefde voor Mij ten einde de bovenste trede te bereiken. Toon deugdelijkheid op elk moment.
Geef in ieder geval blijk van vertrouwen in jullie geloof want dat doet me plezier. Maar trap nooit in de val
door te geloven dat jullie de mysteries van het Goddelijke Rijk ten volle kennen. Vermits jullie mensen zijn,
met de erfzonde geboren, zal enkel de tijd deze mysteries aan jullie openbaren, Mijn kinderen.
Span jullie altijd in om alles te aanvaarden, zelfs de beproevingen die Ik jullie mogelijk zend, als Mijn
geschenk. Al Mijn gaven worden geschonken om jullie sterk te maken in jullie liefde voor Mij.
Ik ben zo ontzettend trots op al Mijn kinderen die in Mij geloven en Mij hulde en respect betonen. Opdat Ik
jullie kan optillen naar de volle glorie van Mijn Vaders Paradijs is het nodig dat jullie streven naar de glorie
van een volmaakte eenheid in Mij.
Dit neemt een beetje tijd in beslag en vereist geduld voordat jullie zwichten voor de totale overgave van jullie
ziel aan Mij, Mijn kinderen. Zodra dat gebeurt, maken jullie deel uit van Mijn mystieke lichaam in eeuwigheid.
Geef jullie aan Mijn grenzeloze, ware liefde over, Mijn kinderen, en jullie zullen nooit meer hoeven terug te
blikken of te vrezen want jullie zullen veilig zijn in Mijn armen.
Houd jullie sterk, Mijn trouwe kinderen, ook als jullie met obstakels moeten omgaan want Ik zal Mijn geliefde
toegewijde gelovigen nooit in de steek laten. Nooit.
Jullie liefhebbende Redder
Jezus Christus
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20. Wereldwijd plan om de wereldbevolking in te krimpen en wereldleiders ten val te
brengen.
Vrijdag, 26 november 2010, 3:00 u.
Mijn geliefde dochter, er zal je spoedig hulp van een geestelijke leidsman gezonden worden. Denk er echter
aan dat veel van Mijn volgelingen door Mij geroepen worden maar niet iedereen aanvaardt het. Zoals je weet
kan Ik niet in de vrije wil, een gift aan de mensheid, tussenkomen. Desondanks is het nu belangrijk om door
te gaan met dit dringende werk zodat Mijn kinderen zullen gehoorzamen en gered worden.
De tekenen
Vergis jullie niet. Er is verandering op til en binnenkort zullen er zoveel tekenen zijn dat er weinig mensen op
aarde zullen zijn die deze ontgaan. De tekenen waarover Ik spreek zijn deze die gegeven werden door
middel van Mijn zieners door de verschijningen van Mijn geliefde Gezegende Moeder in Europa. Veel
mensen die hun geest openen en hun gevangen zielen ontsluiten, zullen begrijpen dat deze mededelingen
van de Hemel komen. Wanneer Mijn kinderen de miraculeuze tekenen zien, die zichtbaar zullen zijn in de
zon, zullen zij de waarheid herkennen.
Negeer de hoon, de spot en de haat die tentoongespreid zullen worden als de mensen de inhoud van dit
manuscript lezen. Hetzelfde gebeurde bij Mijn apostelen die met de gave van de Heilige Geest hun werk
volbrachten. Ook aan jou, Mijn dochter, is deze gave gegeven. Verwerp dit nooit of trek dit nooit in twijfel.
Het is werkelijk waar en je weet dit nu. Jouw twijfels beginnen eindelijk te vervagen.
Zoals gezegd, zal Ik je hulp zenden. Het bewijs van deze belofte begint zich nu te ontwikkelen. Ik zal je ook
informatie geven over toekomstige gebeurtenissen die je aan iedereen bekend moet maken, met inbegrip
van de ongelovigen. Wat maakt het uit dat zij dit in het begin niet willen geloven? Want zodra de
gebeurtenissen zich ontplooien, zullen zij geen keuze hebben dan de waarheid te erkennen.
De samenzwering om een oorlog te orkestreren
Er is een snode samenzwering aan de gang vanuit de wereldmachten om een oorlog te orkestreren – met
de bedoeling de wereldbevolking in te krimpen. Bid, Bid nu om te helpen om de omvang van de schade, die
deze kwaadaardige mensen willen veroorzaken op aarde, in te perken. Hun dwaze trouw aan de Bedrieger
houdt in dat zij vastbesloten zijn deze taak tot elke prijs uit te voeren door de Satanische krachten die zij
onder zijn invloed ontvangen.
Samenzweringen om Paus Benedictus ten val te brengen
Er zijn ook samenzweringen gaande om Kerken en diverse religies over te nemen met inbegrip van het
Vaticaan. Mijn Paus, Mijn geliefde Benedictus, is omringd door degenen die zijn val beramen. Andere
wereldleiders, zich niet bewust van de onderliggende machten verborgen in hun eigen rangen, gaan ook het
doelwit worden van sommigen om hen omver te werpen.
Mijn kinderen, word wakker en strijd. Dit is een daadwerkelijke oorlog verschillend van elke oorlog die op
aarde plaatsvond. Het is een oorlog tegen jullie, eenieder van Mijn kinderen. Jullie zijn het doel. Het
probleem is dat jullie de vijand niet kunnen zien. Omdat zij lafaards zijn in hart en nieren hebben ze de moed
niet om zichzelf bekend te maken.
Geheime bijeenkomsten
Zelf-geobsedeerd ontmoeten zij elkaar in het geheim binnen jullie eigen gemeenschap en ze hebben zich
verspreid in alle lagen van de bevolking. Jullie zullen hen niet enkel in de wandelgangen van jullie regering
terugvinden maar ook in jullie rechtssysteem, de politiemacht, het bedrijfsleven, onderwijssystemen en het
leger.
Laat deze mensen jullie nooit voorschrijven hoe jullie moeten bidden. Kijk toe hoe zij zullen proberen jullie
leven te besturen en begin nu met jullie voor te bereiden voor wat komen gaat.
Waarschuwing voor wereldwijde vaccinaties
Bid in de eerste plaats in groepen. Bid voor deze mensen die vurige vereerders van Satan zijn. Het gebed
zal helpen om sommige van deze rampen af te wenden. Pas op voor de gruwelijkheden die zij door
vaccinatie zullen proberen aan te richten. Vertrouw geen enkel plotseling wereldwijd initiatief om te
vaccineren waarvan de bedoeling op mededogen kan lijken. Wees op jullie hoede. Van land tot land maken
zij heimelijke afspraken om zoveel mogelijk mensen te controleren.
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Vrees niet want Ik zal Mijn volgelingen, die tot Mij bidden, beschermen. Bid ook voor de moedige zielen
onder jullie die besloten hebben om de waarheid te verspreiden. Veel van deze mensen worden uitgelachen
maar zij spreken meestal de waarheid.
Sla een voedselvoorraad op
Wees niet afhankelijk van voedselleveranciers. Bereid jullie nu voor op de toekomst. Begin met het
verzamelen van voedsel en het zelf aanplanten ervan. Hamster alsof er een oorlog op komst is. Degenen die
dit doen zullen behouden zijn. Gebed en devotie zullen jullie zielen sterken en jullie redden van de kwade
wegen van deze mensen. Laat hen nooit jullie geest of overtuigingen beheersen door hun aandrang op de
invoering van wetten ontworpen om de families te vernietigen. Zij zullen ernaar streven om families te
verdelen door het uiteengaan aan te moedigen met inbegrip van de promotie van de echtscheiding en de
seksuele en religieuze vrijheid.
De moord op wereldleiders
Zij zullen de haat tussen landen bevorderen, wereldleiders vermoorden en de vrijheid van de mensen
bedwingen door hen te verplichten om op hun dictatuur te vertrouwen.
De toorn van God zal zich weldra vertonen omdat Hij hun slechtheid niet veel langer meer zal tolereren tenzij
de mensen, die ervoor gekozen hebben om hun Satanisch geïnspireerde organisaties te volgen, deze
kwaadaardige wreedheden de rug toekeren. Bid voor hen.
Wees bedachtzaam voor welke mensen jullie in jullie landen stemmen. Let door de woorden die zij spreken
op hoe ze aan jullie worden geïntroduceerd. Luister naar diegenen die jullie proberen te waarschuwen. Ik
verzoek jullie dringend om te bidden voor degenen die dit niet doen opdat zij zich mogelijk bekeren zodat
ook zij gered kunnen worden.
De gebeurtenissen waarvan Ik spreek, gaan zich kortelings beginnen te ontplooien. Trek nauwgezet aan één
lijn, houd jullie voedselvoorraad klaar, tracht jullie eigen groenten te kweken en zoek naar andere
overlevingsartikelen. Dit is een oorlog die tegen jullie gericht is maar het zal zo niet lijken. Wees slechts op
jullie hoede.
Kerken zullen verbannen worden
Degenen van jullie die de moed opbrengen om terug te keren naar jullie kerk, wees nooit bang om te bidden
of jullie geloof openlijk te belijden. Tot degenen onder jullie die Mijn Kerk als vanzelfsprekend beschouwen,
doe dit niet. Want het is pas als dit bijzonder geschenk, dat jullie openlijke geloof symboliseert, jullie
ontnomen wordt dat jullie de waarheid eindelijk zullen gaan begrijpen. En dit zal jullie kwaad maken.
Mijn dochter, vertel aan Mijn mensen dat zij niet mogen panikeren. Zij, Mijn volgelingen, zullen gered worden
en zullen door Mij op de wolken weggevoerd worden om te wachten op Mijn Nieuwe Paradijs op Aarde. Zij
zullen genieten van Mijn Nieuwe Paradijs en zullen herenigd worden met hun overleden familieleden in dit
nieuwe Eeuwig Leven. Zij moeten sterk blijven, bidden en liefde voor elkaar betonen. Bid, bid, bid, vooral
voor de verdwaalde, misleide zielen die er geen idee van hebben wat hun daden voor de toekomst in het
volgende leven zullen betekenen.
Degenen met lauwe zielen
Bid ook voor Mijn anderen kinderen, degenen met lauwe zielen. Zij moeten zich terug tot Mij wenden en
snel. Kinderen, twijfel niet om deze mensen voor de waarheid te waarschuwen, uit liefde voor elkaar. Toon
hun door jullie voorbeeld het belang van het gebed zodat ook zij niet verloren zullen gaan.
Blijf sterk. Geef jullie nooit over aan de strijdmacht van de Bedrieger. Nooit. Kom op voor datgene waarin
jullie geloven. Behoed jullie familie nu. Keer naar Mij terug. Bid het Kroontje van Mijn Goddelijke
Barmhartigheid elke dag. Voor de Christenen wijd en zijd: bid de Rozenkrans. Laat Mijn Moeder door haar
voorspraak jullie terug tot Mij brengen.
Mijn kinderen, Ik ween voor jullie allemaal en Mijn volgelingen moeten zich nu verzamelen om met Mij te
strijden tegen dit kwaad. Het gebed is de beantwoording.
Jullie geliefde Redder
Jezus Christus
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21. Het Boek der Openbaring.
Vrijdag, 26 november 2010, 12:00 u.
Mijn zeer geliefde dochter, vandaag de dag wordt Mijn Hart gebroken door de onrust en de diepe ellende in
de wereld. Ik zie wanhopig toe hoe in de wereld de kwaadwilligheid tegenover elkaar toeneemt. Een groot
deel van het verdriet komt voort door het besef dat deze voorzeggingen zich zullen ontvouwen en dat nog
veel mensen niets wijzer zullen geworden zijn.
Bid dat Rusland toegewijd zal worden aan Mijn Gezegende Moeder
Men weigert nog steeds te erkennen dat deze gebeurtenissen aangekondigd werden in het Boek van
Johannes. Vandaar zullen zovelen thans lijden door gebrek aan geloof. Bid nu dat Rusland eindelijk tot
inkeer zal komen en zich eindelijk zal laten toewijden in de naam van Mijn Gezegende Moeder. Bid, bid, bid
dat dit zal plaatsvinden. Want het zal door het gebed zijn dat dit geweldige wapenfeit mogelijk zal worden.
Indien dit geschiedt, zullen miljoenen gered worden. Want het gevaar bestaat dat de communistische
machten zullen verrijzen met de slang, zich verenigen en jullie, Mijn kinderen, machteloos achterlaten.
Kijk nu naar de vaart waarmee de landen zich oprichten om te vechten. De snelheid van de wereldwijde
gebeurtenissen zal veel verslagenheid teweegbrengen naarmate de intensiteit ervan zich ontwikkelt. Mijn
achterban moet luisteren. Gebedsgroepen zullen essentieel zijn om de bekering te verbreiden en om deze
noodlottige gebeurtenissen rond te strooien. Zelfs diegenen onder jullie, zelfingenomen over jullie leven
waarin jullie alles als vanzelfsprekend vinden, zullen deze gebeurtenissen niet langer kunnen negeren. Jullie
moeten nu naar Mij luisteren en aanvaarden dat deze gebeurtenissen, aangekondigd in het Boek der
Openbaring, eraan komen.
Vouw nu jullie handen om te bidden. Zelfs als jullie slechts een vonkje genegenheid voor Mij in jullie hart
voelen, vraag Mij dan om jullie vast te houden opdat Ik jullie geloof in Mij kan doen ontbranden en
versterken.
Ik zal voor elk van jullie strijden
Ik zal strijden tot het bittere einde om jullie allemaal dichter bij Mijn Hart te brengen, of je nu een kind bent,
een tiener, een jonge volwassene, van middelbare leeftijd of bejaard – in Mijn ogen zijn jullie allen gelijk.
Jullie zijn Mijn kostbare, geliefde familie – iedereen van jullie. Niemand wordt uitgesloten. Zelfs diegenen
onder jullie die niet aanvaarden dat Ik besta. Zelfs diegenen onder jullie die Mij alleen maar haten – Ik houd
nog steeds van jullie. Mijn liefde is hartstochtelijk, meer dan jullie beseffen. En Ik zal alles doen wat in Mijn
macht ligt om jullie terug in Mijn schaapskooi te brengen. Ik zal jullie ziel niet zomaar aan Satan prijsgeven.
Wend jullie alstublieft tot Mij
Alstublieft, wend jullie tot Mij – het maakt niet uit hoeveel twijfels jullie hebben – en laat Mij jullie hart vullen
met Mijn Goddelijke Liefde. Slechts een beetje van deze liefde zal helpen om jullie klaar te maken voor het
Eeuwig Leven in het Paradijs, samen met Mij, Mijn Eeuwige Vader en jullie broeders en zusters. Dat is jullie
erfdeel. Jullie rechtmatige erfdeel.
Verkwist deze kans op redding niet. Wanneer jullie leven op aarde tot een einde komt, zullen jullie in het
hiernamaals twee keuzes hebben. De Hemel in het Paradijs of de diepten van de Hel samen met Satan die
jullie zal meenemen vanwege de bedreven zonden waartoe hij jullie op aarde verleidt. Open jullie ogen nu.
Denk eraan dat de dood op aarde kan plaatsvinden op elke dag, op elk moment en wanneer jullie dit het
minst verwachten.
Door deze boodschap smeek Ik jullie om de waarheid in te zien vóór de Oordeelsdag. Vergeet nooit dat Ik
van jullie houd. Ongeacht hoe zwaar jullie gezondigd hebben. Wanneer jullie je tot Mij wenden en Mij om
vergeving vragen vanuit de grond van jullie hart, zullen jullie vergeven worden. Zelfs tijdens jullie laatste snik.
Jullie geliefde Redder
Jezus Christus

22. Oproep aan de gelovigen om de verdwaalde zielen te bekeren.
Vrijdag, 26 november 2010, 12:00 u.
Mijn zeer geliefde dochter, de Heilige Drie-Eenheid verenigt zich met jou om de goddelijke waarheid als een
dringende aangelegenheid naar iedere ziel in de wereld te brengen.
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Mijn dochter, jij voelt nu de pijn en het lijden in je hart in vereniging met Mij vanwege de mensheid. Hun
verloren geloof bezorgt je diepe droefheid en een gevoel van angst om hun toekomst.
Mijn geliefde, getrouwe en toegewijde volgelingen worden nu, op dit moment, overal ter wereld verenigd
door de band van de krachtige goddelijke liefde om te strijden teneinde zielen te redden van de
verdoemenis.
Zij, Mijn kinderen van het licht, komen uit alle landen. Zij zullen elkaar onmiddellijk herkennen ongeacht hun
ras, kleur of overtuiging. Ik leid hen zodat deze strijdmacht van liefde zal helpen om het geloof van de
mensheid aan te wakkeren op dit moment in de geschiedenis.
Nooit tevoren heb Ik Mijn aanwezigheid zo duidelijk gemaakt in de harten van de gelovigen. Zij voelen het
lijden aan dat Ik doorsta als Ik de hartverscheurende slechtheid zie die van de mensen uitstraalt zelfs onder
diegenen waarvan jullie zouden vermoeden dat ze goedhartig en bedachtzaam zijn. De eigenliefde vernielt
Mijn kinderen.
Zelfzucht en gebrek aan achting voor de mensen rondom jullie en voor de kwetsbaren laten een smet van
schande achter welke moeilijk te verwijderen is. De wreedheid die de mensen aan hun naaste
tentoonspreiden, allemaal met één gedachte voor ogen – zelfbevrediging, heeft een ongekend hoogtepunt
bereikt. De obsessie voor hun eigen noden is een zonde in de ogen van Mijn Eeuwige Vader.
Zoveel valse verontschuldigingen, gemaakt uit naam van zelfrespect, zijn totaal onaanvaardbaar en tegen
Mijn leer. Bemin elkaar. Behandel anderen zoals jullie zouden verwachten dat anderen jullie behandelen.
Laat de noden van de anderen voorgaan op die van jezelf. Kom op voor de mensenrechten van jullie
broeders en zusters wanneer zij het hoofd bieden aan de onrechtvaardigheden van anderen. Rechtvaardig
nooit of nooit het kastijden van iemand om materiële voordelen te verkrijgen. Betoon liefde en mededogen,
zelfs voor jullie vijanden. Dit is geen gemakkelijke opdracht vanwege de materialistische onzekerheden die
Mijn kinderen ervaren. De symptomen van de egoïstische obsessie voor rijkdom, schoonheid en het
zogenoemde succes, waarvan veel mensen geloven dat het aangeboren kenmerken zijn van de menselijke
aard, veroorzaken vreselijke verwarring.
Het idee waarbij mensen gehersenspoeld worden om hun eigen behoeften op de eerste plaats te stellen in
naam van het zelfbewustzijn, is al lang in het menselijke onderbewustzijn ingeprent. Deze filosofie is
aangescherpt door de macht van de moderne communicatie. Als Mijn kinderen deze boodschappen bijna
dagelijks horen via de tv, de media, de bioscoop, de muziek en het internet nemen zij deze aan en vatten ze
op als belangrijk.
Ondanks de valse belofte waar deze opvattingen voor staan, die aantrekkelijk zijn omdat zij zelfbevrediging
bieden wat moeilijk te weigeren is, nemen Mijn kinderen de leugen aan. De leugen die opgezet is door de
Bedrieger – Satan.
De onrust die zij voelen kort nadat zij van iemand anders misbruik gemaakt hebben, is voor hen moeilijk te
begrijpen. Zij, Mijn kinderen die de begeerde prijzenpot gewonnen hebben, zijn niet gelukkig. Zij gaan dan
op zoek naar meer en meer van hetzelfde, zo onverzadigbaar is hun begeerte. Maar het is nutteloos. Zij
kunnen zichzelf niet volledig bevredigen. Zij zijn verstoken van echte vreugde, een normale tevredenheid, en
begrijpen de leegte niet die zij innerlijk voelen.
Wanneer jullie jezelf op de eerste plaats stellen, vóór de anderen, is dat egoïstisch. Wanneer jullie onterecht
misbruik maken van diegenen die zwakker en kwetsbaarder zijn dan jullie, is dat zondig.
Wanneer jullie iemands vermogen om waardig te leven beschadigen en hem dan beroven van het recht om
zijn familie afdoende te voeden, beledigt Mij dat diep. Ik lijd samen met deze zielen. Doe aan jullie naaste
een onrecht en jullie doen dit aan Mij. Wanneer jullie je naaste kwetsen door woorden van wrok zijn jullie
schuldig aan het toebrengen van pijn in Mijn Hart.
Wanneer iemand een ander afstraft door middel van geweld, doorsta Ik de pijn van Mijn passie op het kruis.
Ik herbeleef het. Ik voel hun pijn als jullie hen lichamelijk schade toebrengen. Als je een moordenaar bent,
heb je schuld aan de volkomen vernedering van Me aan het kruis te nagelen.
Kinderen, besef dit: de zonde zal jullie naar de Hel leiden. Dit is beangstigend voor de gelovigen die Mij als
een Barmhartige Rechter zien. Mijn belofte van onbegrensde barmhartigheid, die Ik zal schenken aan
eenieder van jullie die berouw heeft, is nog steeds gewaarborgd. Maar hoe kan Ik diegenen redden die de
dwaling in hun verwarde levens niet willen zien?
Het prediken van de waarheid van Mijn leer is belangrijk. Het is door de bekoring van zoveel afleidingen, die
overvloedig aanwezig zijn, dat veel van Mijn kinderen het uiterst moeilijk vinden om het woord van God te
herkennen. Velen zullen de kennis van Gods onderrichtingen door de profeten of door de Heilige Schrift niet
hebben. Velen willen het gewoon niet weten. Anderen zullen weigeren om te luisteren zelfs wanneer het
woord verkondigd wordt door Mijn huidige profeten en zieners met duidelijke tekenen voor iedereen
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zichtbaar. Daarom zal het aan de gelovigen zijn om te bidden voor de anderen. Er zijn nu bijzondere
gebeden nodig. Door te bidden tot de Goddelijke Barmhartigheid, het krachtige gebed gegeven aan Mijn
geliefde Zr. Faustina, zullen veel bekeringen plaatsvinden.
Wanneer dit gebeurt, verzoek Ik al Mijn kinderen dat zij zich terug aansluiten bij gebedsgroepen om te
blijven bidden voor en advies te geven aan deze spilzieke kinderen van Mij – jullie broeders en zusters.
In Mijn naam, en deze van de Heilige Drie-Eenheid, spoor Ik Mijn geliefde kinderen aan om de krachten te
bundelen in vereniging met Mijn Hart en Mij te helpen om hun zielen te redden. Ik houd zoveel van hen
allemaal en Ik ween smartelijke en bittere tranen van angst voor hen. Ik wil hen niet verliezen.
Help Mij, Mijn volgelingen in het Licht, om deze verdwaalde zielen te herenigen met Mijn familie zodat ook zij
het ware Paradijs zullen ervaren waarvoor zij zich zo wanhopig inspannen.
Reik hen jullie hand. Spreek met hen. Luister naar hen. Betoon hun medelijden zelfs als zij het met
verachting terug in jullie gezicht gooien. Toon geduld. Laat hen vooral, door middel van jullie, Mijn liefde voor
hen voelen.
Zij zullen het dan moeilijk vinden om jullie weg te sturen, zelfs als zij jullie bespotten. Door jullie gebeden
kunnen jullie, en zullen jullie, hun zielen redden.
Ik waardeer jullie, Mijn dierbare volgelingen. Jullie brengen tranen in Mijn ogen door de liefde en devotie die
jullie tonen aan Mij, Mijn Gezegende Moeder, Koningin van de Hemel en de Heilige Drie-Eenheid.
Wij, en al de engelen en heiligen in de Hemel verheugen zich nu door jullie antwoord op deze oproep. Ga
dus jullie werk doen in de naam van Mijn Eeuwige Vader. Breng Mijn kudde terug.
Jullie toegewijde Redder
Jezus Christus

23. De vervolging van de waarachtige zieners.
Maandag, 29 november 2010, 12:48 u.
Mijn dochter, schrijf dit om de wereld te waarschuwen voor de vervolging welke Mijn uitverkoren zielen wordt
aangedaan die in de wereld gezonden zijn om de waarheid mee te delen teneinde zielen te redden
voorafgaand aan Mijn Tweede Komst.
Jullie zullen merken dat Mijn uitverkoren zieners en profeten diegenen zijn die ronduit afgewezen zullen
worden, meer dan de valse profeten. Deze mooie zielen van Mij, uitverkoren vanwege hun eenvoudige
devotie, zullen in vereniging met Mij lijden onder de afwijzing die Ik leed door toedoen van de mensheid.
Degenen die in Mij, met Mij en door Mij lijden zijn de waarachtige profeten. Zij zijn de zielen die gekweld,
geminacht en openlijk veroordeeld zullen worden namens Mij. Zij zullen ook afgewezen worden door Mijn
eigen Kerk maar niet door al Mijn gewijde dienaars. Godvruchtige volgelingen die Mijn onderrichtingen
nauwlettend opvolgen, zullen ook geneigd zijn om hen af te wijzen tot, na verloop van tijd, de waarheid hen
langzaam duidelijk zal worden.
Sinds het begin der tijden van zodra Ik, uit Mijn Goddelijke Barmhartigheid, ervoor koos om profeten in de
wereld te zenden om jullie allemaal te herinneren aan Mijn leer, werden er maar een klein aantal van in het
begin aangenomen. Velen werden geminacht en beschouwd te lijden aan een levendige verbeelding,
depressie, of werden gewoonweg veroordeeld als zijnde misleid. De meeste van deze profeten waren zelf
overweldigd toen zij hun eerste goddelijke ontmoeting beleefden. Veel van hen twijfelden aan deze mystieke
ervaringen gedurende enige tijd vooraleer zij de echtheid ervan aannamen. Zij waren traag om hun
ervaringen aan wie dan ook bekend te maken. Het kostte hen tijd om het te aanvaarden.
Al Mijn uitverkoren zielen waren tijdens de aanvaarding van hun roeping onwillig om de boodschappen of
instructies van Mij te openbaren, zelfs aan Mijn gewijde dienaars waaronder zusters, priesters, bisschoppen
en kardinalen. Zij voelden ontzag voor deze mensen en wisten, in hun hart, dat het erg moeilijk zou zijn om
met de verplichte ondervragingen om te gaan. Velen die geroepen werden maakten hun boodschappen niet
bekend en gebruikten persoonlijk lijden om hun verplichting aan Mij uit te voeren.
Anderen die de boodschappen wel bekend maakten, zoals door Mijn Gezegende Moeder en Mij
opgedragen, werden niet geloofd. Het was slechts door de Goddelijke verschijnselen, die na verloop van tijd
zichtbaar werden, dat ze aangenomen werden.
Ik spoor al Mijn volgelingen aan om naar hun hart te luisteren. Overweeg de boodschappen die door Mijn
dierbare zieners meegedeeld zijn. Deze boodschappen worden jullie gegeven uit ware liefde om jullie te
begeleiden en te helpen zielen te redden. Dat is het doel. Wanneer jullie besluiten dat ze niet van Goddelijke
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oorsprong zijn, bid dan om raad. Wanneer jullie besluiten dat ze het wel zijn, bid, bid, bid dan voor Mijn
zieners opdat er naar hen geluisterd zou worden.
Laat Me jullie nu attent maken op de tekenen waarop jullie moeten letten als Mijn zieners in Mijn naam
vervolgd worden. Bij het zien van hun licht zullen de volgelingen van de Bedrieger hen aanvallen. Niet
lichtjes maar met een adembenemende verderfelijkheid. Zij zullen hen niet enkel kwellen door spot maar ook
enorm lang doorgaan met hen in diskrediet te brengen. En dat alles in Mijn Naam. Het leed dat Mijn
apostelen doormaken is niets in vergelijking met de pijn die het Mij veroorzaakt.
Mijn lijden heeft in de afgelopen tijd een zodanig niveau bereikt dat Ik de verschrikkelijke marteling die Ik
doorstond toen Ik stierf voor jullie zonden helemaal opnieuw herbeleef. Alle zonden. Voor geheel de
mensheid. Inclusief degenen die Mij en Mijn zieners kwellen. Inclusief de moordenaars, de mensen die Mij
openlijk afwijzen en daarover opscheppen, en voor het afschuwelijke kwaad in de wereld van tegenwoordig.
Luister alstublieft naar Mijn zieners. Jullie zullen het in je hart voelen als jullie de waarheid vernemen. Loop
alstublieft niet in de val van diegenen die de zieners van Mijn Gezegende Moeder vervolgden, waaronder de
Heilige Bernadette of Mijn kleine kinderen in Fatima. Zij werden met de grootste minachting behandeld,
vooral door Mijn gewijde dienaars. Zij zijn degenen die het meeste letsel toebrengen als Mijn Goddelijke
verschijningen uit liefde aan de mensheid geschonken worden. Mijn Hart lijdt meer wanneer zij niet geloven
in het bovennatuurlijk Goddelijke en het evenmin herkennen als het hen aangeboden wordt.
Bid alstublieft voor Mijn zieners en in het bijzonder voor Mijn zieners van wie de boodschappen niet
tegengesproken kunnen worden vanwege de liefde die ze tentoonspreiden en de waarschuwingen die ze
bevatten. Want zij zijn Mijn ware zieners. Jullie zullen hen herkennen door de beledigingen, laster, kwelling
en pesterij die zij incasseren door toedoen van Mijn kinderen.
Als jullie de pesterijen bekijken die zij incasseren en dan de leugens bekijken die over hen verspreid worden
op een zodanig vernederende manier dan zullen jullie je moeten afvragen: als deze persoon tot nu toe
gekweld werd en niet geloofd, waarom gaan dan de pesterijen zo hardvochtig door? Dan zullen jullie je
antwoord hebben. Bid tot de Heilige Geest om hulp bij het onderscheiden van Mijn ware profeten en zieners
van de rest die jullie bedriegen.
Jullie geliefde Redder
Jezus Christus

24. De zoektocht naar rijkdom.
Dinsdag, 30 november 2010, 12:00 u.
Mijn geliefde dochter, concentreer je en luister naar wat Ik te zeggen heb. Je bevindt je nu in de
overgangsweeën vanaf het moment dat je de eerste boodschap ontving tot de huidige boodschappen. Zie
alstublieft in dat deze boodschappen van Mij komen en stop nu alstublieft met twijfelen. Dat zal je in staat
stellen om je te concentreren op het werk waarvoor je geroepen bent.
Betreffende de zaken die in de wereld plaatsvinden, is het nu met de dag duidelijker aan het worden wat de
kwaadaardige Wereld Orde probeert te veroorzaken in de wereld. De Verenigde Naties, één van de vele
fronten van deze Nieuwe Wereld Orde, proberen al Mijn onderrichtingen uit te roeien en zullen elk dodelijk
wapen waarover zij beschikken hiervoor gebruiken.
Vrees niet want Mijn gelovigen zullen knokken en zullen Mij niet verloochenen vooral in die landen die aan
Mij toegewijd zijn en die een godvruchtig en onwankelbaar geloof hebben. Zij zullen niet wijken en dit niet
goedkeuren. Maar velen zullen machteloos zijn omwille van de kosten die ermee gemoeid zijn om ervoor te
zorgen dat hun kinderen in het licht geleid worden.
Zoals Ik je eerder duidelijk gemaakt heb, staat de toorn van Mijn Eeuwige Vader op het punt om zich te
tonen op de aarde omdat de mensheid stapje voor stapje verder en verder gaat in zijn pogingen om Mij te
verstoten.
De wereld ziet er hetzelfde uit. De mensen lijken hetzelfde. De wereld van de televisie met zijn roosgetinte
aantrekkelijkheid schijnt hetzelfde. De mensen steken hun hoofd in het zand. Zij denken dat de wereld zal
blijven zoals het is. Jammer genoeg vergissen zij zich. Mijn plicht tegenover Mijn kinderen is jullie te redden.
Niet om jullie toe te laten om verder meegezogen te worden in een waardeloos vacuüm van beloftes, ijdele
dromen en bedrieglijke ambities. Dit zijn de genoegens waaraan jullie heel veel jaren trouw waren. Dat zijn
de beloftes waarvan jullie, niet door eigen schuld, overtuigd waren dat uit zelfrespect dit de te volgen weg
was. Persoonlijk gewin. Zelfmotivatie. Jullie kregen te horen om op zoek te gaan naar het beste van het
beste ongeacht wat het kost. Dé nummer één ben jij. Jullie worden voor de gek gehouden met jullie
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ambities, zucht naar rijkdom voor jezelf en jullie kinderen, het verlangen om beter te worden dan je broeders
en zusters en een voortdurende meedogenloze zoektocht naar toejuiching.
Deze ambities werden door de Bedrieger bij Mijn kinderen opgewekt door hun luister en aantrekkingskracht.
Veel van Mijn kinderen zullen lachen met deze boodschap en zeggen dat dit niet waar is. Jammer genoeg
bestaat de Bedrieger en de meeste van Mijn kinderen nemen dit niet aan.
Hij is sluw zodat hij zich verschuilt achter dingen, mensen, handelingen en aantrekkelijke drijfveren. Zijn
glamoureuze uitstraling houdt in dat als je vandaag de dag aan iemand vraagt wat zij zouden nemen – geld
of een kans om zich te herenigen met hun overleden familie – zij voor het geld zullen kiezen. Vraag iemand
anders of zij hun broeder of zuster zouden verraden voor materieel gewin en het antwoord zal ‘ja’ zijn. Vraag
een jong kind of zij hun eenvoudige bestaan zouden ruilen voor een opzienbarend en opwindend leven en
het antwoord zal ‘ja’ zijn.
Waarom vinden Mijn kinderen het vervolgens moeilijk te begrijpen dat, zodra de hoofdprijs hen is
toegewezen, zij het gevoel hebben dat ze meer en meer nodig hebben? Een welvarende man die eenmaal
winst gemaakt heeft, zal onophoudelijk doorgaan om nog meer te bereiken. Dit komt omdat Satans
geschenken een wrang, leeg gevoel in jullie achterlaten dat jullie niet begrijpen. Dus jullie gaan door met
jullie zoektocht naar meer en het is meestal ten koste van het welzijn van jullie naaste. Niemand verwerft
enorme rijkdom zonder dat de mensen, die hij onderweg aantrof, tot op zekere hoogte lijden. Niemand zal
roem kunnen verwerven zonder dat iemand anders het zonder moest doen. Iemand die zijn rijkdom niet
deelt, is verdoemd. Iemand die niets heeft, heeft de neiging om meer te delen dan diegenen die gezegend
werden met materieel comfort.
Mijn onderrichtingen kunnen niet ontkracht worden
Waarom negeren Mijn kinderen deze onderrichtingen, onderwezen door Mijn apostelen vanaf het moment
dat het Nieuwe Testament werd verwezenlijkt? Waarom slaan zij geen acht op de leer die deze bevat?
Menen zij dat ze geschreven werden door Mijn apostelen met de bedoeling dat de mensen niet zouden
luisteren? Deze onderrichtingen zijn niet veranderd sinds Ik deze aarde verliet. Zij zijn er met een reden.
Jullie kunnen hun interpretatie veranderen, ze ontkrachten, een nieuwe betekenis toevoegen of een aantal
delen verwijderen. Er zal echter één ding overblijven en dat is de waarheid. De waarheid zal altijd dezelfde
blijven. Deze kan niet en zal niet veranderd worden om zich naar de mensheid te schikken. Schenk hier
thans aandacht aan. Let op en luister. Jullie kunnen niet verwachten dat, door deze weg te volgen, jullie in
Mijn Vaders Koninkrijk binnentreden. Velen onder jullie rechtvaardigen de rijkdom en de roem die jullie
verwerven en schrijven dit toe aan geluk. Wat jullie mogelijk niet beseffen, is dat velen onder jullie hun zielen
aan de Boze hebben verkocht gedurende het verloop.
Sommige van Mijn kinderen weten niet dat zij ernstige zonden begaan hebben en geloven er niets van.
Anderen geloven echt dat zij enkel doen wat het beste is voor zichzelf en hun familie. Zij moeten echter
beseffen dat financiële zekerheid aanvaardbaar is maar het zoeken naar luxe en rijkdom is dat niet.
Het is de realiteit dat enorm veel rijkdom verworven wordt door de zonde. Rijkdom die mogelijkerwijs
verworven is zonder zonde zal leiden tot zonde.
Ondanks de onderrichtingen van Mijn Vaders Kerk doorheen de wereld aanvaarden de mensen nog steeds
Mijn leer niet. Rijke mensen die streven naar materieel voordeel hebben één God. Arme mensen die streven
naar rijkdom hebben één God. Deze zijn voor beiden hetzelfde: geld. Geld is nutteloos als het oneerlijk
verkregen is en wanneer de minder fortuinlijke geen baat heeft uit dit voorval.
Geld, materiële rijkdom en alle goede dingen verworven door deze mensen die zichzelf als fortuinlijk
beschouwen, moeten gedeeld worden met diegenen die het nodig hebben. Geld dat gegeven wordt aan
liefdadigheid is nietszeggend als het gedaan wordt om roem of aandacht te zoeken.
Wees ervan verzekerd dat door het onheil dat nu in de wereld wordt voorbereid en als het streefdoel om
jullie met lege zakken achter te laten werkelijkheid wordt, pas dan zullen jullie beseffen hoe weinig waarde
geld bezit. Als zij, het kwaadaardige wereldsysteem, jullie geld overneemt en jullie onmachtig maakt om het
te beroeren zonder dat jullie akkoord gaan met hun voorwaarden, zullen jullie uiteindelijk beseffen dat jullie
een alternatieve weg naar geluk nodig hebben.
Jullie geld zal waardeloos zijn. Jullie zullen dan moeten spartelen om te overleven. Degenen met
overlevingsinstincten zullen dit gemakkelijker vinden dan degenen die zich voor deze tijd nooit hebben
moeten krommen om te werken. Zaden om jullie eigen voedsel te kweken, zullen voor jullie meer waard zijn
dan een miljoen dollars. Een eenvoudige vrucht zal jullie meer waard zijn dan een glanzende auto. Want als
jullie van alles beroofd zijn, zullen jullie roepen om jullie Maker, jullie Schepper. Het is pas dan en dan alleen,
dat jullie zullen begrijpen dat de liefde in je hart het enige is dat telt. Want zonder liefde kunnen jullie niet
gedijen, noch kunnen jullie Mijn Vaders Koninkrijk binnengaan.
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Geloof dit nu. Wees voorzichtig in jullie zoektocht naar rijkdom. Stop nu voor het te laat is. Deel en verdeel
en volg Mijn weg na. Dit is een harde les voor Mijn kinderen die een gevoel van wankelmoedigheid hebben.
Jullie geliefde Redder
Jezus Christus

25. De Waarschuwing aan de Mensheid om de waarheid te verstaan.
Dinsdag, 7 december 2010, 3:15 u.
Ja, Mijn geliefde dochter, Ik ben terug. Schrijf het volgende. Nadat je Mij de rug toekeerde door de waarheid
te ontkennen, zal jij, Mijn dochter, Mij nu helpen om Mijn volk terug te leiden naar het licht, het licht van de
waarheid.
Ik zal niemand de kans ontzeggen om de waarheid van God te zien. Er zal hun barmhartigheid betoond
worden doordat hun het geschenk van het bewijs dat Ik besta, geschonken wordt. Dit geschenk zal hun
gegeven worden als zij, tijdens De Waarschuwing, uiteindelijk de waarheid zullen herkennen. Jammer
genoeg zal, zelfs op dat moment, niet iedereen zich naar Mij of Mijn Vaders Eeuwig Koninkrijk richten.
Mijn dochter, Ik heb Mij gedurende een aantal dagen niet met jou in verbinding gesteld. Dit was opzettelijk.
De tijd die je zo geboden werd, was om je toe te laten de inhoud van Mijn boodschappen zorgvuldig te
verwerken.
Je zal er je ondertussen van bewust zijn dat deze boodschappen van Mij komen en dat ze allemaal gaan
over zeer belangrijke zaken. Ik denk dat je nu de waarheid van Mijn onderrichtingen kan onderscheiden van
deze van jouw verbeelding. Mijn dochter, je kunt thans de pijn en de wanhoop waarnemen die Ik voel,
wanneer je bijna dagelijks getuige bent van de frustraties die Ik en Mijn Vader ervaren vanwege de houding
van deze sombere, lege en ongelovige wereld.
Niet alleen de ongelovigen veroorzaken je pijn maar door de gaven en genaden die Ik je geschonken heb,
zie je ook de verwarring die er zelfs te midden van Mijn volgelingen bestaat. Ook zij zijn niet gemakkelijk van
de waarheid te overtuigen terwijl het hen door Mijn profeten gegeven is als een geschenk van Mij uit liefde.
Wat een lange, kronkelende weg is het voor Mijn kinderen wanneer zij streven naar de waarheid en de
beloften die Ik hen gegeven heb. Elke dag kijkend naar Mijn kinderen, individueel, op straat, op de televisie,
in de media en te midden van hun naaste, zie je hen nu door Mijn ogen. Wat zie je? Totale veronachtzaming
van de geestelijke wereld en een gebrek aan een echt doel in hun leven. Een gevoel van hopeloosheid
ondanks de aantrekkelijkheden van de wereldse bezigheden.
Mijn kinderen beseffen het op het ogenblik niet maar zij gaan door een reiniging. Deze zuivering, waarbij zij
een doordringend gevoel van leegte ervaren te wijten aan een gebrek aan materiële goederen, heb Ik
toegestaan. Nochtans is dit allemaal veroorzaakt door de hebzucht van de mensheid. Doordat de mensen
recht hebben op hun eigen vrije wil, zullen zij, de verdorven daders van de ineenstorting van het wereldwijde
banksysteem, doorgaan met hun sluw bedrog.
Ik heb Mijn volk, de onschuldige slachtoffers, ertoe gebracht om deze reiniging te ondergaan. Het is zeer
belangrijk dat dit gebeurt aangezien de ontberingen die zij doormaken zullen helpen om hun zielen te
reinigen.
Weldra, wanneer de materiële goederen geringer worden en moeilijker te verkrijgen, zullen zij het leven op
een diepzinnigere manier bekijken. De eenvoud zal hen helpen de ogen te openen voor de waarheid, de
waarheid over wat echt belangrijk is. Zonder deze zuivering, waarbij het Mijn kinderen vergund wordt om te
lijden terwille van hun zielen, kunnen en zullen zij niet dichter tot Mijn Hart komen.
Ontdaan van de materiële goederen, waarvoor zij in het verleden zo’n hartstochtelijke obsessie hadden,
zullen zij zich terug op de waarheid richten. Zij zullen duidelijk de liefde in elkaars ziel zien. Zo ook zullen zij
zeer spoedig het kwaad aanschouwen, in heel zijn bedenkelijke glorie, in diegenen die de lokstem volgen
van de obsessie voor zichzelf en de hebzucht. Zij zullen deze mensen, die door de media geloofwaardigheid
krijgen als zijnde diegenen waarnaar moet worden opgekeken en die bewonderd moeten worden, nu
bekijken zoals Ik ze bekijk. Dit is met de moed der wanhoop en met droefheid.
Ga nu heen, Mijn dochter, en neem je taak op met een heldere blik. Je ziet de waarheid nu in. Je twijfelt niet
langer. Verspreid de waarheid van de redding zo snel mogelijk om de mensen nog vóór De Grote
Waarschuwing de kans op verlossing te bieden.
Jullie geliefde Redder
Jezus Christus
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26. Het Hiernamaals.
Zaterdag, 11 december 2010, 9.15 u.
Mijn zeer geliefde dochter, je bent nu klaar om vooruitgang te boeken en door te gaan met de taak om Mijn
Heilig Boek der Waarheid te voltooien. Jij, Mijn dochter, hebt de reiniging ondergaan die nodig was om je de
kracht voor dit werk te geven.
Mijn kinderen, zo verstrikt in deze dubbelzinnige wereld, beseffen niet dat spoedig alles één zal worden. De
dubbelzinnigheid heeft betrekking op de smart en de vreugde. Smart bestaat in deze wereld op een manier
die grote verwarring en wanhoop veroorzaakt. Het is een smart als geen andere sinds de grondvesting van
de aarde.
Het leed dat vandaag gevoeld wordt, is gebaseerd op verlies dat ontstaan is doordat materiële zaken
ontnomen werden. Er is ook het verlangen naar vrede in geest, lichaam en ziel. Dat kan enkel tot stand
komen door nederigheid, aanvaarding van en liefde voor Mijn Eeuwige Vader. Dan is er nog de vreugde. Ik
glimlach met liefde wanneer Mijn kinderen lachen, glimlachen, en zich vermaken. Dit is een geschenk van
Mij. Gelach en vreugde zijn belangrijke geschenken voor de mensheid als deze zuiver zijn en niet ten koste
van elkaar.
Mijn kleingelovige kinderen, Ik weet dat het moeilijk is om te stoppen en te zeggen: ik keer terug naar God.
Zoveel van jullie zijn ervan op de hoogte wie de Eeuwige Vader is. Weinigen beseffen dat Hij elke dag van
hun leven over hen waakt, over elk van hen. Hij glimlacht, lacht en voelt een grote vreugde als Zijn kinderen
gelukkig zijn. Hij staat echter niet welwillend tegenover degenen bij wie de vreugde, of veronderstelde
vreugde, bereikt werd zonder liefde in hun harten.
Ik, jullie Redder, Jezus Christus, houd ook van al Mijn kinderen. Ik ben toch één met Mijn Eeuwige Vader. Ik
glimlach naar jullie allen en hoop dat jullie naar Mij terug zullen keren.
Kom Mij tegemoet, Mijn kinderen, en wend jullie tot Mij met open harten.
De boodschappen die betrekking hebben op Mijn Tweede Komst op aarde boezemen veel van Mijn kinderen
angst in. Het is niet nodig om te vrezen. Het zal een moment zijn van absolute vreugde, glorie en zuiver
geluk. Want voor iedereen die zijn hart terug naar Mij keert, zal Ik tranen van vreugde wenen en Ik zal hem
in Mijn armen houden.
Gelovigen alstublieft, alstublieft bid nu voor degenen die niet geloven of die verdwaald zijn. De boer die zijn
kudde bijeendrijft, zal zich altijd inspannen om onophoudelijk diegenen te zoeken die verloren zijn. De
zoetheid van de overwinning die hij voelt als ze terugkeren in zijn schaapskooi is hetzelfde als het gevoel dat
Ik krijg als Mijn verdwaalde kinderen naar Mij terugkeren.
Kinderen, vergeet zelfs tijdens momenten van vreugde en gelach op deze aarde één ding niet alstublieft. Dit
is maar een glimp van het pure geluk en de vreugde die op de nieuwe aarde zullen bestaan wanneer het
verloren Paradijs tevoorschijn komt. Wanneer dat plaatsvindt, zullen de uitverkoren mensen, diegenen die
een goed leven leiden en geloven in hun Schepper, zich verenigen met de verrezen doden. Deze mensen,
vrienden en familieleden die overleden zijn, zullen met Mij verenigd worden in deze nieuwe, glorievolle
eeuwigheid. Onthoud kinderen, dat het belangrijk is om deze aarde niet als vanzelfsprekend te beschouwen.
Noch om te veronderstellen dat jullie alles daarop onder controle hebben. Want dat is niet zo. Als jullie
verteerd blijven worden door zijn beloftes, teleurstellingen, vreugden en wonderen, denk er dan aan dat dit
enkel een tijdelijke plaats is. Een voorbijgaande fase die het betreden van Mijn Vaders Koninkrijk – de
nieuwe Hemel en Aarde die één worden – voorafgaat.
Nog een laatste uitnodiging, Mijn kinderen, bid tot Mij in jullie eigen woorden. Vraag Me om jullie te leiden.
Vraag Me om jullie op een begrijpelijke wijze de liefde en de waarheid te tonen. Steek jullie hoofd niet in het
zand of jullie zullen niet genieten van de heerlijkheid van de nieuwe Aarde.
De ijdele weg naar het niets
De kinderen die spottend lachen en Mij verloochenen zullen jullie zeggen dat er na dit leven geen leven
meer is. Laat Me jullie verzekeren dat zij zichzelf niet louter de toegang tot het Paradijs ontzeggen. In plaats
daarvan kiezen zij dan voor een ijdele weg die leidt naar het niets. In bepaalde gevallen laten zij zich leiden
door de leugen van de Bedrieger – de Boze – die zo stil en met een verderfelijke bedrevenheid te werk gaat
dat zij, niet gelovend dat hij bestaat, hem blindelings volgen. Zijn hand vasthoudend tot aan de poorten van
de Hel.
Mijn lijden in de Hof van Gethsemani
Wanneer Mijn gelovigen deze mensen hoogmoedig zien paraderen en opscheppen over hun atheïsme lijden
zij verschrikkelijk. Zij, die Mijn kruis opgenomen hebben, voelen de doodstrijd die Ik onderging gedurende
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Mijn tijd in de Hof van Gethsemani. Hier was Ik er Mij diep van binnen van bewust dat, ook al bracht Ik
vrijwillig het ultieme offer wanneer Ik de dood aanvaardde als een middel om Mijn kinderen de kans te geven
een plaats te verwerven in Mijn Vaders Koninkrijk, dit voor een aantal van Mijn kinderen geen verschil zou
uitmaken. Dat was de ergste doodsangst en datgene dat Me bloed deed zweten. De verschrikking die Ik
voelde voor deze verloren zielen leeft vandaag de dag nog steeds in Mij.
Als U God bent, of als U Jezus Christus bent, dan kunt U toch alles? Voor diegenen onder jullie die dit
vragen, is Mijn antwoord: natuurlijk. Uitgezonderd één ding. Ik kan niet tussenkomen in jullie vrije wil die aan
de mensheid geschonken is. Het is de taak van Mijn kinderen om hun uiteindelijke keuze te maken uit eigen
vrije wil.
Jullie liefhebbende Christus. Jullie Redder
Jezus Christus

27. Oproep om het moorden/abortus te stoppen.
Donderdag, 16 december 2010, 13.10 u.
Schrijf dit, Mijn dochter. Dood toegebracht aan onschuldige slachtoffers is één van de grootste zonden die
de mens tegenover zijn broeder kan bedrijven. Het is de meest afschuwelijke zonde van het vlees en
veroorzaakt Mij diepe smart. Het gebrek aan respect dat de mensheid vandaag de dag heeft voor het
menselijk leven wordt in toenemende mate duidelijk in de wereld.
Het leven is een kostbaar geschenk van God. Niemand heeft het recht om het leven van iemand anders af te
nemen. Niemand heeft het recht om het leven van een kind te nemen noch om op het moment van zijn
geboorte zijn eerste ademhaling af te nemen. Deze misdaad is gruwelijk en onvergeeflijk. Alle zielen zijn
afkomstig van Mijn Eeuwige Vader en ontstaan op het moment van de conceptie. Kleine kinderen,
onschuldige zielen, worden vermoord door juist die mensen die gestuurd zijn om hen te koesteren – hun
eigen moeders, die ervoor verantwoordelijk zijn dat hun het recht ontzegd wordt om geboren te worden.
Waarom kijken Mijn kinderen toe en doen zij niets? In naam van de vrijheid worden deze kleine engeltjes, uit
Mijn Vaders Koninkrijk, weggenomen van deze aarde voordat de tijd hen toegewezen, als kinderen van God,
heeft plaatsgevonden. Beseffen deze vrouwen niet dat de levens waar zij zo weinig belang aan hechten,
deze van God zijn? Deze kinderen lijden. Zij ondergaan een folterende pijn tijdens hun moord. En het wordt
gerechtvaardigd door de regeringen, de medische wereld en de families van deze vrouwen. Voelen zij geen
wroeging in hun zielen?
Beseffen zij niet dat hun gruwelijke daad niet verschilt van de daad wanneer een man een man vermoordt?
In feite is het zelfs een grotere zonde omdat deze kinderen hulpeloos zijn. Deze vrouwen moeten om
barmhartigheid verzoeken als zij schuldig zijn. Of Mij om raad vragen als zij een abortus overwegen. Hoe
dan ook zullen ze geoordeeld worden volgens hun zonde. De zonden van het vlees zijn de meest
aanstootgevende in de ogen van Mijn Vader. Voor het vermoorden van een medemens is geen enkele
rechtvaardiging aanvaardbaar bij Mij of Mijn Eeuwige Vader.
Ontwaak nu, Mijn kinderen, en begrijp dat het nemen van een leven de daders zal meevoeren naar de
eeuwige vuren van de Hel. Er zal geen terugkeer mogelijk zijn vanuit deze afgrond vol demonen. Dezelfde
demonen die, door de werkzaamheid van de Bedrieger – Satan – de moordenaar ervan overtuigen dat wat
hij of zij doet goed is! Hij zal bijvoorbeeld de moeders ervan overtuigen dat zij de ‘juiste beslissing’ nemen.
Gebruik makend van elke list verenigd met de menselijke redenering, zal hij ervoor zorgen dat de persoon
de daad rechtvaardigt, zelfs al is deze verkeerd. Hij zal de leugen gebruiken dat de moordenaar eigen
rechten heeft. Dat zij eerst naar hun eigen belangen moeten kijken. De leugen manifesteert zich in naam van
de mensenrechten waardoor de rechten van een moeder en haar vrijheid om haar leven te leiden zoals zij
verkiest, gewaardeerd moeten worden. De leugen overtuigt er haar dan van dat het goed en juist is om haar
kind te vermoorden.
Begrijp alstublieft dat de escalatie van de volkerenmoord in de wereld aangekondigd is. Het is één van de
vele tekenen waarover gesproken werd met betrekking tot de Eindtijd.
Stop nu allemaal. Luister. Moord is een zeer ernstig vergrijp. Doe dit en jullie zullen niet gered worden. Er is
geen weg terug. Diegenen onder jullie die deze zonde gepleegd hebben, kom tot inkeer. Ik zal door Mijn
Barmhartigheid jullie gebeden aanhoren. Jullie kunnen, en zullen gered worden als jullie oprecht spijt
hebben van jullie afschuwelijke zonde. Ik zal luisteren. Ik zal vergeven. Maar de tijd staat niet aan jullie kant.
Gelovigen, bid intens voor deze verloren en afgedwaalde kinderen van Mij die misleid zijn door de Bedrieger
en zijn handlangers in machtsposities. Zij hebben jullie gebeden thans nodig. Jullie moeten allemaal het
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recht op menselijk leven, dat door mensenhanden niet gemanipuleerd mag worden, in alle omstandigheden
verdedigen.
Bid elke dag tot Mij. Offer elk mogelijk lijden op voor de onschuldige slachtoffers.
Jullie geliefde Redder
Jezus Christus

28. Het Boek der Waarheid.
Zaterdag, 18 december 2010, 9:40 u.
Zo, nu weet je dat wat Ik beloof in vervulling gaat. Ik heb je een geestelijke leidsman gestuurd, de persoon
die Ik helemaal aan het begin van je tocht uitkoos. De weinige uitverkorenen hebben tijd nodig om de beker
van Mijn werk op te nemen. Mijn dochter, jij hebt een geestelijke leidsman nodig zodat Mijn boodschappen
volledig onderworpen worden aan een dienaar van Mij. Op deze manier zal het Woord zich verspreiden en
zullen de mensen de waarheid beseffen. Dit zal een weg zijn vol hobbels en bulten en krappe steegjes die
plotseling opduiken om je van richting te doen veranderen maar wees niet bang. Nu word je geleid en je zal
meer vertrouwen ondervinden ten aanzien van je werk.
Schrijf nu dit. Het Boek der Waarheid wordt de mensheid aangeboden om hen te helpen zichzelf te
verlossen door middel van Mijn Hart. Er wordt hen de mogelijkheid geschonken om Mijn glorie te
verkondigen voordat Ik terugkeer als een Barmhartige Redder en Rechtvaardige Rechter. Ik wil Mijn
kinderen nooit tuchtiging bezorgen maar in bepaalde gevallen kunnen diegenen die in volle bewustzijn
samenwerken met de Bedrieger en die hem en zijn boosaardige handlangers zo hoog aanschrijven, tot op
het punt van het brengen van eerbetoon aan hem voor een altaar, niet gered worden. Zij weten wie ze zijn.
Zij zullen het heel moeilijk vinden om zich terug tot Mij te keren. Bid voor hen.
Degenen die Satan aanvalt
De Bedrieger heeft nog maar zeer weinig tijd over op aarde om grote schade aan te richten en daarom heeft
hij overal zijn activiteiten verscherpt. Hij mikt vooral op Mijn gewijde bedienaars in de Kerk van Mijn Vader,
de jonge en de schitterende evenals de hoog intelligente.
Degenen die doorgaan met op te scheppen dat zij niet in Mij of Mijn Eeuwige Vader geloven, zullen nog
maar één kans krijgen om hun harten te openen.
Het doet Me pijn om hen te aanschouwen. Het is als kijken naar een auto vol met mensen, Mijn kostbare
kinderen, die in een dichte mist in de richting van een klif rijden. Zij hebben een verkeerde afslag genomen
en nu, terwijl zij geloven dat ze terugkeren naar de welstand van hun eigen huizen, op het punt staan om in
de diepe duisternis te storten zonder enige hoop.
De voorzegde profetieën zullen nu onthuld worden
Mijn kinderen zover krijgen dat ze luisteren, zal niet gemakkelijk zijn, Mijn geliefde dochter. Je moet
volharden ondanks de hindernissen. Geduld is belangrijk. Deze boodschappen zijn zeer kostbaar en vol
liefde alsook met waarschuwingen. Zij, Mijn kinderen, moeten halt houden en beseffen dat de profetieën zo
lang geleden aangekondigd nu geopenbaard zullen worden. Deze gebeurtenissen staan op het punt om
plaats te grijpen op deze aarde. De tijd is heel erg dichtbij.
Ik zal nooit de datum van Mijn Tweede Komst bekend maken
Ik zal jou nooit de datum van Mijn Tweede Komst kenbaar maken, Mijn geliefde dochter, want dat is niet aan
jou om dat te weten. Maar voordat Ik kom, heb Ik Me nu in verbinding gesteld met de gehele wereld zodat Ik
aan Mijn kinderen Mijn rechtvaardige barmhartigheid kan tonen.
Mijn Moeder werkt namens Mij
Mijn geliefde Moeder, die werkt namens Mij, verspreidt boodschappen door de uitverkoren zieners. Andere
uitverkoren profeten lijden in stilte, uit vrije wil, om zielen te redden. Ik stel hen in staat te lijden onder Mijn
smart als blijk van een zodanig grote edelmoedigheid vanwege deze meest toegewijde gelovigen. Zij zijn
verantwoordelijk voor de redding van velen. Maar zij dragen niet enkel het lijden dat Ik op het kruis
doorstaan heb maar zij voelen ook de pijn die Ik vandaag de dag onderga. Bovendien verdragen zij van tijd
tot tijd bespotting, belediging, en smaad. Doch door hun nederigheid doorstaan zij dit in stilte of, in sommige
gevallen, voor iedereen zichtbaar. Anderen, Mijn gewijde dienaars die opteren voor een leven in

33

eenzaamheid, bewijzen Mij een grote dienst. Hun bijzonder offer van zelfverloochening helpt alweer om
zielen te redden.
Geschenken van God die voor vanzelfsprekend genomen worden
Het bekend maken van de waarheid in een moderne wereld, waar de technologie een zodanig
duizelingwekkende hoogte heeft bereikt, is moeilijk. Mijn stem is zoals een zwakke kreet in de massa, opzij
geschoven ten gunste van de sensatie.
Mijn kinderen slagen er niet in om te begrijpen dat al de wonderwerken die tot stand gebracht zijn voor het
welzijn van de mensen door middel van de technologie, geschenken zijn van de Eeuwige Vader. Alle
wonderen van de geneesmiddelenontwikkeling voor het welzijn van de mensheid zijn ook geschenken. Toch
worden deze geschenken als vanzelfsprekend beschouwd omdat Mijn kinderen denken dat dit allemaal het
werk van mensen is terwijl het niet zo is.
De gave van intelligentie
De gave van intelligentie is net zoals de gave van zang een geschenk van de Goddelijke Wereld. En het is
juist omdat het geschenken zijn van God dat zij het doelwit zijn van Satan, de Boze. Het is onder zijn invloed
dat er met de technologie geknoeid wordt om te vernietigen en om verwoesting te veroorzaken in de wereld.
Hoe lacht hij als hij oorlogen ziet uitbarsten en de technologie gebruikt wordt om te spioneren of te doden.
Hoe lacht hij opnieuw wanneer de technologie van de geneesmiddelen gebruikt wordt niet enkel om te
doden maar ook om het doden te rechtvaardigen. Al deze angstaanjagende misdaden tegen de
menselijkheid, mogelijk gemaakt door de technologie, worden verborgen achter de façade van zogenaamde
verdraagzaamheid.
Verdraagzaamheid als een dekmantel voor het kwaad
Verdraagzaamheid kan de meest volmaakte dekmantel zijn voor het kwaad. Het is voor eenieder, waakzaam
door Mijn onderrichtingen, onmiddellijk duidelijk te zien wanneer deze misdaden tegen de mensheid zich
voor jullie ogen ontvouwen. In naam van de verdraagzaamheid worden mensen vermoord, wordt hen de
vrijheid, en vooral, het recht om te strijden voor morele gerechtigheid ontzegd. O ja kinderen, wees jullie
ervan bewust, wees waakzaam en op jullie hoede wanneer jullie het woord ‘verdraagzaamheid’ horen omdat
het één van Satans geliefkoosde, misleidende spelletjes is.
De mensen laten het na om op te komen voor het Christendom
Mijn kinderen laten het na om, ondanks de wereld van moderne communicatie, te getuigen en toe te geven
dat zij Christen zijn. Dit is voornamelijk door het feit dat zij, de meeste Christenen, in de Westerse Wereld
leven. Zij zijn bang dat zij uitgelachen en gepest zullen worden. Dat is volkomen waar. Dat zal gebeuren.
Maar bedenk dit. Mijn kinderen hebben altijd te lijden onder een of andere bespotting wanneer zij Mijn kruis
opnemen. Zij kunnen er dan zeker van zijn dat zij Mijn werk verrichten.
Diegenen die namens Mij lijden, zullen grote zegeningen en veel genaden ontvangen. Maar de Christenen
die openlijk strijden voor het recht om Mijn naam te verkondigen, zullen het meeste lijden. Hij of zij moet
sterk blijven. Jullie zijn Mijn hoop op deze aarde. Zonder Mijn toegewijde volgelingen kunnen Mijn kinderen
niet over die laatste drempel naar Mijn Vaders Koninkrijk gedragen worden.
Ik houd van al Mijn volgelingen. Ik ben in hun hart en zij zijn er zich bewust van. Schenk nu aandacht aan
Mijn woord via deze profeet. Negeer deze boodschappen niet. Van mond tot mond zullen zij helpen om
miljoenen zielen doorheen de wereld te redden vóór Mijn Tweede Komst.
Ga nu heen in vrede en liefde.
Jullie toegewijde Redder
Jezus Christus

29. De Grote Beproeving.
Maandag, 20 december 2010, 10:00 u.
Mijn dochter, schenk hier aandacht aan. De mensheid wordt door deze boodschappen gewaarschuwd voor
de eliminatie welke diegenen zal raken die de Eeuwige Vader blijven afwijzen. De tijd nadert de advent van
de Grote Beproeving. Deze belangrijke gebeurtenis zal beginnen vanaf het einde van 2012 en mag niet
verward worden met de tijd of de datum van Mijn Tweede Komst op aarde. Want deze wordt niet in deze
boodschappen aangekondigd, Mijn kinderen. Wie aan Mijn kinderen een datum voor Mijn Tweede Komst
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tracht te geven, is een leugenaar en geen ware profeet. Ik onthul echter, door middel van Mijn profeet, de
jaren met specifieke gebeurtenissen die leiden naar Mijn Tweede Komst.
God zal de samenzwering om de wereldbevolking in te krimpen niet laten plaatsvinden
De Grote Beproeving, al zo lang geleden aangekondigd, zal zich nu ontvouwen voor de ogen van een
ongelovige wereld. Dit vindt plaats wanneer het zwaard der gerechtigheid overal zal toeslaan. Mijn Eeuwige
Vader is niet bereid om zich terug te trekken en toe te laten dat het boosaardig plan, dat op dit moment
achter gesloten deuren beraamd wordt en ontworpen om de wereldbevolking in te krimpen, verwezenlijkt
wordt.
Deze verdorven groepering, toegewijde volgelingen van Satan, hebben in het verleden getracht om een
genocide aan te richten op Mijn Vaders kinderen. Zij mislukten. Ze proberen dit opnieuw. Zij zullen opnieuw
mislukken maar niet voordat zij een verschrikkelijke verwoesting veroorzaken.
De gelovigen moeten niet bang zijn
Mijn Eeuwige Vader zal vanwege zijn Barmhartigheid moeten ingrijpen om hen te stoppen hoewel het Hem
pijn doet om de wereldwijde rampen, die vóór jullie liggen, te ontketenen. Gelovigen, vrees niet voor jezelf of
voor jullie families. Jullie worden beschermd. Maar alstublieft, alstublieft bid de Heilige Rozenkrans en het
Kroontje van Mijn Goddelijke Barmhartigheid te allen tijde om een aantal van deze rampen te helpen
verlichten en af te wenden.
Begin nu plannen te maken. Deze mensen moeten bestreden worden aangezien zij trachten om jullie geld,
jullie gezondheid, jullie voedsel en zelfs jullie geloof te controleren. Houd stand en bescherm jezelf en jullie
families door middel van het gebed. Aanroep alle heiligen die jullie vereren om jullie te helpen als
bemiddelaars bij Mijn Eeuwige Vader.
Wereldwijde rampen om aandacht te trekken
Wanneer de wereldwijde rampen aanvangen door dramatische veranderingen in het weerpatroon – deze zijn
al begonnen in een milde vorm – zal dit gezien worden als het resultaat van de opwarming van de aarde. Ja,
de mensheid heeft de aarde op een heel afschuwelijke manier beschadigd maar deze rampen zullen niets te
maken hebben met de klimaatsverandering.
Als Mijn Eeuwige Vader dit besloot, kon hij achterover leunen en niets doen. Dan zouden deze
kwaadaardige, op macht beluste en misleide groeperingen met machtige beleidsmannen winnen. Door Mijn
onschuldige kinderen in hun valstrik te trekken van hypnotische gehechtheid aan Satan, de Boze, zouden zij
zielen stelen. Dat zal niet toegelaten worden.
Oproep aan alle religies om zich te verenigen
Het is nu tijd voor Mijn Vaders kinderen en volgelingen, alsook voor diegenen die geloven in het
Opperwezen God, de Schepper en Maker van alle dingen, om hun krachten te bundelen. Vorm samen één
front ongeacht welke weg naar God jullie volgen en of jullie in Mij, Zijn enig geliefde Zoon geloven.
Bestrijd de groepering die de Boze vertegenwoordigt. Hij is jullie vijand als jullie in God, de Eeuwige Vader,
geloven. Hij probeert jullie tegen te houden om het Paradijs te betreden door zijn volgelingen voor te liegen
dat ook hij hen naar een even mooi goddelijk paradijs zal brengen. Deze arme misleide en betrouwbare
volgelingen kunnen dit bedrog niet doorzien omdat zij verblind zijn door de lokstem van de materialistische
roem.
De profetieën in het Boek van Johannes komen nu aan het licht
Bid, bid, bid elke dag jullie allemaal. Zeer spoedig zal iedereen de waarheid van de Heilige Schrift begrijpen.
Iedereen zal uiteindelijk beseffen dat de onderrichtingen, bevat in Mijn Vaders Boek, nauwkeurig zijn. Deze
liegen niet. Profetieën, in het verleden aangekondigd, kwamen aan het licht. De profetieën bevat in het Boek
van Johannes zullen nu aan het licht komen. Deze boodschappen, gegeven aan deze profeet, zijn bedoeld
om Mijn kinderen voor te bereiden om Mijn Vaders Koninkrijk binnen te treden.
Ga Mijn waarheid nu verspreiden. Red elkaar van de klauwen van de Bedrieger voor het te laat is.
Jullie liefhebbende Redder
Jezus Christus
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30. Derde boodschap van de Maagd Maria.
Maandag, 20 december 2010, 10:00 u.
Luister naar Mij, Mijn kind. Je moet sterk blijven voor Mijn geliefde Zoon, Jezus Christus. Hij is té belangrijk
en bijzonder voor jou om je af te wenden met twijfels in jouw geest. Ja, het is gemakkelijk om door dit werk in
de war te geraken maar je moet volledig op Hem vertrouwen. Hij heeft het nodig dat je je overgeeft en Hem
jouw onvoorwaardelijke vertrouwen schenkt.
Mijn kind, dit werk is voor jou niet gemakkelijk geweest. Maar zoals Ik al eerder gezegd heb, houd je ervan
om door te zetten. Je zal slagen in de voleinding van je werk. Ik spoor je aan om de routine van het dagelijks
gebed terug te krijgen. Want het is door Mijn Allerheiligste Rozenkrans dat je beschermd zal worden. Dit
werk is zeer heilig, Mijn kind, gehoorzaam dus alstublieft uit respect aan Mijn Zoon door volledig op Hem te
vertrouwen. Schuif je twijfels opzij, Mijn kind, want de Heilige Geest heeft je speciale genaden geschonken.
De waarheid ligt nu in jouw hart, ziel en geest. Daarom heb je het makkelijker gevonden om de
boodschappen, die Mijn geliefde Dierbare Zoon je schenkt, op te schrijven.
Hij houdt van jou, Mijn kind, en heeft jou gekozen voor één van de meest belangrijke taken ooit in deze
eeuw. Jouw werk is vergelijkbaar met datgene wat aan Zr. Faustina gevraagd werd. Je ondergaat
gelijkaardig lijden als dat wat zij doorstond. Vrees dit lijden niet, waaronder de onmogelijkheid om te bidden
en de dagelijkse twijfels die normaal zijn. Zij zullen voorbij gaan. Al de heiligen, met inbegrip van Zr.
Faustina, vergezellen je en leiden je elke dag.
Het werk dat je op je neemt in naam van Mij en Mijn geliefde Zoon werd aangekondigd. Het is één van de
belangrijkste manieren waarop je zielen kunt redden. Wankel of aarzel niet. Roep altijd, altijd op je geliefde
Moeder om assistentie. Ik ben er voor jou. Bid alstublieft dagelijks tot Mijn Zoon door het Kroontje van de
Goddelijke Barmhartigheid. Op die manier zal je dichter bij Hem staan en zal je gewaarworden dat Hij je hart
beroert.
Vat moed en ga nu verder. Kijk met liefde naar de waardevolle weg die leidt tot de Heilige Drievuldigheid.
Allen zijn met jou. Je zal lijden maar beschouw dit als een genade want zonder lijden kan je niet dicht bij het
hart van Mijn Zoon blijven.
Dit is op het ogenblik alles. Wijzig je houding en open je hart nu voor Mijn geliefde Zoon, Jezus, de
Allerhoogste.
Liefde en vrede,
Onze Lieve Vrouw van de Rozen

31. Mijn pijn en lijden vandaag de dag.
Woensdag, 22 december 2010, 2:40 u.
Mijn dochter, Ik heb verschrikkelijk geleden door de zonden van de mensheid en de wrede afwijzing van Mijn
bestaan die nu zo gebruikelijk is in de wereld waardoor het aantal gelovigen dat Mij de rug toekeert,
gestegen is tot buitengewone proporties.
De pijn, het lijden en de doodstrijd wordt steeds meer uitgesproken wanneer de wereld Kerstmis viert. Ik
weet in Mijn Hart dat Mijn leer niet verkondigd wordt zoals het hoort terwijl het toch het belangrijkste
Christelijke Feest is.
Mijn geliefde dochter, je moet volharden in je lijden zowel van de geest als van de ziel. Het zal je dichter bij
Mijn Heilig Hart brengen. Pas als je deze beproevingen van lijden doorstaat, word je met Mij verenigd.
Mijn dochter, bid, bid, bid dat andere zielen de doodstrijd, die Ik doorsta, zullen verlichten. Oh, kon Ik de
zielen maar snel redden en ze in Mijn liefdevolle armen sluiten, dan zou Mijn Hart genezen. Doch veel zielen
zullen niet naar Mij terugkeren. Je moet hard werken om hen van de waarheid te overtuigen, Mijn dochter.
Geef nooit ofte nimmer op.
Je was vol twijfel maar Ik weet dat je diep in je hart beseft dat deze boodschappen van Barmhartigheid, voor
de redding van de zielen, werkelijk afkomstig zijn van Mij en Mijn Eeuwige Vader.
Volhard, aanvaard het lijden, wees nederig, geduldig en handel met waardigheid als je in Mijn naam
uitgedaagd wordt.
Ga nu heen met hernieuwde krachtdadige liefde en sterkte om de zielen van Mijn geliefde kinderen terug te
winnen.
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Jullie liefhebbende Redder
Jezus Christus

32. De reden waarom Ik Mens werd.
Vrijdag, 24 december 2010, 20:00 - 20:15 u.
Mijn geliefde dochter, dank je dat je aan Mijn oproep gehoor gegeven hebt. Het is met vreugde dat Ik met jou
spreek op deze bijzondere viering van Mijn geboorte. De liefde die Mijn Hart vult, door het geloof en de
godsvrucht betuigd door al Mijn kinderen, is zeer waardevol.
Dit is het moment voor Mijn kinderen, wijd en zijd, om na te denken over Mijn leven op aarde. Het is voor
hen het moment om de gevolgen voor de gehele mensheid te overwegen die Mijn geboorte te berde brengt.
Het is door Mijn geboorte dat de mens naar verlossing zal uitzien. Het is door de liefde van Mijn Eeuwige
Vader voor al Zijn kinderen dat Hij het ultieme offer gebracht heeft. Dat Hij een pasgeboren baby moest
aanschouwen en Hem als kind zien opgroeien tot volwassenheid, toont duidelijk Zijn liefde en
vastberadenheid om al Zijn kinderen te redden. Hij houdt zoveel van al Zijn kinderen dat Hij Mij gevraagd
heeft om te leven als mens, goed wetende dat Ik vernederd en bespot zou worden. Hij liet dit gebeuren.
Mijn geboorte is een teken voor iedereen dat God, de Eeuwige Vader, zoveel van Zijn kinderen hield dat Hij
een gigantisch offer bracht. Door Mij toe te laten om naar de aarde te komen om onder jullie te leven, toonde
Hij Zijn medelijden en Zijn verlangen om jullie te redden door Mijn dood toe te staan. Als Hij Mij niet
gezonden had, kon de mensheid niet gered worden. Toch zijn degenen die Mij afwijzen nog steeds onzeker
met betrekking tot de waarheid van de beloften door God, de Eeuwige Vader, gemaakt. Er is echter veel
verwarring.
Het enige wat nu telt is dat de mensheid de beloften en de realiteit erkent van de nieuwe Hemel en Aarde
welke vervaardigd is voor alle kinderen van God. Dat is het grootste geschenk van allemaal. En het is dit
geschenk dat jullie allemaal tot doel gesteld was om het met Hem te delen totdat Satan dit alles vernietigde
door Eva te verleiden.
Vandaag de dag aanzien de mensen de onderrichtingen in het Oude en het Nieuwe Testament in veel
opzichten als oude fabeltjes. Velen begrijpen nog steeds niet dat de onderrichtingen bevat in deze Schriften,
authentiek waren en het nog steeds zijn. Omdat in veel gevallen verwijzingen worden gemaakt naar
gebeurtenissen die plaatsvonden in de geestelijke wereld, vinden de mensen het moeilijk te geloven dat dit
heeft kunnen gebeuren. Ze zijn tot dit besluit gekomen omdat zij de inhoud evalueren door logisch denken
gebaseerd op wat er op aarde gebeurt. Maar zij vergissen zich.
Mijn komst op aarde was georkestreerd als een laatste kans om de wereld wakker te maken zodat iedereen
zou beseffen dat God geheel en al vergevingsgezind is. Het was Mijn taak om jullie, door Mijn
onderrichtingen en kruisdood, de weg naar de Hemel te tonen.
Gedenk dan met Kerstmis dat Mijn geboorte plaatsvond om jullie te helpen. Begin met jullie geloof in de
Hemel, waarvoor jullie allemaal gerechtigd zijn om er deel van uit te maken, opnieuw te evalueren. Door Mijn
leven te herdenken, kunnen jullie je nu met Mij verenigen in Mijn Vaders Koninkrijk als jullie je hart openen
en Mij vragen om jullie nog eens te omhelzen.
Jullie Goddelijke Redder en Rechtvaardige Rechter
Jezus Christus

33. Valse leraren en profeten.
Zaterdag, 25 december 2010, 10:30 u.
Ik ben het begin en het einde. Het was door Mij dat Mijn Eeuwig geliefde Vader de wereld geschapen heeft
en het zal door Mij zijn dat deze zal eindigen. Ik ben het licht en de Redder die al degenen die in Mij geloven
in het beloofde Paradijs zal brengen. Zij die, ondanks al Mijn onderrichtingen en de inspanningen van Mijn
profeten, nog steeds weigeren om Mij te aanvaarden, zullen Mijn Vaders Koninkrijk niet betreden.
Diegenen onder jullie die de gave van de waarheid gekregen hebben door middel van de Schriften moeten
nu de ogen openen en Mijn leer en de profetieën, aan Mijn profeten gegeven, aannemen. Het moment is
eindelijk nabij waarop Ik naar de aarde zal terugkeren om Mijn geliefde volgelingen op te eisen. Met Mijn
hedendaagse profeten zal Ik jammer genoeg nog steeds afgewezen worden. Jullie moeten allemaal
luisteren en Mijn boodschappen, die jullie uit barmhartigheid geschonken worden, lezen en het belang ervan
begrijpen.
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Mijn leer is nooit veranderd
Jullie moeten niet vergeten dat Mijn onderrichtingen dezelfde zijn zoals ze van oudsher waren. Zij die in Mijn
naam komen, moeten zorgvuldig in het oog gehouden worden. Als zij Mijn woord verkondigen zijn zij van het
licht. Wanneer jullie ondervinden dat Mijn onderrichtingen gewijzigd worden op een manier die jullie vreemd
lijkt, loop er dan van weg. Deze betreurenswaardige mensen werden verleid door de Boze om Mijn
onderrichtingen opzettelijk te verdraaien om jullie op een dwaalspoor te brengen en jullie te verwarren.
Elke leerstelling die niet afkomstig is uit de Heilige Schrift en die beweert de waarheid te verkondigen, is een
leugen. Dit is een zonde tegenover Mij en is een ernstige aanval op Mij en Mijn Eeuwige Vader.
Valse Messias
Deze valse leraren zullen binnenkort beginnen met zichzelf bekend te maken over heel de wereld. Jullie
zullen hen overal vinden, hun stem zo luid mogelijk verheffend. Op zoek naar aandacht. Sommigen zullen
Mijn kinderen zodanig imponeren dat zelfs Mijn ware volgelingen zullen geloven dat zij bijzondere goddelijke
krachten bezitten. Eén persoon in het bijzonder zal zich tot een zodanige hoogte verheffen dat de mensen
verkeerdelijk zullen geloven dat hij de Messias is.
Het gaat heel veel moed, oprechte vastberadenheid en sterkte vragen van Mijn kinderen om zich aan Mij
vast te klemmen en Mij toe te laten hen door deze gevaarlijke jungle vol demonen te leiden. De demonen,
die nu door Satan worden ontketend aangezien de laatste dagen zich beginnen te ontvouwen, zullen komen,
vermomd als Mijn volgelingen en profeten. Zij spannen thans samen om zich te richten op Mijn ware zieners
en profeten. Zij zullen proberen om hen te verleiden met een valse leer. Zij zullen de waarheid verdraaien
om deze te schikken naar hun immorele wegen die, van buitenaf bekeken, moeilijk waar te nemen zullen
zijn. Mijn godvruchtige volgelingen, gewijde dienaars en profeten zullen deze boosaardige mensen
onmiddellijk herkennen. Zij zullen hun uitspraken pijnlijk en verontrustend vinden, maar wat ontzetting zal
veroorzaken in hun hart is het feit dat zoveel Christenen voor hun charmante persoonlijkheid zullen vallen.
Zij zullen zo overtuigend zijn dat velen de zeer Sacrale Dienaars, die hun leven gewijd hebben aan Mij en
Mijn Eeuwige Vader, in hun verdorven valstrik zullen trekken.
Oproep aan de Christenen om stand te houden
Ik doe nu beroep op deze godvruchtige volgelingen van Mij, gezegend met de genaden van de Heilige
Geest. Neem jullie wapen van geloof op en blijf sterk. Trotseer hen. Leer de mensen de waarheid door hen
voortdurend te herinneren aan de waarheid welke is opgenomen in Mijn Vaders Boek – het Boek der
Waarheid. Deze onderrichtingen zullen in eeuwigheid blijven bestaan.
Het zal moeilijk worden voor jullie, Mijn kinderen, om stand te houden en jullie te laten gelden maar luister nu
naar Mij. Als jullie dit doen, zullen jullie zielen helpen. Jullie broeders en zusters in de wereld zijn jullie
familie. Ik zal jullie allen bij Mij in het Paradijs brengen dat Ik aan al Mijn kinderen beloofd heb. Alstublieft,
alstublieft, help Mij zodat Ik niemand van jullie achter moet laten. Het zal Mijn Hart breken als Ik al Mijn
geliefde kinderen niet kan redden. Het zal door gebed, opoffering en volharding van de kant van Mijn
volgelingen zijn, wijd en zijd, dat Mijn wens ingewilligd zal worden.
Neem de beker van de verlossing nu op in Mijn naam. Volg Mij. Laat Mij jullie allen leiden. Laat Mij jullie in
Mijn Hart sluiten terwijl wij ons verenigen om de mensheid te redden van de Bedrieger.
Onthoud het. Ik houd zodanig veel van elk van Mijn kinderen dat de overwinning zonder hen allemaal naar
het eeuwig leven te brengen bitterzoet zal zijn en dat zal Mijn Hart breken.
Bid. Bid. Bid nu, jullie allemaal, en onthoud de woorden – Ik ben de Alfa en de Omega.
Jullie geliefde Redder
Jezus Christus
Koning van de Aarde en Rechtvaardige Rechter van geheel de mensheid.

34. Het vieren van Kerstmis.
Zondag, 26 december 2010, 0:30 u.
Mijn dochter, waarom aarzel je? Weet je niet dat je elke dag geleid wordt? Je weet in je hart immers dat alles
wat je moet doen is gaan zitten en je hart openen en aanstonds zal je Mijn boodschap vernemen. Vertrouw
op Mij. Geef je over. Geloof dat als je je angsten, muizenissen, zorgen en vragen aan Mij doorgeeft, Ik deze
van jou zal wegnemen en dienovereenkomstig zal reageren. Je moet nu de tijd nemen om aandacht te
schenken aan deze zeer dringende boodschappen voor geheel de mensheid. Aarzel niet om met dit
Allerheiligste werk op te schieten.
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Schenk nu aandacht aan het volgende, Mijn dochter. Wanneer de Christenen over de hele wereld er zich op
toeleggen om hulde te brengen aan Mijn geboorte te Bethlehem, zullen velen onder hen enkel respect tonen
zonder echte liefde in hun hart. Al zullen velen dicht bij Mijn Hart geraken. Anderen zullen enkel knikken,
glimlachen en kort spreken over de betekenis van dit belangrijkste moment bij de feestelijke herdenking van
de grootste gift die ooit aan Mijn Vaders kinderen geschonken is sinds het ontstaan. Maar als Mijn kinderen,
Mijn godvruchtige volgelingen, Kerstmis vieren, worden zij afgeleid door de pracht en praal en de
bijbehorende feestelijkheden met aardse goederen.
Hoeveel Christenen leggen aan hun kinderen de betekenis van Mijn geboorte uit? Hoeveel denken terug aan
de nederigheid vertoond door Mijn geliefde Moeder en Haar Allerheiligste echtgenoot, Sint Jozef? Hoe velen
begrijpen dat Ik mens geworden ben om het menselijk geslacht te redden van de weg naar de Hel? Het was
deze eenvoudige boodschap die misvormd werd door de eeuwen heen en gecamoufleerd door uiterlijk
vertoon. Nochtans werd het door godvruchtige Christenen erkend als een periode om na te denken over hun
trouw aan Mij, hun Redder. Alstublieft kinderen, Ik spoor jullie aan om dit Feest te benutten om te bidden
voor al diegenen in de wereld die het nodig hebben wakker geschud te worden voor het feit dat zij een
erfdeel bezitten. Er is daar voor elk van hen een speciale plaats voorbehouden in Mijn Vaders Koninkrijk als
zij er voor zouden kiezen om dit aan te nemen.
Het moment van De Grote Waarschuwing is bepaald
Mijn kinderen worden zo in beslag genomen door nieuwigheden elke minuut van de dag die, terwijl het hun
leven kan beïnvloeden, van geen belang zijn voor het Eeuwig Leven. Kinderen, het is nu voor jullie allemaal
het moment om jullie geweten te onderzoeken vóór De Grote Waarschuwing die voorafgaat aan Mijn
Tweede Komst. Maak gebruik van het gebed, in jullie eigen eenvoudige woorden, om te vragen om
Goddelijke raad.
Het moment van De Grote Waarschuwing is thans bepaald. Wees waakzaam. Blijf op jullie hoede.
Jullie Goddelijke Redder en Rechtvaardige Rechter
Jezus Christus

35. Waarschuwing aan de Gelovigen om de ware Profeten niet af te wijzen.
Dinsdag, 28 december 2010, 11:00 u.
Mijn geliefde dochter, de laatste boodschappen die de mensheid te verwerken krijgt vóór de Eindtijden om
hun zielen te redden, worden thans aan jou gegeven.
Er zijn op het ogenblik een groot aantal engelen welke, zoals aangekondigd, over de hele wereld verspreid
worden om de aarde voor te bereiden op Mijn komst. Veel van deze engelen zijn bij een menselijke
gedaante aanwezig en zoals jij, Mijn geliefde dochter, hebben zij voor deze taak gekozen. Het juiste tijdstip
van hun ontwikkeling bij de geboorte werd gekozen om zich aan te sluiten bij de laatste Waarschuwing en de
Eindtijd. Evenzo worden de demonen, vrijgelaten uit de diepten van de Hel, ontketend. Wanneer zij zich op
aarde voorstellen, doen zij dit door verleiding en leugens. Zij bekoren Mijn kinderen die open staan voor hun
invloed. Zij besmetten die zielen die zich reeds in het duister bevinden. Zij dringen hun geest binnen door
tegen hen te liegen en hen ervan te overtuigen dat hun geloof in Mij en Mijn Eeuwige Vader onzin is.
Deze mensen hebben geen uiterlijk voorkomen dat jullie zouden associëren met wat jullie beschouwen als
slecht. Zij zullen in plaats daarvan zich voordoen als deskundig, slim en bezielend. Zij zullen ook zeer
overtuigend zijn wanneer zij datgene prediken wat Mijn goede kinderen als de waarheid beschouwen. Maar
jammer genoeg zal er geen liefde in hun hart zijn en het is nodig om jullie te wapenen tegen hun
onderrichtingen.
Nu wil Ik een beroep doen op Mijn gelovigen. Jullie, Mijn kinderen, hebben door gebed en geloof de gaven
ontvangen die Ik beloof aan allen die Mij volgen. Jullie krijgen verschillende gaven en elke gave is bedoeld
om Mijn woord op uiteenlopende manieren mee te delen.
Het beoordelen van de Zieners
Voor degenen aan wie Ik de gave van kennis schenk om jullie te helpen hen die in Satans naam komen te
herkennen, wees alstublieft zeer voorzichtig. Het is meer dan terecht dat jullie op jullie hoede zijn voor valse
profeten. Beoordeel echter nooit ofte nimmer diegenen die zeggen dat ze in Mijn naam komen zonder eerst
duidelijk hun boodschappen aan een onderzoek te onderwerpen. Jullie mogen deze boodschappen, door Mij
gezonden, nooit beoordelen naar ‘uiterlijkheden’. Want als iemand zegt dat hij in Mijn naam komt, ga er dan
niet van uit dat jullie beoordeling van hem onfeilbaar is. Zie uit naar deze profeten die bespotting ondergaan
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of die verontwaardiging veroorzaken wanneer zij beweren dat zij goddelijke boodschappen van Mij of Mijn
Gezegende Moeder ontvangen.
Bezwijk niet voor de verleiding om onmiddellijk een oordeel uit te spreken over hen voordat jullie de
boodschappen zelf zorgvuldig beluisteren. Deze boodschappen zullen niet alleen betrekking hebben op Mijn
leer. Zij zullen betrekking hebben op Mijn woord en ze zullen vervuld zijn van liefde. Zij zullen jullie
bijbrengen hoe jullie in Mijn naam jullie leven moeten leiden om het heil te bereiken.
Wees nooit verontrust wanneer Mijn ware profeten beweren dat ze boodschappen ontvangen over
toekomstige gebeurtenissen waarin zij ingewijd worden. Tracht om de zonde van vooringenomenheid niet te
begaan door deze boodschappen te veroordelen vanwege de klasse van mensen die deze profeten
vertegenwoordigen. Sommigen zullen gebrek hebben aan onderwijs. Sommigen zullen het
tegenovergestelde zijn en zullen welsprekend zijn. Velen zullen niet passen in jullie denkbeeld over wat een
‘Heilige’ persoon uitmaakt.
Maar er zijn manieren waardoor jullie verzekerd kunnen zijn van hun echtheid. Diegenen die met Mijn
Moeder communiceren zullen in de meeste gevallen de verschijningen verwachten. Zij kondigt deze aan tot
op het uur en de datum. Er zullen veel incidenten waargenomen worden door diegenen die dergelijke
verschijningen bijwonen. In het geval waarbij Mijn boodschappen aan de mensheid geschonken worden,
zullen zij aan de wereld gegeven worden zonder dat de profeet roem tracht te zoeken.
Een Oordeel vellen over Mensen
Uiteindelijk zullen Mijn gelovigen, ondanks hun trouw aan Mij, nog steeds diegenen bespotten die
toekomstige gebeurtenissen voorspellen en degenen lasteren die gezegend zijn met genezende krachten
van de Heilige Geest. Houd op en ontwaak uit jullie rustige slaap. Deze profeten zullen jullie routine
verstoren aangezien zij jullie heilige groep niet aangenaam zijn. Zij zullen er geen deel van uitmaken op de
manier die jullie verwachten. Let hiervoor op. Als jullie deze mensen veroordelen gebaseerd op geruchten en
roddels of toespelingen van derden, zondigen jullie. De zonde tegen Mijn profeten beledigt Mij diep.
Wanneer jullie Mijn ware zieners en profeten afwijzen, keren jullie Mij de rug toe.
Nochtans is het juist dit wat in de wereld van vandaag gebeurt naarmate er meer zieners zich bekend
maken. Het is niet gemakkelijk voor Mijn gelovigen. Denk eraan dat de boodschappen van Mijn profeten
gelezen moeten worden voordat jullie oordelen. Dit omvat zelfs deze boodschappen die van de valse
profeten kunnen komen. Vraag om bijstand wanneer jullie deze boodschappen overwegen. Echte
boodschappen zullen liefdevol zijn. Toch zullen ze bevestigend zijn in hun gezag. Boodschappen die ingaan
tegen alles wat jullie over Mijn leer en die van Mijn apostelen geleerd hebben, het maakt niet uit hoe subtiel,
zullen gemakkelijk veroordeeld kunnen worden.
Blijf niet zwijgen over jullie geloof
Ga nu verder, Mijn kinderen, en open jullie hart voor Mijn profeten. Zij zijn daar om jullie de verzekering te
geven dat de tijd voor Mij gekomen is om jullie allemaal in gereedheid te brengen om in Mijn naam te
spreken. Onthoud dat eer gegeven wordt aan Mijn profeten die zich laten horen ondanks de vernedering en
verachting die zij moeten doorstaan. Straf zal echter toegemeten worden aan diegenen die zeggen dat ze
Mij volgen maar die blijven zwijgen over hun geloof doch daarentegen snel zullen zijn om zich uit te spreken
tegen Mijn ware zieners. Jullie weten in jullie hart dat degenen, die jullie veroordeeld hebben, spreken over
komende gebeurtenissen waarmee jullie het zeer moeilijk hebben om deze te aanvaarden. Jullie kunnen
jullie afvragen: waarom werkt Mijn Redder, Jezus Christus, via deze personen? Zij zijn naar Mijn normen
immers geen heilige volgelingen. Wel, Mijn vraag aan jullie is de volgende: waarom geloven jullie dat enkel
de weinige uitverkorenen, die hun leven toewijden aan gebed, het gezag hebben om diegenen die buiten
jullie kringen spreken te verwerpen? Hebben jullie dan niets geleerd? Begrijpen jullie niet dat diegenen die
hun leven doorbrengen gewijd aan het gebed ook het slachtoffer kunnen worden van de Bedrieger?
Mijn ware profeten zullen gehaat worden
Denk eraan dat ook Ik uitgelachen, bespot, afgewezen en er op Mij neergekeken werd door de Oudsten en
Priesters toen Ik op aarde was. Als Ik werd gehaat dan kunnen jullie er zeker van zijn dat Mijn ware profeten
het meest gehaat zullen zijn terwijl zij op andere plaatsen vereerd zullen worden.
Schaam jullie allemaal. Mijn profeten zullen niet voortkomen uit jullie groepen. Toch moeten jullie hen eren.
Zij zullen de meest onwaarschijnlijke profeten zijn vanwege het leven dat zij geleid hebben. Sommigen
zullen weinig opleiding genoten hebben terwijl anderen geboren zullen zijn met de gave van geletterdheid.
Dit zijn Mijn uitverkoren profeten. Luister naar hun inspraken voordat jullie hen veroordelen.
Bid voor hen. Bid dat Mijn woord, aan deze profeten gegeven, niet afgewezen wordt. Wijzen ook jullie Mijn
woord niet af. De ongelovigen zullen altijd proberen om deze moedige zielen, die Mijn woord luid meedelen,
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in diskrediet te brengen maar dat valt te verwachten. Het is wanneer Mijn gelovigen, en vooral diegenen van
gebedsgroepen, kloosters en andere geestelijken, openbaar Mijn ware zieners afwijzen dat Mijn Hart in
tweeën breekt. Luister naar Mijn woorden. Zij zullen nooit van de waarheid afwijken. Niet meer dan dat jullie,
Mijn geliefde volgelingen, de waarheid kunnen beïnvloeden om deze te schikken naar jullie interpretatie.
Open jullie ogen. Word wakker. De tekenen zijn begonnen en voor iedereen zichtbaar. Jullie, Mijn gelovigen,
hebben niet veel tijd. Luister. Bid. Verenig jullie en verkondig eendrachtig Mijn woord om zielen te redden
voordat de tijd om is.
Jullie geliefde Christus –
Jezus, de Redder en Rechtvaardige Rechter

36. Media en andere aanstaande Censuur.
Zaterdag, 1 januari 2011, 2:00 u.
Mijn geliefde dochter, de tijd is rijp voor weer een ander jaar waarin Mijn geliefde kinderen meer van Mij
zullen vernemen over hoe hun leven aan te passen zodat de mensheid klaar zal zijn wanneer Ik als Rechter
kom.
Mijn mooie kinderen, allen die Ik dicht bij Mijn Heilig Hart houd, jullie moeten terstond naar Mij luisteren. Ik
zal jullie nooit verlaten als jullie Mij en de waarheid van het Nieuwe Paradijs – de belofte die Ik jullie allen gaf
voordat Ik op het kruis stierf voor jullie zonden – erkennen. Het moment nadert, Mijn geliefde kinderen. Wees
nooit bang. Als jullie van Mij houden en in Mij geloven, wat valt er dan te vrezen? Want de liefde is niet
beangstigend. Liefde is vreugde, geluk en voor jullie allen die geloven in het Eeuwig Leven in de Hemel, valt
er niets te vrezen. Ik bemin jullie allemaal.
De rol van Gods Moeder bij de Tweede Komst van Christus
Mijn geliefde Moeder die belast was met het opnemen van de Beker van de aanvaarding van Mijn bestaan
op het moment van de ontvangenis om een nieuw begin in te luiden, zal ook Mijn Tweede Komst inluiden.
Ik zal al degenen, die zich tot Mij wenden om barmhartigheid, verlossen. Mijn Moeder, gezonden door de
Eeuwige Vader om verlossing en redding naar de wereld te brengen, zal Mij deze tweede keer bijstaan.
Mijn Geliefde Moeder, de Engel van het licht, zal nu triomferen door Mijn Barmhartigheid over te brengen en
Mijn Tweede Komst op aarde in te luiden. Mijn toegewijde Moeder, de Onbevlekte Ontvangenis, zal als
Middelares helpen om de wereld voor te bereiden op Mijn Tweede Komst. Ze heeft de mensheid reeds vele
eeuwen voorbereid maar ze heeft nu, in de laatste 100 jaar, getracht om jullie harten te doordringen van
liefde om de soms stagnerende liefde, die jullie voor Mij en Mijn Eeuwige Vader hebben, te ontbranden.
Er was een tijd dat Mijn Moeder, door goddelijke openbaring, op aarde de aandacht kon trekken. Sinds
Fatima en Garabandal nemen, jammer genoeg, maar een minderheid van Mijn gewijde dienaars haar
goddelijke verschijningen serieus. Evenmin worden haar zieners, de weinige uitverkorenen, ernstig
genomen. Op dit moment, wanneer het jaar 2011 begint, staan heel veel veranderingen op het punt om
plaats te grijpen. Dat komt doordat de wereld zoals jullie die eens kenden aan het veranderen is.
Het geheim van Fatima in het kader van de Toekomst
Zo velen onder jullie, onschuldige en vertrouwende zielen, hebben geen besef van het kwaad dat op het
punt staat zich te ontvouwen. Mijn kinderen, met inbegrip van degenen die deze boodschappen voor de
eerste maal uit nieuwsgierigheid lezen en die misschien een leemte voelen in hun geestelijk welzijn, luister
nu.
Jullie en jullie medebroeders en -zusters worden geleid naar een door de groepering opgelegde wereld,
aangekondigd in het laatste geheim van Fatima waarin jullie niet ingewijd zijn, waar jullie spoedig het
volgende zullen aantreffen:
1. Jullie geld zal waardeloos zijn en de enige manier om handel te drijven zal in goud en zilver zijn.
2. Jullie zullen in groepen moeten bidden en een gewijde dienaar vinden, moedig genoeg om boven de
vervolging te staan.
3. Jullie moeten schuilplaatsen vinden om te bidden omdat jullie kerken verkocht zullen worden uit
geldbejag.
4. Houd vast aan de Schriften. Het kan zijn dat jullie deze voorheen nooit gelezen hebben maar wees er
zeker van dat het onmogelijk zal zijn om in de toekomst er exemplaren van te kopen.
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5. Richt gebedsgroepen op om te bidden voor de redding van de mensheid. In drie jaar tijd zullen jullie
begrijpen waarom dit belangrijk is.
Mediacensuur
Tegen de media heb Ik het volgende te zeggen. De arrogantie die jullie, als informatieverspreiders naar de
wereld toe, tegenwoordig aan de dag leggen, zal veranderen in wanhoop wanneer jullie berichten niet meer
beluisterd worden. Ook jullie zullen weldra het belang van het gebed inzien wanneer de mensheid zich van
de waarheid afkeert. Jullie berichten kunnen vandaag de dag nog steeds de belangrijke, onafhankelijke
waarheid weergeven. Maar dit geschenk zal jullie thans ontnomen worden. In plaats daarvan zal de
waarheid nu verborgen worden voor de mensheid door de dictatuur waarvan jullie getuige zullen zijn tijdens
de Grote Beproeving. Dan zal jullie woord geweigerd worden net zoals het met Mijn woord gebeurt.
Het ‘Geheime Kanaal’ van de Communicatie
Niemand zal naar jullie luisteren aangezien de enige aan de mensheid verstrekte berichten, die enige impact
zullen hebben, door het ‘geheime kanaal’ aan de wereld zullen overgebracht worden door middel van de
technologie. Jullie zullen je in de woestijn bevinden en zullen uiteindelijk ophouden met te proberen om te
communiceren tot een ongelovige wereld, net zoals Ik op dit moment, vermits jullie woord niet gehoord
wordt.
Hoed jullie voor Dictators
Heb geen angst jullie, ongeacht over welk pad jullie God volgen, luister nu gewoon maar naar Mij. Bestrijd
diegenen die dictatuur opleggen in jullie woord want zij zijn van Satan. Laat jullie niet door hen misleiden
ongeacht hoeveel zij jullie betalen om leugens te rapporteren. Tenzij ze tot inkeer komen, zullen ze
geconfronteerd worden met de eeuwige verdoemenis. De tijd staat echter niet aan hun kant. Strijd voor de
vrijheid om de onrechtvaardigheden, waarvan jullie getuige zijn, te rapporteren. Het maakt niet uit of jullie in
Mij geloven want wanneer jullie zien dat deze profetie zich ontplooit, zullen jullie de waarheid van Mijn
onderrichtingen beseffen.
Het Boek der Openbaring
In een wereld die er tegenwoordig gehavend en verpletterd kan uitzien door de economische ineenstorting,
is het behaaglijk om aan te nemen dat alles wel in orde zal komen. Ja, Mijn kinderen, in het verleden zou dat
een normale veronderstelling zijn maar dat is niet meer zo. Het complot, beraamd door de kerngroep van
wereldwijde organisaties in elk land, zeer nauw met elkaar verbonden door Satanische afkomst, staat
momenteel klaar om op te duiken. Dezen onder jullie die niet in Mij geloven, zullen nu eindelijk de profetieën
begrijpen die vervat zijn in Mijn Vaders Boek en het Boek der Openbaring.
Vrees niet, Mijn kinderen. Wend jullie tot Mij en spreek in stilte tot Mij, in jullie eigen woorden, en Ik zal jullie
de kracht, hoop en energie geven om deze donkere periode in de geschiedenis van de mensheid door te
komen.
Diegenen onder jullie die deze boodschap lezen, overdenk deze zorgvuldig. Als jullie aan de inhoud
twijfelen, kijk dan om je heen en beslis of jullie de tekenen durven te overwegen. Bemerken jullie nu dat de
vrijheid van jullie vrije wil, aan jullie gegeven als een geschenk van Mijn Vader, gemanipuleerd wordt? Ik en
Mijn Eeuwige Vader zouden zich nooit bemoeien met dit Goddelijk geschenk omdat het zo’n heilig geschenk
is. Maar als de mens besluit om Satan en de vlammen van de Hel te aanvaarden, het zij zo.
God, Mijn Eeuwige Vader, kan dit niet voorkomen. Maar Satan zal proberen om dit geschenk van de vrije wil
van jullie af te nemen. Wanneer jullie ondervinden dat jullie vrije wil van jullie wordt weggerukt, door middel
van krachtige machten waarover jullie geen controle hebben, dan zullen jullie weten dat de Boze hier achter
steekt.
Satan zal nooit zegevieren
Alstublieft, alstublieft blijf waakzaam, Mijn kostbare kinderen. Wijk niet. Indien er genoeg van jullie bidden en
standhouden, zullen jullie zielen redden. Satan en zijn strijdmacht zullen nooit zegevieren. Zij kunnen dit niet.
Dit is onmogelijk. Enkel God heeft de macht om deze verschrikkelijke strijd te beëindigen.
Ik, jullie Redder en aangestelde Rechter, verzoek jullie nu dringend om stand te houden, moedig te zijn en te
strijden voor wat goed is in jullie harten zelfs als jullie angst hebben. Angst wordt jullie ingegeven door
Satan. Angst wordt nooit door Mij of Mijn Eeuwige Vader in jullie harten geplaatst.
Sloop jullie muur en open jullie hart om lief te hebben, niet om te vrezen. Liefde komt van God. Ik heb jullie
gezegd dat de liefde niet iets is dat jullie voelen tenzij jullie je hart openen. De liefde en God, de Eeuwige
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Vader, Schepper van deze aarde, gaan hand in hand. Zij kunnen niet gescheiden worden. Als dit gebeurt
dan is Satan aan het werk.
Ga nu verder, Mijn kinderen, en neem een besluit. Willen jullie de Liefde om jullie in te wikkelen door middel
van Mijn Heilig Hart of Vrees? Het is jullie beslissing.
Jullie Goddelijke Leraar
Redder en Rechtvaardige Rechter van Barmhartigheid
Jezus Christus

37. Waarom De Waarschuwing een geschenk is voor de mensheid.
Zondag, 2 januari 2011, 21:45 u.
Waarom zijn deze boodschappen beangstigend?
Mijn geliefde dochter, als de mensen deze boodschappen horen, zullen zij deze in twijfel trekken, betwisten
en ze weerleggen. Meer dan dat zullen zij deze bespottelijk maken en zich afvragen waarom spreken deze
boodschappen niet meer over vreugde en geluk? Waarom zijn ze beangstigend? Deze methode van
communiceren met de wereld zal toch niet van Jezus Christus afkomstig zijn? Jezus Christus predikt toch
liefde en geen terreur? Mijn antwoord op deze aanklachten is eenvoudig. Het is omdat Ik van jullie allemaal
houd dat Ik jullie nu door deze boodschappen Mijn Barmhartigheid toon. Ik kwam eerst als Verlosser voor
allen om jullie te bevrijden zodat iedereen voordeel kan halen uit de Redding. Mijn kruisdood vond plaats om
jullie een tweede kans te geven om Mijn Vaders Koninkrijk binnen te gaan. Deze keer kom Ik terug als
Rechtvaardige Rechter. Er wordt nu in de eerste plaats Barmhartigheid getoond aan jullie allemaal door Mij,
door Mijn liefde voor jullie. Deze Barmhartigheid neemt de vorm aan van een voorafgaande Waarschuwing
om jullie te helpen jullie levens weer op orde te krijgen voordat Ik terugkeer op de Oordeelsdag.
Vanuit Mijn medelijden voor ieder en elk van jullie geef Ik jullie nu de laatste kans om jullie harten te openen
en jullie levens te leven op de manier zoals jullie bedoeld waren.
Vreugde op aarde kan niet vergeleken worden met Vreugde in de Hemel
Keer jullie af van de zonde, kom tot inkeer en breng het gebed terug in jullie leven. Het is uit barmhartigheid
dat Ik jullie moet waarschuwen voor de waarheid. De vreugde waarvan jullie menen dat ze ontbreekt in Mijn
boodschappen is omwille van het feit dat de mensheid de ware vreugde de rug heeft toegekeerd. De
vreugde die in de Hemel gevoeld wordt kan niet vergeleken worden met de zogenaamde vreugde die jullie
op aarde ervaren. De vreugde op aarde die afkomstig is uit ware liefde zal zuiver zijn. De vreugde die
afkomstig is uit wereldse zaken is nietszeggend.
Mijn kinderen, de vreugde die Ik behoor te voelen als Ik naar jullie kijk, is helaas van korte duur door wat Ik
vandaag de dag op aarde zie. Alles wat jullie dierbaar is, vloeit voort uit wereldse bezittingen of door de
erkentelijkheid van anderen die jullie prijzen. Weinig tijd wordt gespendeerd om jullie voor te bereiden op het
hiernamaals.
De Waarschuwing is een Geschenk
Mijn Barmhartigheid wordt jullie aangeboden als een geschenk. Aanvaard het. Geniet ervan. Reik Mij de
hand. Jullie allemaal. Ik ben jullie reddingsboot in een ruwe zee vol onverwachte stromingen en opwellingen.
Red jullie nu of word geconfronteerd met het feit dat jullie meegezogen worden in een stroming die zo sterk
is dat, als jullie op het laatste ogenblik zouden beslissen om een lift in de boot aan te nemen, jullie niet de
kracht zullen hebben om erin te klimmen.
De Zuivering van de wereld gaat verder
Kinderen, Ik ben uitgeput. Ongeacht hoeveel Ik ook tracht mee te delen toch geven velen onder jullie nog
steeds geen gehoor. Zelfs Mijn priesters slaan geen acht op Mijn oproep waardoor Ik Mijn Barmhartigheid
wens bekend te maken. Aangezien de Zuivering in de wereld doorgaat en nu toeneemt in snelheid, is het tijd
om Mij te aanroepen, Mijn kinderen.
Aardbevingen en andere wereldwijde rampen
Vrees nooit de stormen, aardbevingen, vloedgolven, overstromingen, vulkanen en hittegolven die op de
wereld zullen neerdalen als hulp om de Antichrist en zijn strijdmacht te stoppen. Mijn volgelingen zullen
gerust zijn in de wetenschap van wat hen te wachten staat in het Nieuwe Paradijs dat zal ontstaan als Hemel
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en Aarde samengebracht worden tot één geheel. Deze dingen moeten gebeuren. Zij kunnen niet gestopt
worden. Ze werden zo ook aangekondigd. Deze gebeurtenissen zullen echter van korte duur zijn.
Jullie, Mijn gelovigen, zullen beloond worden voor jullie geloof en volharding ondanks de enorme
tegenstand. Dan, Mijn kinderen, zal de vreugde moeilijk te vatten zijn. Degenen in het licht zullen omhuld
worden met de glorie en de liefde die jullie te wachten staat. Degenen in de duisternis zullen niet in staat zijn
om het licht te verdragen. Jullie verlangen dan misschien wel om dit te doen maar het zal jullie zoveel pijn
doen dat jullie zullen moeten schuilen. Maar jullie kunnen nergens heen behalve naar de krocht van de
duisternis dat wordt aangewezen door de koning van de duisternis hemzelf – de Boze. Is dat wat jullie
willen?
Hoe Satan werkt door middel van mensen
Beseffen jullie de verschrikkingen waar de Bedrieger voor staat? Begrijpen jullie niet dat hij zich verschuilt
achter elke daad van zelfzucht, hebzucht en eigenliefde? Terwijl jullie een leven leiden waarvan jullie
geloven dat het opwindend, vol plezier en druk is met het verkwisten, eten, ijdel kleden en voortdurend
zoeken naar het volgende vermaak, zijn jullie onwetend van wat er achter jullie daden steekt.
Deze verborgen stem, die jullie niet kunnen horen maar wel voelen – wanneer jullie een drang voelen om te
handelen, die jullie overhaalt om te zoeken, zoeken en zoeken naar meer plezier, sensaties en opwinding –
komt van de Boze. Behalve dat jullie daden ertoe leiden dat jullie glimlachen, lachen en in jullie handen
klappen van opwinding, zijn deze van weinig belang. Deze sterke verlangens zijn bedoeld om jullie
voortdurend te helpen zoeken naar zelfbevrediging. Wat heb je daaraan? Geeft het jullie een goed gevoel
zodra het voorbij is? Natuurlijk doet het dit niet. Wanneer jullie ophouden en jezelf afvragen: wat als ik deze
dingen niet langer kon doen? Wat dan? Zou het ertoe doen? In het begin wel. Misschien zou het frustrerend
zijn maar het is enkel wanneer jullie met niets achtergelaten worden dat jullie je uitsluitend zullen moeten
richten op het in leven houden van jullie zelf.
Voedsel zal belangrijker worden dan materiële zaken vol plezier. Wanneer jullie voedsel opraakt en jullie
hongerig worden dan zullen jullie beseffen dat geen van deze toenmalige aantrekkelijkheden van belang
zijn. Dat is nu de Zuivering die spoedig gaat plaatsvinden in de wereld. Door deze zuivering, een vorm van
reiniging, zullen jullie weer ongeschonden worden. Dan en enkel dan zullen jullie klaar zijn om de waarheid
te aanvaarden.
De wijze waarop Satan jullie achterlaat met een leeg gevoel
Mijn kinderen, jullie zien Satan niet aan het werk. Jullie kunnen hem niet zien. Toch besteedt hij al zijn tijd
om te trachten jullie van Mij te ontvreemden. Hij is de oorzaak van jullie vreselijke leed, kinderen. Al de
verleidingen die hij op jullie weg plaatst, gebruik makend van de wereldse aantrekkelijkheid van geld,
schoonheid, bezittingen en talent, worden door jullie verslonden vanwege de hebzucht en begeerte. Jullie
geloven dat als jullie al deze dingen vergaard hebben jullie je compleet zullen voelen. Spijtig genoeg is dit
niet waar. Dat is de leugen die Satan gebruikt om jullie in de val te lokken. Wanneer diegenen onder jullie,
die zo’n toppunt van rijkdom hebben bereikt, ontdekken dat jullie dat alles kwijt zijn, door welke reden dan
ook, wees dan dankbaar. Want het is slechts wanneer jullie ontdaan worden van de wereldse rijkdom dat
jullie Mij waarlijk in jullie hart kunnen toelaten.
Boodschap voor de rijken
Voor diegenen onder jullie met rijkdom – Ik veroordeel jullie niet. Dat jullie materiële welstand hebben,
betekent niet dat jullie de juiste weg niet volgen. Maar jullie hebben wel de verantwoordelijkheid om te delen
en te zoeken naar diegenen die minder fortuinlijk zijn dan jullie. Dat is jullie plicht. Het is niet de rijkdom of de
materiële welstand die slecht zijn. Het is niet de vreugde en het lachen, welke jullie ervaren wanneer jullie
van het leven genieten, die verkeerd zijn. Pas wanneer het een obsessie wordt en als jullie begeerte naar
een luxeleven voorrang heeft op jullie geloof en het welzijn van anderen, is dit een misdrijf in Mijn Vaders
ogen.
Jullie rijkdom, huizen, kleding en bezittingen zijn zoals wolken die in de lucht voorbij trekken. De ene minuut
zijn ze daar en de volgende minuut zijn ze verdwenen. Jullie kunnen deze dingen niet meenemen naar het
hiernamaals. Het is jullie ziel die met jullie mee zal gaan. Zorg voor jullie ziel, betoon liefde aan elkaar en
aan degenen die jullie smart bezorgen in dit leven. Handel volgens Mijn leer. Vraag om Mijn Barmhartigheid.
Enkel dan zullen jullie je met Mij verenigen op de nieuwe aarde die het Paradijs is. Verlies jullie erfdeel en
jullie plaats in Mijn Vaders Koninkrijk niet.
Jullie geliefde Jezus Christus

44

38. 2011: Het jaar van de Zuivering.
Dinsdag-Woensdag, 11-12 januari 2011, 23:45 - 0:30 u.
Mijn geliefde dochter, eindelijk herenigen we ons. Het is nu een aantal dagen geleden dat je in de
geestesgesteldheid was om Mijn boodschappen te ontvangen. Wees niet bang daar je de tijd nu nodig zal
hebben om te luisteren naar Mijn dringendste boodschap aan de wereld gegeven tot nu toe.
2011 is het jaar waarin de veranderingen – de Zuivering – zullen aanvangen en gezien worden door
miljoenen overal ter wereld. Hoewel het gebed zal helpen om wereldwijde rampen af te wenden, zal het niet
genoeg zijn om de hand van Mijn Eeuwige Vader te stoppen als deze binnenkort naar de mensheid uithaalt.
Het kwaadaardig gedrag en de onzuiverheden van de geest, het lichaam en de ziel die zich tegenwoordig in
de wereld ontpoppen, zijn nu door ieder van jullie duidelijk te zien. Voor diegenen onder jullie die zo druk
bezig zijn en opgaan in hun leven, is het nu de tijd om halt te houden en te kijken naar wat er voor jullie ogen
aan het gebeuren is.
De Boze, die werkt door middel van degenen in de duisternis, heeft chaos teweeggebracht waarbij
dagelijkse moord nu zo normaal is dat de mensheid gemoedelijk is geworden voor de verdorven daders die
deze wreedheden verrichten. Eigenliefde en hebzucht domineren jullie samenleving. Jullie leiders en politici
zijn machtsbelust en in veel gevallen kan jullie welzijn hen weinig schelen. De stijging van het aantal
zelfmoorden wordt veroorzaakt door de wanhoop in jullie samenleving, teweeggebracht door de Bedrieger,
de Boze.
Hij, die zich nooit aan jullie bekend maakt, verschuilt zich achter elke daad van openbare demonstratie, die
seksuele immoraliteit en zware mishandeling aan anderen en zichzelf verheerlijkt.
Het voortdurend najagen van luxegoederen, dat jullie voorrang geven op het welzijn van jullie familie, is
ongebreideld. Wanneer jullie deze waardeloze dromen nastreven, Mijn kinderen, zullen jullie op een bepaald
moment ontdekken dat jullie zonder voedsel zullen zijn. Deze ijdele en nutteloze dingen zullen jullie lege
magen niet vullen. Evenmin zullen zij jullie lege zielen bevredigen die schreeuwen om vertroosting – een
vertroosting die jullie niet langer ter beschikking hebben. Deze vertroosting kan enkel verkregen worden door
gebed en vooral door georganiseerd gebed in groepen.
De Zuivering gaat vooraf aan Mijn Tweede Komst
Aardbevingen staan thans op het punt om de aarde te treffen wanneer de toorn van Mijn Vaders woede zal
worden ontketend. Jullie, Mijn ondankbare kinderen, die hun rug hebben gekeerd naar het licht van de
waarheid, moeten nu bang worden. Het begin van de Grote Beproeving staat op het punt om zich te
ontvouwen waarbij het schouwspel van de ecologische onrust zich zal uitbreiden. De mens zal machteloos
worden. Na verloop van tijd zal hij beseffen en aanvaarden dat Mijn Vader bestaat en dat Ik, Zijn geliefde
Zoon, de weg nu vrijmaak voor de wereld om getuige te zijn van Mijn Tweede Komst naar de aarde. Dat
moment komt nu dichterbij. Niettemin moet de wereld eerst deze hoogstnoodzakelijke zuivering doorstaan.
Zoals het aantal wereldrampen zal blijven stijgen, zo zal dat ook gebeuren met de volgelingen van Satan. Uit
trots zullen zij hun armzalige, verdorven levens verder zetten en leed en verschrikkingen toebrengen aan
Mijn gelovigen en aan diegenen die een rechtschapen leven leiden.
Wanneer Mijn gelovigen de waarheid betuigen aan een ongelovige wereld zullen evenwel meer mensen
overeind komen en aannemen dat er inderdaad veranderingen plaatsvinden in de wereld. Zij zullen spoedig,
door de profetieën die Ik Mijn kinderen aanbied via Mijn uitverkoren boodschappers, begrijpen waar zij
werkelijk getuige van zijn. Want de gebeurtenissen, die zich zullen ontvouwen, kunnen niet voortgebracht
worden door de mens. Zij kunnen enkel gebeuren als en wanneer Mijn Eeuwige Vader Zijn toestemming
geeft.
De tijd is aangebroken om de zegels te verbreken
Mijn kinderen, de tijd voor de tekenen is aangebroken waarbij, zoals aangekondigd, de zegels verbroken
worden en de bazuinen de veranderingen aankondigen. Het kwaad zal door God, de Schepper van de
mensheid, niet getolereerd worden en zal voorgoed uitgeroeid worden in de wereld. Geen enkele volgeling
van de Boze, ongeacht welke mate van toewijding hij voor Satan en zijn loze beloftes heeft, zal gespaard
worden tenzij hij tot inkeer komt!
Mijn kinderen, liefde zal betoond worden aan al Mijn volgelingen en die van de Eeuwige Vader wanneer jullie
je harten openen. Satan echter heeft zichzelf tot een dusdanig niveau verheven met het gevolg dat zijn
macht tegenwoordig zoveel van Mijn kinderen heeft aangestoken, dat zij niet langer geloven in deugden als
eerlijkheid, goede daden, respect voor het leven hetzij voor elkaar of voor hun eigen familie. Broer keert zich
tegen broer. Zus tegen zus. Naaste tegen naaste. Een priester tegen zijn meerdere. Bisschoppen tegen de
leer van het Heilig Boek.
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Waarom tuchtigen jullie Mij met jullie gebrek aan liefde?
Mijn kinderen hebben zelfs hun rug gekeerd naar deze mooie planeet – jullie zo liefdevol aangeboden door
God de Vader, de Schepper en Vervaardiger van alle dingen. Wat hebben jullie gedaan? Waarom tuchtigen
jullie Mij door jullie gebrek aan liefde? Tegen jullie Redder? Waarom keren jullie de rug naar jullie eigen
behoeften – de dringende noodzakelijkheid om jullie eigen zielen te voeden? Om jullie dorst naar de kennis
van Mijn Vaders Koninkrijk, de Hemel, jullie beloofde erfdeel, te lessen? Mijn kinderen, jullie keren de rug toe
naar jullie eigen heil! Beseffen jullie dit niet? Alstublieft geloof dat jullie niet gered kunnen en zullen worden
tenzij jullie nu je eigen geweten onderzoeken en bidden om leiding.
De priesters negeren de onderrichtingen
Mijn gewijde dienaars, de bijzondere herders, aangeduid om Mijn kudde te leiden, hebben het bestaan van
de Boze niet uiteengezet. Zij, in hun streven om zich voor te doen als moderne, onbevooroordeelde en
werkdadige leraren, hebben nagelaten om te wijzen op de gevaren van het negeren van de onderrichtingen
vervat in Mijn Vaders Boek. Het Boek dat duidelijk het bestaan van de Boze vermeldt en hoe hij door
eenieder van jullie werkt zodat hij jullie kan weghouden uit jullie uiteindelijke doch rechtmatige woning – het
Nieuwe Paradijs dat Ik aan jullie allemaal beloofd heb toen Ik voor jullie stierf op het kruis. Ik ben niet
gestorven voor een groep mensen zonder gezicht. Ik heb Mijn leven gegeven voor elkeen van jullie opdat
jullie gered kunnen worden.
Denk eraan dat hoewel Mijn liefde voor jullie allesomvattend is, het ook de oorzaak is van diep lijden voor
Mij. Dit lijden komt tot stand doordat jullie Mijn bestaan negeren. Jullie kiezen ervoor blind te blijven, om
argeloos te geloven dat de aarde voorziet in alles wat jullie ooit zouden kunnen wensen. Jullie vergeten dat
het leven, het leven na dit leven, oneindig zal voortduren.
Profetieën uit Barmhartigheid aan jullie gegeven
Tekenen, boodschappen en profetieën zijn door de jaren heen naar jullie, kinderen, gezonden vanwege Mijn
Barmhartigheid. Met uitzondering van Mijn volgelingen zijn er maar enkelen onder jullie die luisteren, hun
ogen openen of die zelfs maar voor een ogenblik nadenken om zichzelf de volgende vraag te stellen. Zou dit
werkelijk een goddelijke mededeling kunnen zijn? Als dit zo is, wat moet ik dan doen? Het antwoord is:
luisteren en de waarheid over jullie toekomstige keuzes aanvaarden. Beslis welke weg jullie wensen te
volgen. Bid dan voor jullie ziel en voor die van jullie dierbaren.
Want diegenen die arrogant zich minachtend afwenden als Mijn naam vermeld wordt of die met hun handen
wapperen uit gebrek aan respect wanneer Mijn volgelingen Mijn waarheid verkondigen, zijn zodoende voor
Mij verloren. Ik kan enkel, door Mijn Barmhartigheid, aan deze wereld tekenen en boodschappen geven als
hulp om jullie te leiden. Vanwege het geschenk van de vrije wil, jullie geschonken door de Eeuwige Vader,
God de Schepper en Vervaardiger van alle dingen, kan Ik jullie niet dwingen. Terwijl een boodschap van
liefde en erbarmen altijd Mijn onderliggende reden zal zijn om met jullie te communiceren, geldt dat ook voor
Mijn aanvoelen van pijn en wanhoop.
Mijn lijden, smart en pijn vergroten wanneer Mijn kinderen zich in de open armen van Satan werpen. Dit
houdt in dat Ik nu aan ieder van jullie duidelijk moet tonen welk lot in het verschiet ligt van diegenen die Mij
en Mijn Eeuwige Vader afwijzen.
De realiteit van de Hel
Kies voor de leugens door de Bedrieger verspreid – waarvan de voornaamste is dat God, de Eeuwige Vader
niet bestaat – en jullie zijn verdoemd. Bij het betreden van de poorten van de Hel zullen jullie pas de
verschrikkelijke vergissing inzien, die jullie gemaakt hebben. Geloof Me, Mijn kinderen, als jullie slechts de
ontzetting en het gevoel van afgrijzen konden zien van deze zielen, wanneer de uiteindelijke waarheid na de
dood aan hen onthuld wordt, zouden jullie niet in staat zijn om zelfs maar een moment van deze kwelling uit
te houden. Wanneer jullie op dit moment slechts een glimp van deze plaats zouden zien dan zouden jullie, in
menselijke termen, dood neervallen door de enorme angst voor het noodlot dat diegenen, die de weg van de
zonde kiezen, treft.
Deze weg die mooi, aantrekkelijk, aanlokkelijk, verrukkelijk en vol verwondering lijkt, verandert wanneer jullie
halverwege gekomen zijn. De veranderingen die jullie halverwege tegenkomen, bewijzen dat jullie niet
tevreden worden gesteld. Dit vreemde, lege en ontgoochelde gevoel gaat onverminderd door voor de rest
van de tocht. Jullie begrijpen niet waarom jullie je zo voelen. Jullie belevenissen, uiterlijk plezierig, zijn vol
van onverwachte, zorgwekkende, onaangename gevoelens die vermengd worden met boosheid, frustratie,
eenzaamheid en angst. Het is pas wanneer jullie je afgod ontmoeten aan het einde van jullie reis en in zijn
kwaadaardige ogen kijken die dansen van hooghartig vermaak, dat jullie het zullen uitschreeuwen tot jullie
hees zijn. Het is pas op dat laatste moment dat jullie zullen roepen om Mijn hulp. Maar het zal te laat zijn. Er
zal geen weg meer terug zijn op dat ogenblik. Jullie zullen jullie keuze gemaakt hebben in dit leven. En
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hoewel Ik bittere tranen van intens leed zal huilen voor elk van Mijn verloren zielen, kan Ik jullie op dat
moment niet redden. Jullie vrije wil waarmee jullie je eigen bestemming kozen, zal volledig buiten Mijn bereik
zijn.
Via deze harde, zware boodschap geef Ik de wereld de laatste waarschuwing uit pure liefde voor elk van
jullie. Tenslotte smeek Ik jullie om thans te luisteren naar Mijn stem zodat jullie je zielen kunnen redden.
Jullie geliefde Jezus Christus
Redder van de Mensheid en Rechtvaardige Rechter

39. De Waarschuwing – De Tweede Komst is nabij – De kans om jullie zielen te
redden.
Woensdag, 12 januari 2011, 15:00 u.
Mijn dochter, gisteren was Mijn boodschap hard. Velen die het lezen zullen zeggen: “Dit is niet de manier
waarop de Heer spreekt.” Maar hoe weten zij dit? Het is vanwege het lijden dat Mijn geliefde kinderen
moeten doorstaan, door toedoen van anderen, dat Ik Mij moet uitspreken. Ik spreek vanwege Mijn
Goddelijke Barmhartigheid om te helpen jullie, Mijn kinderen, te redden zodat we verenigd kunnen worden
als één heilige familie in het Nieuwe Paradijs. Ik wil geen enkele ziel verliezen aan de Bedrieger. Het is
belangrijk dat Mijn stem gehoord wordt.
De niet-gelovigen vinden het zo moeilijk
Ik besef dat veel van Mijn kinderen, vooral de niet-gelovigen, het zeer moeilijk vinden om te geloven in het
hiernamaals. Zij zijn zo afhankelijk gemaakt van wereldse zaken dat zij, in hun strijd om te overleven, hun
zielenleven zodanig verwaarloosd hebben waardoor zij helemaal niet geloven dat er een ander leven
bestaat. Zij moeten dit nu overwegen. Zij geloven dat na de dood alles eindigt en dat de enige wereld waar
zij zich zorgen om hoeven te maken degene is waar zij momenteel in leven. Hoe wanhopig ben Ik voor deze
misleide zielen. Als zij enkel een blik konden werpen op wat het Paradijs verschaft dan zouden zij hun dagen
doorbrengen in gebed en aanbidding tot Mij en Mijn Eeuwige Vader met lof en dankzegging.
Deze nieuwe wereld die Ik hen beloofd heb, is een realiteit. Eer aan de gelovigen die dit feit nooit vergeten
zijn en die nog steeds elke dag tot Mij bidden. Hoeveel houd Ik van Mijn volgelingen. Maar hoeveel lijd Ik ook
met hen. Deze toegewijde volgelingen doen alles wat zij kunnen om anderen van Mijn bestaan te overtuigen.
Vervolgens worden ze uitgelachen en bespot namens Mij. Hoe breekt dit Mijn Hart.
Hoe de overledenen smachten naar de achtergeblevenen zonder geloof
Hoe smachten jullie dierbaren aan de andere kant naar jullie allemaal niet-gelovigen! Voor diegenen onder
jullie van wie de dierbaren in vrede zijn in Mijn Vaders Koninkrijk, zij bidden voortdurend om voor jullie voor
te spreken. Wat jullie niet beseffen is het volgende. Wanneer jullie de tijd nemen om in stilte met Mij te
spreken – in jullie eigen woorden – en Mij om raad vragen, zelfs als jullie geloof lauw is, zal Ik antwoorden.
Wend jullie nu tot Mij, kinderen. In jullie eigen woorden en vraag Me om jullie geloof te herstellen.
Overweeg Mijn onderrichtingen door deze boodschappen en door de Bijbel en breng jezelf weer te binnen
op welke manier jullie je leven moeten leiden. Ik zal, door middel van Mijn Barmhartigheid, de beledigingen
tegenover Mijn onderrichtingen en elke zonde en misdrijf, welke jullie tijdens jullie leven gepleegd hebben,
zeer snel aan jullie onthullen.
Niet de Oordeelsdag maar een voorproefje van wat het zijn zal
Dit is een daad van Barmhartigheid Mijnerzijds. Jullie zullen jullie zonden zien en onmiddellijk beseffen hoe
deze Mij toeschijnen. Jullie zullen ogenblikkelijk duidelijk begrijpen hoe weerzinwekkend en slecht deze zijn.
Kinderen, dit is jullie kans om tot inkeer te komen. Dit is niet de Oordeelsdag maar een voorproefje van wat
het zijn zal.
Uit barmhartigheid wordt jullie het allergrootste geschenk gegeven vóór de Oordeelsdag – de kans om tot
inkeer te komen en jullie leven te veranderen vóór de Laatste Dag – het moment waarop Ik terug op deze
aarde kom. Zoals jullie weten, kom Ik dan niet als een Redder maar als een Rechtvaardige Rechter. Dat
moment is nu zeer dichtbij, Mijn kinderen. Vrees niet. Ik houd van jullie allemaal. Jullie zijn in Mijn Hart. Laat
Me toe om dat van jullie nu te betreden en laat Me jullie leiden naar Mijn Vaders Koninkrijk. Vrees de dood
nooit. De dood zal gewoon een deuropening zijn naar een nieuw en mooi leven in een gelukzalige
eeuwigheid vol liefde, vrede en geluk.
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Het leven op aarde is enkel een doorgang in de tijd
Jullie leven op aarde is gewoon een doorgang in de tijd. Dit kan vol liefde, vreugde, leed, afwijzing, angst,
boosheid, wanhoop, frustratie en droefheid zijn. Maar het is slechts als jullie je tot Mij wenden dat jullie leed
zal verlichten. Gezegend zijn degenen die lijden, en in het bijzonder namens Mij, want jullie zullen
verheerlijkt worden in Mijn Vaders Koninkrijk. Gezegend zijn ook dezen die terugkeren naar Mij waardoor er
grote vreugde zal zijn in de Hemel.
Jullie zullen verwelkomd worden in Mijn Nieuwe Paradijs. Bid nu voor jullie ziel en voor die van jullie familie.
De Waarschuwing zal spoedig plaatsvinden. Dan zullen jullie de waarheid kennen. Jullie zullen dan de kans
hebben om jullie in Mijn ogen vrij te kopen.
Ik bemin jullie allemaal. Ik verheug Mij omdat Ik weet dat zo veel meer van Mijn kinderen in deze tijd naar Mij
en God, de Eeuwige Vader zullen terugkeren aangezien de periode van de Eindtijd nu zeer dichtbij komt.
Wees voorbereid.
Jullie liefhebbende Redder
Jezus Christus

40. De manier om de Hemel binnen te treden – De functie van het lijden.
Zaterdag, 14 januari 2011, 10:00 u.
Mijn geliefde dochter, de manier waarop Ik met jou communiceer, begint te veranderen. Terwijl Ik in de
voorafgaande boodschappen Mijn kinderen gewaarschuwd heb voor de dringende noodzakelijkheid om tot
inkeer te komen teneinde redding te bekomen, zullen Mijn volgende mededelingen zich focussen op het
helpen van de zielen om te streven naar een geestelijke volmaaktheid.
Mijn dochter, het is niet gemakkelijk om het Paradijs binnen te gaan hoewel het de rechtmatige woning is
voor ieder en elk van jullie. De toegang is smal en dus kan er slechts een bepaald aantal tegelijk
binnenkomen. Om binnen te treden moeten de zielen nederigheid tonen en zichzelf volledig in Mijn handen
plaatsen. Zij moeten de trots, een sterke wil en de begeerte en gehechtheid die zij hebben voor de materiële
dingen op aarde opzij schuiven als zij de Hemel willen binnengaan.
Dat al Mijn kinderen, die nu beginnen aan hun geestelijke tocht naar Mij toe, beseffen dat de waarheid het
vereist om nu intensief te werken en dat ze de onontbeerlijke eigenschappen om Mijn Vaders Koninkrijk
binnen te gaan, begrijpen.
Het belang van de nederigheid
Nederigheid is een term die veel van Mijn kinderen begrijpen door Mijn onderrichtingen. Terwijl veel van Mijn
volgelingen beseffen waarom dit belangrijk is, zijn zij toch verward over wat het echt met zich meebrengt.
Nederigheid staat voor oprechtheid. Het betekent de beproevingen, provocaties en beledigingen, waarmee
jullie geconfronteerd zullen worden vooral wanneer jullie in Mijn naam ijveren, aanvaarden met waardigheid.
Mijn beste advies is dit: stel jezelf voor als een kind, een eenvoudig, onschuldig kind met geen kennis van de
verdorven samenleving die je normaal gesproken zou ervaren als volwassene. Spreek te allen tijde tot Mij in
jullie gebeden door de ogen en het hart van een kind.
Houd jullie gebeden en ontboezemingen eenvoudig. Ik verwacht niet dat jullie alle gebeden opzeggen die uit
liefde aan de wereld geschonken zijn. Zoek Me op en deel jullie problemen met Mij. Deel jullie lijden. Geef
deze aan Mij over. Jullie zullen op grootse wijze beloond worden wanneer jullie verdriet of lijden in jullie
leven voor Mij aanvaarden. Jullie beseffen dit misschien niet maar door dit te doen, redden jullie veel zielen
en effenen jullie voor hen het pad om de Hemel binnen te treden. Dit feit zal jullie niet geopenbaard worden
tot ook jullie de Hemel binnengaan. Daar zullen jullie de zaligheid ondervinden van jullie edelmoedig
geschenk aan Mij.
Verlies jullie geduld niet bij het verdedigen van jullie geloof
Nederigheid tonen wil zeggen, aanvaarden wat er om jullie heen gebeurt ook al is het misschien pijnlijk.
Toon op elk moment respect, zelfs als Mijn naam veracht wordt in jouw gezelschap. Verweer jullie op alle
mogelijke manieren – en hartstochtelijk als jullie dit wensen – maar wijs de daders nooit af door hen
publiekelijk te minachten.
Verduidelijk de waarheid van Mijn onderrichtingen op een rustige manier. Verlies jullie geduld niet. Toon ook
geen angst voor de daders. Wees vastberaden. Verweer jullie maar doe dat enkel door Mijn onderrichtingen
te herhalen. Wees nooit bang om openlijk de waarheid te spreken. Verwar nederigheid niet met lafheid.
Sommigen van Mijn volgelingen, die het belang van de nederigheid en zijn relevantie om de zielen te
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heiligen begrijpen, verwarren deze door te blijven zwijgen als Mijn naam in het openbaar bespot wordt.
Jazeker, jullie mogen nooit de persoon veroordelen die Mij of Mijn Eeuwige Vader of, ongetwijfeld, Mijn
geliefde Gezegende Moeder bespot, maar jullie moeten voet bij stuk houden bij de verdediging van de
waarheid.
Smart is een geschenk van God
Als jullie tot Mij spreken, zoals een kind, besef dan het volgende. Als jullie je hart openen en al jullie
vertrouwen op Mij stellen, zal Ik jullie de weg wijzen wanneer jullie op deze aarde verdriet hebben. Keer Mij
jullie rug niet toe. Wanneer de pijn ondraaglijk wordt, Mijn kinderen, overdenk dan dat smart een geschenk
van God is. Een zegen. Want het is door de smart en het lijden dat de Zuivering plaatsvindt. Offer jullie lijden
aan Mij op. Door zo te doen, verlichten jullie de kwelling die Ik doorsta wanneer Ik elke dag telkens weer de
pijn beleef van Mijn Passie op het kruis omdat Ik getuige ben van de gruweldaden in de wereld van vandaag.
De Zuivering die plaatsvindt wanneer jullie de smart en het lijden aanvaarden, ongeacht hoe zwaar, terwijl dit
met vreugde opgeofferd wordt voor de redding van de mensheid, kan door jullie niet echt begrepen worden,
Mijn kinderen. Maar naarmate jullie dichter tot bij Mij komen door jullie hart te openen, door jullie wil aan Mij
over te laten en door jullie volledig aan Mij over te geven, zullen jullie meer begrijpen. Zien jullie? Het is
enkel door dit te doen dat jullie met Mij één zullen worden. En als jullie zo handelen, zullen jullie
beproevingen en lijden op aarde gemakkelijker worden. Gaandeweg zullen jullie het lijden met vreugde
aanvaarden in jullie hart. Vooral wanneer jullie dit als een geschenk aan Mij opofferen.
Het lijden is een geschenk van God en het wordt toegelaten. De zielen die jullie zullen helpen redden,
garanderen jullie een plaats in Mijn Vaders Koninkrijk.
Deze onderrichtingen zijn niet nieuw, Mijn kinderen. Jullie werden gewoon niet herinnerd aan de eenvoudige
waarheid. Mijn onderrichtingen en boodschappen zijn nooit veranderd. Zij zijn eenvoudig en zijn samengevat
in de Evangeliën en in de Tien Geboden. Denk eraan dat als je jezelf ten dienste stelt van iedereen, je jezelf
ten dienste stelt van Mij. Betoon liefde aan je naaste en je betoont liefde aan Mij.
Behandel hem zoals je zelf behandeld zou willen worden. En vergeet nooit dat als je merkt dat je boos wordt
op anderen en geneigd bent om hen te kwetsen of straffen, op welke manier dan ook, dat Ik in hen aanwezig
ben – zelfs in degenen die Mij haten. Breng schade toe aan één van Mijn kinderen en je doet hetzelfde aan
Mij.
Mijn kinderen, na verloop van tijd zullen deze genadevolle daden steek houden. Bid elke dag voor de kracht
om jullie leven in Mijn naam te leiden. Weet dat telkens jullie een ander vergeven, ook al lijkt hij de vijand,
jullie Mijn Hart van Liefde en Barmhartigheid openzetten. Daarvoor zullen jullie het eeuwig geluk in de Hemel
ontvangen.
Bid om volharding. Volg Mijn leven na. Het zal niet gemakkelijk zijn. Maar jullie daden, hoe klein ook, zullen
de zielen helpen.
Jullie geliefde Leraar en Redder
Jezus Christus – Één met God de Eeuwige Vader en de Heilige Geest

41. Het dragen van Mijn kruis.
Zondag, 16 januari 2011, 15:00 u.
Ja, Mijn geliefde dochter, Ik ben het. Het is voor jou een lang leerproces geweest en je zal verder gevoed
worden met de kennis van de waarheid door de gave van de Heilige Geest die je ziel vervult.
Mijn dochter, zorg er alstublieft voor dat deze boodschappen, die een mengeling zijn van voorafgaande
waarschuwingen, profetieën en een samenvatting van Mijn leer, tot in alle uithoeken van de wereld verspreid
worden. Het is van vitaal belang dat Mijn kinderen de manieren begrijpen waarop zij hun zielen kunnen
voorbereiden om zich in de ogen van Mijn Vader vrij te kopen.
Op dit moment vindt de geestelijke vernieuwing plaats in de wereld
Er heeft nu in de wereld een opkomende devotie en verering van Mij, Mijn Eeuwige Vader, de Heilige Geest
en Mijn geliefde Moeder plaats. Hoewel het nog niet duidelijk zichtbaar is, zal deze krachtige geestelijke
vernieuwing helpen om Mijn kinderen te beschermen, zelfs diegenen wijd en zijd die Mij de rug toekeren. Het
Evangelie zal nu opnieuw opgezocht worden aangezien de mensen de knagende honger naar de waarheid
beginnen te ondervinden. Zoals de Zuivering gestaag toeneemt en zich snel over de wereld uitbreidt zo
zullen ook de zielen, zonder liefde voor Mij, hun harten terug openen.

49

Naarmate de liefde zich uitspreidt, door het licht van Mijn volgelingen, zullen de invloeden van de Boze en
de gedragingen van degenen die hij bezet, verzwakken.
De dagen van Satan zijn geteld
Aangezien zijn dagen op deze aarde verminderen met het uur, zal hij trachten om zoveel mogelijk schade
toe te brengen als hij kan. Zijn volgelingen zullen hun bedrijvigheid verhaasten en zich onverwijld oprichten
om overal de goddeloosheid te verkondigen. Hun handelwijze, die verschrikkelijk zal zijn om zien, wanneer
ze voor jullie verbaasde ogen zichtbaar wordt, zal van korte duur zijn.
Het geloof, Mijn kinderen, versterkt door regelmatig dagelijks gebed zal deze gruweldaden uitroeien. Kom
terug, Mijn kinderen, en herontdek Mijn leer. Breng Mij terug in jullie leven. Neem Me weer in jullie hart op
zodat Ik jullie in Mijn armen kan sluiten. Laat Me jullie naar geestelijke volmaaktheid leiden zodat jullie
voorbereid zijn op het Eeuwig Leven wanneer de Aarde en de Hemel als één tevoorschijn komen.
Mijn kinderen, volg Mij na in jullie dagelijkse leven. Neem Mijn kruis op, zelfs als de last ervan teveel kan
lijken. Wees nooit bang om Mijn kruis te aanvaarden want Ik zal jullie slechts toestaan dat te dragen waartoe
jullie in staat zijn.
De zin van het lijden in dit leven
Wanneer jullie in dit leven lijden, dragen jullie Mijn kruis. Jullie hebben twee opties. Als jullie Mijn kruis
afwijzen, erover klagen en er verbitterd door worden, dan gaat het lijden onverminderd door. Als jullie
daarentegen het kruis aanvaarden en jullie lijden opofferen om zielen te redden dan is dit een schitterend
geschenk voor Mij. Als jullie dit lijden, de beproevingen en tegenspoed aanvaarden met vreugde dan zal
jullie last lichter worden. Ik zal jullie helpen om het te dragen. Het leed zal dan verminderen en vrede, liefde,
vreugde en puur geluk zal jullie beheersen.
Leid een eenvoudig leven.
Leid een eenvoudig leven, kinderen, en doe alles met mate. Wanneer jullie eten, drinken, slapen, rusten en
jullie ontspannen, zorg er dan voor dat het met mate gebeurt. Zodra jullie lichamelijke behoeften voldaan
zijn, moeten jullie niet doorgaan met het zoeken naar meer want dit ondermijnt jullie geest. Mijn kinderen,
boete is van vitaal belang om dichter tot Mij te komen. Daarmee bedoel Ik persoonlijke opoffering. Vasten is
maar één voorbeeld van boetedoening. Ik predikte het belang van de boetedoening tijdens Mijn tijd op
aarde. Zo deed dit ook Mijn dierbare profeet, de Heilige Johannes de Doper.
Ik vastte 40 dagen om jullie een voorbeeld te geven. Het is enkel door te vasten, kinderen, dat jullie zullen
helpen om de Boze te verjagen.
Mijn dierbare kinderen, jullie hebben nog zoveel voor de boeg. Jullie begrijpen nog niet wat er van jullie
verlangd zal worden in de komende jaren. Ondertussen is het belangrijk om dichter tot Mij te komen zodat
jullie klaar zijn voor de aanstaande beproevingen waar de Christenen over heel de wereld mee
geconfronteerd zullen worden.
Ga heen in vrede.
Jullie liefhebbende Redder
Jezus Christus

42. Hoe gemakkelijk is het om te zondigen.
Maandag, 24 januari 2011, 21:50 - 22:00 u.
Mijn geliefde dochter, vandaag heb je eindelijk de gevaren ingezien die uitgaan van de Bedrieger wanneer je
niet op je hoede bent. Het gebed tot Mijn Eeuwige Vader, door middel van het Kroontje van de Goddelijke
Barmhartigheid, is belangrijk om je ziel te heiligen.
De zonde vermijden is moeilijk, Mijn geliefde dochter. Het is moeilijker om Mijn bijzondere genadegaven te
verwerven dan het is om de zonde, onder welke vorm dan ook, te vermijden. Aangezien je geroepen werd
om dit heilig werk te verrichten, zal je altijd een doelwit zijn van de Boze die elke gelegenheid aangrijpt om
negativiteit in jouw leven te creëren. Hij zal de mensen om je heen gebruiken als een middel om je aan te
vallen. Dat is waarom je altijd voor hem op je hoede moet zijn. Laat hem nooit winnen want als hij wint,
slaagt hij erin de zielen te kwellen en veroorzaakt hij verschrikkelijke pijn, angst en leed. Hij zorgt ervoor dat
vriendschappen uiteen vallen, zaait verwarring, veroorzaakt wanhoop en prent bedrieglijke gedachten in de
hoofden van zijn doelwitten. Vervolgens, wanneer Mijn kinderen zich schuldig voelen voor hun eigen
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zwakheid omdat ze voor de verleiding bezweken zijn, ervaren zij een vorm van armzaligheid welke in hun
leven radeloosheid, narigheid en verwarring teweegbrengt.
Mijn kinderen, jullie zullen altijd tot de zonde verleid worden. De volmaaktheid van jullie zielen is uitermate
moeilijk te bereiken en vereist een enorme discipline en vastberadenheid van jullie kant. Als en wanneer
jullie ten prooi vallen aan de verlokking van de Boze en een zonde begaan, moeten jullie onmiddellijk vanuit
jullie hart bidden en om vergiffenis vragen.
De regelmatige biecht is een sacrament dat vaak miskend is. Het is slechts door de wekelijkse aanwezigheid
in de biechtstoel dat jullie ziel in een staat van genade kan blijven. Enkel wanneer jullie ziel op deze manier
geheiligd wordt en door dagelijks gebed kunnen jullie de Bedrieger op afstand houden.
De schuld van de zonde
Wanneer jullie last hebben van een schuldgevoel als gevolg van een zondige daad, ongeacht hoe
afschuwelijk het misdrijf ook is in de ogen van Mijn Vader, pieker dan niet. Verdrijf dit, open jullie hart en
vraag om vergeving. Schuld is een negatief gevoel. En hoewel het dient als middel om je geweten te leiden,
is het niet gezond om in deze toestand te blijven. Vraag, door middel van het gebed, voor de genaden om de
zuiverheid van de ziel te verkrijgen welke nodig is om Mij te dienen. Geduld is belangrijk. Laat de zonde jullie
nooit van Mij wegjagen. Schuldgevoelens mogen nooit een beletsel zijn om op zoek te gaan naar verlossing.
Kinderen, vergeet nooit dat door de erfzonde jullie altijd ten prooi zullen vallen aan de verleiding van de
Boze. Het is door gebed, vasten en toewijding aan de Heilige Eucharistie dat jullie nader tot Mij zullen
komen. Dit vergt tijd die voorbehouden moet worden.
Ga nu verder, Mijn kinderen, en onthoud één ding – wees nooit bang om terug naar Mij te komen wanneer
jullie gezondigd hebben. Wees nooit beschaamd om vergiffenis te vragen als jullie werkelijk berouwvol zijn.
Maar onthoud ook dat, als jullie dit niet doen, jullie de Bedrieger telkens weer zullen aantrekken en jullie ziel
zich in de duisternis zal storten. Duisternis trekt het duistere aan. Licht trekt het licht aan. Ik ben het licht.
Wend jullie nu tot Mij en laat Mijn liefde door jullie arme, verloren zielen heen schijnen. Ik houd zoveel van
jullie, Mijn kinderen, dat als jullie je hart naar Mij toe keren, ongeacht hoe zeer jullie je ook uitgesloten
voelen, jullie nooit geweerd zullen worden.
Ga heen in vrede en liefde.
Jullie Goddelijke Redder
Jezus Christus

43. Bereid jullie voor op De Waarschuwing, de Verlichting van het Geweten.
Vrijdag, 28 januari 2011, 12:15 u.
Mijn zeer geliefde dochter, vanavond heb je de genaden ontvangen om je sterker te maken om met deze
heilige taak door te gaan. Door de toewijding van Mijn geliefde en gekoesterde volgelingen, die intens voor
jou gebeden hebben, Mijn dochter, zal jij snel opschieten om het Boek der Waarheid te voltooien. Ongeacht
hoe verward je bent, toch vind je het moeilijk om je onderworpenheid aan Mij te weigeren. Dit verheugt Mij,
maar we hebben niet veel tijd meer.
Mijn dochter, dit bijzondere geschenk – het Boek der Waarheid – wordt aan de wereld geschonken om Mijn
kinderen te tonen wat ze moeten doen om zich voor te bereiden op De Waarschuwing, de verlichting van het
geweten, welke aan de mensheid gegeven wordt om hen te helpen zich voldoende klaar te maken voor Mijn
Tweede Komst.
Aan diegenen die niet in Mij geloven, moet toch de kans gegeven worden om de waarheid te lezen.
Wanneer deze gebeurtenis plaatsgrijpt, nadat deze boodschappen aan de wereld gegeven zijn, zullen de
mensen de authenticiteit van Mijn woorden begrijpen die door middel van jou, Mijn dochter, geschonken
worden om de mensheid te redden.
De Mystieke Gebeurtenis die door iedereen van meer dan 7 jaar oud ervaren zal worden
Voel je niet gekwetst wanneer de mensen deze boodschappen afwijzen, Mijn dochter. Wees enkel dankbaar
dat hun dit geschenk geschonken wordt. Nadat deze mystieke gebeurtenis plaatsvindt, die door elk van Mijn
kinderen, ouder dan 7 jaar overal ter wereld, ervaren zal worden, zullen zij de waarheid van deze profetie
begrijpen. Degenen die na deze gebeurtenis leven, zullen voorzichtiger worden omtrent de inhoud van dit
heilige boek. Zij zullen het moeilijk vinden om het te negeren zelfs wanneer hun geloof zwak is. Anderen die
de waarheid niet willen kennen, moeten echter herinnerd worden aan de inhoud van dit werk.
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Geef nooit op, Mijn kind, als het gaat om het redden van zielen. Al Mijn kostbare kinderen zijn geboren uit de
liefde van Mijn Eeuwige Vader. Het maakt niet uit dat zij de weg kwijt waren. God, Mijn Eeuwige Vader houdt
nog steeds van elk van Zijn kinderen.
Het geloof, Mijn kind, kan opnieuw aangewakkerd worden door het geloof van anderen die gezegend zijn
met de Heilige Geest. Mijn uitverkoren kinderen, gestuurd om Mijn woord nu in de wereld te verspreiden,
hebben het vermogen om deze arme zielen, die luid roepen om leiding in hun lege, verwarrende leven,
tranen van geluk te bezorgen.
Bekijk iedereen door Mijn ogen
Bekijk altijd jullie vrienden, familie, naasten en collega’s door Mijn ogen. Zoek altijd naar het goede. Toon
hun liefde en zij zullen Mijn aanwezigheid aanvoelen. Zij zullen tot jullie aangetrokken zijn en niet weten
waarom.
Door Mijn voorbeeld, door Mij na te volgen, zullen jullie Mij helpen om Mijn verdwaalde kinderen te bekeren.
Door moeizaam voor hen te bidden, kunnen jullie hen dichter naar Mij trekken. Door opoffering en de
aanvaarding van het lijden in vereniging met Mij kunnen jullie zielen redden. Dit omvat zowel die zielen die
deze aarde nog niet verlaten hebben als diegenen die het oordeel afwachten in het Vagevuur.
Tenslotte herinner Ik jullie eraan dat jullie twee opties hebben. Geloof in Mij door jullie geest te openen voor
de waarheid vervat in het Evangelie. Als jullie alle geloof verloren hebben, lees dan slechts een gedeelte van
Mijn leer. Vraag Mij vervolgens om jullie de waarheid in jullie hart te tonen. Dan zullen jullie de weg kennen
die jullie naar Mij in de Hemel zal leiden.
De tweede mogelijkheid is dat jullie de ogen gesloten kunnen houden en weigeren om te luisteren. Dan kan
alleen het gebed van de gelovigen jullie redden. Het gebed van Mijn volgelingen samen met het opzeggen
van Mijn Goddelijke Rozenkrans van de Goddelijke Barmhartigheid, een geschenk gegeven aan Zr. Faustina
in de 20ste eeuw, kan jullie zielen redden in het uur van de dood.
Bid het Kroontje van de Goddelijke Barmhartigheid
Bid, bid, bid nu het Kroontje van de Goddelijke Barmhartigheid voor jullie eigen zielen en die van de nietgelovigen. Gebedsgroepen zullen de waarheid helpen verspreiden, het geloof laten doordringen in diegenen
die elk besef, van wie ze zijn en waar ze vandaan komen, verloren hebben. Het zal een essentieel middel
zijn om de verspreiding aan te wakkeren van de evangelische verlichting die nu in alle delen van de wereld
merkbaar zal worden aangezien de tijd nadert waarin de profetieën met betrekking tot Mijn Tweede Komst
op aarde geopenbaard gaan worden wanneer zij zich ontvouwen vóór een reeks wereldwijde
gebeurtenissen.
Wees te allen tijde voorbereid, kinderen. Blijf in een staat van genade en houd jullie hart open voor Mijn
onderrichtingen van liefde en vrede op aarde. Als Mijn kinderen allemaal Mijn onderrichtingen onderhielden
dan zouden er geen oorlogen, geen hebzucht, haat of armoede in de wereld zijn. Iedereen van jullie heeft
het nodig om elke dag, slechts een half uurtje, rustig te gaan zitten.
Doorloop de psalmen, de parabels en vraag jezelf af: “Is deze les van toepassing op Mijn leven in de wereld
van vandaag?” Jullie weten natuurlijk dat het antwoord “ja” is. Bid voor de kracht om jullie opvattingen en
inzichten, over het leven na de dood, te veranderen. Onthoud deze belangrijke les. De aarde is enkel een
korte passage in de tijd. Het enige ware geluk en het eeuwig leven is bij Mij in de Hemel, het Paradijs – Mijn
Vaders Koninkrijk.
Jullie liefhebbende Redder
Jezus Christus

44. Liefde is de weg naar Redding.
Zaterdag, 5 februari 2011, 11:50 u.
Mijn zeer geliefde dochter, vandaag werden aan jou extra genaden geschonken waardoor Ik je dichter bij Mij
kan trekken. Want het is enkel door dicht bij Mij te zijn dat je in staat zal zijn om vrede, liefde en vreugde in
jouw hart te ervaren. Het is slechts door het gebed en door je problemen aan Mij te overhandigen dat wij één
kunnen worden. Wanneer je je overgeeft, Mijn dochter, en op Mij vertrouwt dan zal je de liefde bevatten die
Ik voor jou in Mijn Hart voel. En wanneer je dit doet, zal jouw liefde voor Mij sterker worden. Het is slechts
wanneer je al je bekommernissen opoffert en ze in Mijn handen plaatst dat er zorg voor gedragen zal
worden.
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Je kunt slechts ware liefde tonen aan anderen wanneer je van Mij houdt. Het is door middel van de liefde dat
je gezegend zal worden met de gaven om andere mensen te bekijken met Mijn Hart vervuld van liefde en
erbarmen.
Het is enkel wanneer je Mij ware liefde toont dat je leven zal veranderen en dat de vreugde je dagelijkse
leven zal overheersen. Vrees Mijn liefde nooit, Mijn kinderen. Ze is er in overvloed voor jullie allemaal als
jullie je alleen maar tot Mij zouden wenden en erom vragen. Eens je deze liefde ontvangen hebt, wees er
dan vrijgevig mee. Verspreid Mijn liefde overal. Dit is de enige weg naar de redding.
Je liefhebbende Redder
Jezus Christus

45. De Wereldwijde Bekering is aanstaande.
Zondag, 6 februari 2011, 13:40 - 14:00 u.
Zeer geliefde dochter, dit is één van de laatste boodschappen om opgenomen te worden in Mijn eerste deel
van het heilig boek vervat in het volume De Waarschuwing.
Mijn geliefde kinderen, jullie zullen spoedig door middel van kastijding gewezen worden op Mijn bestaan.
Zeer spoedig zal nu het laatste geschenk gegeven worden aan zowel de gelovigen in God, de Almachtige,
als aan de atheïsten vooraleer de glorieuze dag komt waarop Ik zal terugkeren om te oordelen.
Deze grootse gebeurtenis zal jullie harten openstellen en jullie zullen met ontzag kijken naar de geweldige
liefde die Ik jullie laat zien door deze daad van Barmhartigheid. Velen onder jullie realiseren zich niet dat Ik,
of Mijn Eeuwige Vader, besta. Daarom zouden zovelen onder jullie, de onschuldige zielen, moeten begrijpen
dat Mijn Barmhartigheid zich tijdens De Waarschuwing over jullie uitstrekt.
Ongeacht welke naam jullie Mij zullen willen geven, het zal dán zijn dat een nieuw inzicht jullie zielen zal
omhelzen. Wees dankbaar wanneer dit plaatsvindt want deze Kastijding zal jullie Redding zijn.
Zodra deze gebeurtenis voorbij is, zullen al de gelovigen, samen met degenen die zich zullen bekeren omdat
zij eindelijk de waarheid beseffen, Mijn nieuwe strijdmacht op aarde vormen. Elk van jullie, die vergiffenis zal
gezocht hebben op het moment dat jullie zonden aan jullie geopenbaard zullen worden, zal trachten de
waarheid uit te dragen naar diegenen in duisternis.
Mijn kinderen, deze gave zal jullie pijn bezorgen wanneer jullie in Mijn naam bespot worden. Wees dankbaar
als dit gebeurt want dan zal je weten dat, hoewel deze ervaringen pijnlijk zullen zijn, je een ware apostel van
Mij bent. Jullie zullen te zijner tijd met Mij deel uitmaken van het Paradijs. Heb vertrouwen in jullie geloof,
Mijn dierbaren. Want indien jullie vluchtig, gedurende één enkel ogenblik, de zuivere pracht konden zien die
Mijn Vader voor jullie geschapen heeft in het Paradijs, zouden jullie menselijke ogen het licht en de
heerlijkheid niet kunnen verdragen. Eenmaal een glimp hiervan opgevangen, zullen jullie ondanks jullie
verknochtheid aan deze aarde, die evenwel prachtig is want ook deze werd door God geschapen, smeken
om het moment waarop jullie met Mij kunnen deelnemen aan het Paradijs.
Boodschap van Liefde voor de atheïsten
Onthoud een laatste les van Mij. Atheïsten alom, luister nu naar deze boodschap zelfs als jullie het moeilijk
vinden om dat te doen. Elk van Mijn kinderen wordt op een bepaald moment in zijn leven liefde gewaar.
Wanneer jullie in jullie hart liefde voelen, kunnen jullie dit niet zien, niet aanraken en jullie vinden het
misschien moeilijk te beschrijven. Er is geen wetenschappelijke methode beschikbaar om dit te evalueren.
De liefde maakt jullie nederig. De liefde maakt jullie hart edelmoedig. De liefde kan jullie helpen om grote
offers te brengen. Liefde is verwarrend doch hartstochtelijk. Liefde is niet door de mens gemaakt
(kunstmatig). Het is een geschenk van God. De liefde is maar afkomstig uit één bron. De liefde is God. God
is liefde. Zo eenvoudig is het. Open jullie hart voor de zuivere liefde die Ik en Mijn Eeuwige Vader bezitten
voor ieder en elk van jullie. Kijk naar Mij zoals een kind naar zijn ouders zou kijken. Aanroep Mij en Ik zal
jullie hart innemen. Wanneer dat gebeurt, zullen jullie nooit omkeren.
Jullie liefhebbende Redder
Jezus Christus
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46. Publiceer Mijn boodschappen overal ter wereld.
Maandag, 7 februari 2011, 22:00 u.
Mijn dochter, je dwaalde een beetje en nu vraag je naar de kracht om je het vertrouwen en de moed te
geven om Mijn instructies uit te voeren. Dat is goed. Geef Me jullie tijd, op verzoek van Mijn Geliefde
Moeder, omdat jullie zielen zuiver moeten blijven bij het overbrengen van Mijn woord.
Ik moet je thans vragen om te beginnen met het plannen van de publicatie van Mijn waardevolle
Waarschuwing, een geschenk voor ieder mens in de wereld. Zij moeten wereldwijd de details hierover
krijgen via het internet tegen het einde van februari. Haast je, kind. Doe wat gedaan moet worden opdat
zoveel mogelijk mensen de kans krijgen om dit te vernemen. Besteed hier tijd aan, Mijn geliefde dochter,
want het is nu dringend. Dit verzoek is niet bedoeld om je schrik aan te jagen. Het is om de dringende
noodzakelijkheid te benadrukken opdat zoveel mogelijk mensen in de wereld voorbereid zijn. Dan kunnen zij
om verzoening verzoeken wanneer hun zonden voor hun ogen ontsluierd worden.
Zij zullen veel baat hebben bij de voorbereiding. Het is door dit deel van de Schriften dat zij De
Waarschuwing zullen overleven. Daarna zullen zij zuiver zijn en door de zegeningen die zij zullen
ontvangen, zullen zij vervolgens klaar zijn om de beproevingen die daarop zullen volgen, het hoofd te
bieden.
Omhels dit geschenk, Mijn dochter. Voel je niet angstig of ontgoocheld. Dit is een geschenk voor de
mensheid. Dat je deze oproep aanvaard hebt, heeft tot gevolg gehad dat je geleden hebt, maar niet op de
manier die je verwachtte. Jouw lijden ontstond door de verleiding. Jouw twijfels hebben je tegengehouden
om de vrede en de vreugde, die je bezit als je Mij de vrijheid zou verlenen je te bezielen en te leiden, in je
ziel te aanvaarden. Mijn dochter, het wordt nu tijd om alles aan Mij over te geven. Bied Mij je vrije wil aan als
geschenk en Ik zal jou het grootste en meest gekoesterde geschenk van allemaal geven. Vrede, vreugde en
een enorme liefde voor Mij in elk facet van je bestaan. Kom nu, Mijn dochter. Wees de Mijne. Word één met
Mij. Geef Mij al je liefde, lijden, bezorgdheid en bezwaren. Laat ze nu gewoon los. Dan, en enkel dan, zal je
waarlijk vrij en blijmoedig zijn.
Dit werk zal kracht vergen, Mijn dochter. Jij bent niet enkel wat je noemt een zienster. Ik schenk jou de gave
van de profetie. Waarom? Omdat jij, Mijn kostbare profeet, essentieel zal zijn voor de wereldwijde
verspreiding van het goede nieuws over Mijn Tweede Komst wanneer Ik zal terugkeren naar de aarde.
Ik begrijp dat dit nieuws schokkend kan zijn maar je bent op deze taak voorbereid gedurende een zeer, zeer
lange tijd. Jij wist dit alleen niet. Om je te helpen bij deze taak heb Ik je een aantal heiligen toegewezen.
Hiertoe behoren de St.-Benedictus, de St.-Augustinus, de Heilige Paus Johannes Paulus II, de Heilige
Faustina, de Heilige Malachias en de Heilige Theresia van Avila. Ik zal de anderen na verloop van tijd
bekend maken. Zij werken nu allemaal om je bij te staan in je taak, wat één van de belangrijkste taken is ooit
aan de mensheid gegeven voor dit cruciale moment in de geschiedenis.
Vrees niet, Mijn dochter. Je bent meer dan bekwaam voor deze taak. Waarom denk jij dat Ik zoveel
discipline van je vraag? Je hebt nog een lange weg af te leggen in jouw geestelijke ontwikkeling maar dat zal
na verloop van tijd komen. Ik zal persoonlijk met jou blijven spreken terwijl het eerste volume openbaar
gemaakt wordt. Ik houd van jou, Mijn dochter. Ik weet dat jij van Mij houdt. Ik weet dat het voor jou zeer
moeilijk kan zijn door alle druk. Maar je zal volharden en sterker en sterker worden. Jouw energie en snelle
tempo van de geest zullen ervoor zorgen dat deze belangrijke reeks van boodschappen uitgaat naar al Mijn
kinderen wijd en zijd. Alle landen.
Dit is alles voor het ogenblik. Dank je om de tijd te nemen om je te bezinnen en op Mij te reageren deze
avond.
Je liefhebbende Redder
Jezus Christus

47. Boodschap van de Heilige Geest.
Zaterdag, 12 februari 2011, 15:30 u.
De tijd is thans gekomen om op te staan en deze beker aan te nemen – drink ervan want het is de Beker van
de Redding. Door uit deze beker te drinken, zal je nu voorbereid worden om deze beker te delen met de
mensheid. Je bereidt je nu voor om de woorden van Christus aan het licht te brengen zodat de zielen gered
kunnen worden bij De Waarschuwing.
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Verspil geen enkel moment want de tijd nadert voor deze grootse gebeurtenis. De wereld zal maar weinig
tijd hebben om de inhoud op het internet te lezen. Maar deze periode zal essentieel zijn om miljoenen te
redden van de vuren van de Hel.
Dit is een grote verantwoordelijkheid maar je bent er nu klaar voor.
Ga nu heen in liefde en vrede.
De Heilige Geest

48. De opkomst van de Arabische Wereld – 3 Wereldleiders worden vermoord.
Donderdag, 17 februari 2011, 23:45 u.
Mijn zeer geliefde dochter, Ik ben vandaag vol vreugde nu deze belangrijke reeks boodschappen voltooid
wordt om ze voor de hele mensheid te publiceren. Je zal spoedig ontdekken dat alle landen deze
boodschappen zullen opzoeken. Maak je geen zorgen over je veiligheid want Ik zal jou en je familie altijd
beschermen. Alhoewel Ik vervuld ben van liefde voor jou, Mijn kind, breekt Mijn Hart van groot verdriet door
het lijden dat toegebracht wordt door de sluwe genootschappen die plannen smeden om landen over te
nemen.
Zij zullen dit doen door behendig leiders te elimineren. Vervolgens zullen zij hulp aanbieden. Daarna zullen
zij de vriendschap kopen van de nieuwe regimes tot zij hen controleren. Deze nieuwe heerschappij zal erger
zijn dan de op macht beluste dictators die ten val gebracht zijn in naam van de vrijheid.
Mijn dochter, let nu op de snelheid waarmee de Arabische Wereld zich zal verenigen tegen Mijn volk, de
Joden. Kijk toe hoe al hun bondgenoten weg zullen vallen, hen onbeschermd achterlatend.
Mijn dochter, wanneer De Waarschuwing plaatsgrijpt, zal Mijn woord met meer gretigheid beluisterd worden
nadat de bekering plaatsvindt. Dat zal de tijd zijn voor Mijn geheiligde volgelingen om zich hardnekkig te
verenigen tegen de tirannie die in de Westerse Wereld zal opduiken, vooral in Europa. Strijd voor jullie recht
om te bidden. Als jullie dit niet doen, zal het geen godsdienstoorlog worden maar een volkerenmoord.
Er zullen binnenkort drie wereldleiders één voor één vermoord worden*. Denk eraan dat elk van hen
vermoord zal worden door de samenzwering van de verdorven groeperingen – de subculturele organisatie,
die in alle naties heersen, maar die jullie niet kunnen zien doordat zij lafaards zijn. Maar zij zullen zich niet
lang verstoppen. Wanneer zij het bestuur in hun greep hebben, zullen zij zich inspannen om jullie aandacht
te krijgen en respect eisen.
De Waarschuwing zal helpen om al Mijn kinderen, wijd en zijd, te redden. De bekering, een geschenk van
Mij, zal zelfs gegeven worden aan diegenen die samenzweren en plannen maken om de heerschappij over
Gods aarde te verwerven. Als ze alleen maar konden begrijpen dat deze macht nooit van hen zal zijn,
zouden ze misschien stoppen. Maar zij zijn blind.
Meerdere van Mijn engelen*, die nu de aarde infiltreren als mens, zullen helpen om deze arme misleide
zielen de waarheid te tonen. Velen zullen zich bekeren. Anderen niet.
Mijn dochter, ga de boodschap snel verspreiden. Je hebt maar een paar weken. Gebruik elk beschikbaar
hulpmiddel. Toon moed. Doe echt alles om het voor al Mijn kinderen, alle naties mogelijk te maken de
bedoeling van Mijn bijzonder geschenk te begrijpen – wanneer Mijn hand zich uitstrekt vanuit de Hemel om
hun zielen te redden.
Degenen die zich aanvankelijk niet bekeren, zullen dit doen vanwege de vervolging waardoor meer en meer
zielen zich terug tot Mij zullen wenden. Dit zal een zeer moeilijke tijd worden voor iedereen. Maar wees
geduldig. Er zijn goede tijden in het vooruitzicht wanneer de vrede op de aarde zal weerkeren. Na deze roep
om wakker te worden, zullen Mijn kinderen de liefde zien die Ik bezit en ze zullen terug in Mijn armen komen
gelopen. Zodra dat gebeurt, zal Mijn strijdmacht zich vormen en Mijn Koninkrijk verdedigen tegen de
Bedrieger van wie de heerschappij van korte duur zal zijn.

* Noot: De zienster wenst het de wereld duidelijk te maken dat de reden waarom de namen van deze drie wereldleiders
niet vooraf publiceert, uit respect is voor de families en om onnodig leed te vermijden. Twee van hen zijn van de
Arabische Wereld en één van het Vasteland Europa. Ze heeft evenwel de boodschappen gegeven aan een aantal van
de clerus en een nieuwszender klaar voor publicatie van zodra de moorden plaatshebben (allemaal binnen een zeer
korte periode van elkaar).
* Het is de zieneres besef dat de verwijzingen naar Engelen betrekking hebben op ‘boodschappers’ die rondom de
Wereld uitgekozen werden om de goddelijke boodschappen mee te delen om bekering te helpen verspreiden.
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Dit is een keerpunt in de geschiedenis van de mensheid, kinderen. Jullie zullen dit zeer spoedig beseffen.
Tegen dan hebben jullie op het moment van De Waarschuwing geen sceptische gedachten – wanneer dit
gebeurt, zullen jullie je hart openen voor de waarheid.
Ga nu heen in vrede en liefde voor de gehele mensheid, Mijn dochter.
Jezus Christus
Koning van de Joden

49. De profetieën van La Salette, Fatima en Garabandal ontvouwen zich nu.
Zaterdag, 19 februari 2011, 15:00 u.
Mijn zeer geliefde dochter, je doet je best om te gehoorzamen aan Mijn instructies om je ziel te heiligen en
dit verheugt Me zeer. Schenk Me alstublieft een vol uur van je dag in stilte met Mij en laat Me je dichter bij
Mijn Heilig Hart trekken.
Je zal je veel sterker voelen wanneer je dit doet. Begin vanaf vandaag om deze tijd in Mijn gezelschap door
te brengen zodat Ik je hart kan verlichten en je last kan verzachten.
Vandaag wil Ik aan jou Mijn verlangen bekendmaken voor de mensheid om te beginnen met de evaluatie
van hun leven in voorbereiding op De Waarschuwing. Mijn dochter, diegenen van jullie die zich niet
voorbereiden hebben gebed nodig, veel gebed.
De Waarschuwing, het grote geschenk, zal thans aan de wereld voorgelegd worden. Iedereen zal de kans
krijgen om te genieten van de vreugde wanneer zij eindelijk de waarheid zullen begrijpen. De waarheid
omtrent Mijn bestaan. Bid voor iedereen, Mijn kind, opdat zij de moed zullen hebben om Mij om vergiffenis te
vragen.
Mijn dochter, eindelijk beginnen overal Mijn kinderen hun ogen te openen. Zij beseffen nu dat de wereld
verandert. De wereld zoals zij deze ooit kenden, is in een nieuw stadium gekomen. Dit nieuwe stadium zal
een aantal etappes voorafgaan vooraleer zij, Mijn kinderen, uiteindelijk klaar zullen zijn voor het Nieuwe
Paradijs.
De parasieten van de Bedrieger zullen, jammer genoeg, koppig strijden tot het bittere einde. Bid nu voor
deze arme waandenkende zielen opdat er een vonk van licht hun hart zal overspoelen wanneer zij in contact
komen met Mijn toegewijde volgelingen. Jullie, Mijn volgelingen, hebben de genaden gekregen om al deze
zielen te helpen bekeren die verdwaald zijn in de woestijn en in een verwarde toestand, door Satan in hun
zielen veroorzaakt.
De profetieën van La Salette, Fatima en Garabandal ontvouwen zich nu
Alle profetieën gegeven aan de gezegende zieners van La Salette, Fatima en Garabandal zullen zich nu
voor ieders ogen ontvouwen. Aan al die duizenden gelovigen die deze profetieën kennen en aanvaarden,
wees er jullie van bewust dat Ik, jullie Redder, jullie nu allemaal oproep om te bidden voor de zielen van de
gehele mensheid. Open jullie hart nog eens voor deze nieuwe boodschappen – de laatste profetieën in hun
soort die aan elk van Mijn kinderen geschonken worden voordat Ik terugkom om te oordelen.
Oproep aan alle Bedienaars van de Kerken
Ik roep ook Mijn geheiligde dienaars van alle godsdiensten die Mijn Eeuwige Vader vereren, op om nu te
luisteren. Laat niet toe dat de Bedrieger, door middel van zijn Valse Profeet, jullie misleidt tot het geloven
van de leugen die binnenkort in zijn naam zal worden opgevoerd. Voor diegenen onder jullie die van Mij
houden, zal dat een zeer moeilijke tijd worden omdat jullie erg in de war zullen zijn.
De Valse Profeet en de Antichrist
Bekijk gewoon met heldere ogen de Valse Profeet, die zal trachten Mijn Kerk te leiden, want hij is niet
afkomstig uit het huis van Mijn Eeuwige Vader. Hij zal zich wel zo voordoen. Maar dit zal niet waar zijn. Kijk
ook naar de vriendschap die hij aan de dag zal leggen met de Antichrist want zij zullen twee van de meest
bedrieglijke volgelingen van Satan zijn – gekleed in schaapsvacht. Zij zullen krachten hebben die zullen
lijken op de wonderen van weleer maar dat zullen Satanische krachten zijn. Jullie moeten te allen tijde in
staat van genade blijven als middel om jullie geloof te verdedigen. Bid voor Mijn geheiligde dienaars die door
de lauwheid van hun geloof in de armen van de Bedrieger getrokken zullen worden. Hij zal aantrekkelijk voor
hen zijn omdat hij opwinding, passie, zogenaamde liefde die ik-gedreven zal zijn, zal bieden en zijn
charismatische verschijning zal moeilijk te weerstaan zijn. Volg die weg, Mijn gewijde dienaars, en jullie
zullen voor altijd voor Mij verloren zijn.

56

Jullie kunnen je afvragen: waarom vertonen deze gebeurtenissen dergelijke moeilijkheden? Jullie kunnen je
bovendien afvragen waarom Ik het toelaat dat deze dingen gebeuren. Ongetwijfeld zou Jezus, in Zijn
barmhartigheid, zulke obstakels niet presenteren? Welnu, Ik moet dit toelaten omdat het door deze
uitdagingen zal zijn dat de eindstrijd tussen Mijn Eeuwige Vader en de Boze kan plaatsvinden. Zonder een
laatste confrontatie kan hij, Satan, uiteindelijk niet in de afgrond van de Eeuwige Hel geworpen worden.
Wees waakzaam voor dit bedrog. Laat niet toe dat jullie zielen op deze manier verloren gaan. Bid, bid, bid
voor de genade van het onderscheidingsvermogen zodat jullie deze Valse Profeet kunnen zien voor wat hij
werkelijk is. Een duivel vanuit de diepten van de Hel, gezonden om jullie te verstrooien. Wees dankbaar dat
jullie zijn doelwitten zijn. Vanwege jullie trouw aan Mij zullen jullie voor de ultieme test geplaatst worden. De
test van jullie geloof. Nooit meer zullen jullie het hoofd moeten bieden aan een dergelijke test. Wees dus
voorbereid. Wend jullie nu tot Mij, jullie allemaal Mijn gewijde dienaars, voordat het te laat is.
Jullie geliefde Redder
Jezus Christus

50. Democratie zal verdwijnen – Priesters zullen gemarteld worden.
Donderdag, 3 maart 2011, 23:30 u.
O zeer geliefde dochter, met vreugde begroet Ik deze avond jouw aandacht. Jouw afwezigheid heeft Mij een
beetje pijn gedaan, maar Ik wist dat jij vlug naar Mij zou terugkeren.
Alstublieft, luister aandachtig. Al besef Ik dat jij het druk hebt met jouw leven, toch moet jij de grote
dringendheid begrijpen van deze boodschap. Mijn woord wordt aan jou gegeven op het meest historische
tijdperk sinds het begin. Want het is nu, in deze tijd, dat de wereld getuige zal zijn van veranderingen die nog
nooit door de mensheid gezien zijn.
Houd jullie nu klaar, Mijn kinderen, waar ook ter wereld. Want zeer binnenkort zal, vanwege Mijn
Barmhartigheid, één van de kostbaarste geschenken aan ieder van jullie gegeven worden: Mijn
Waarschuwing. Zij zal overal bekering meebrengen. Wanneer zij plaatsvindt, na dat moment in de tijd
waarop de aarde zal stil staan, zal Liefde, door de aanvaarding van de waarheid, wijd verbreid zijn.
Satans aanhangers zullen het moeilijk vinden om hun verdorven gedrag te verdedigen tegenover de liefde
en het licht dat doorheen jullie zal schijnen. Maar hoewel de grote gebeurtenis die jullie zal verbazen, veel
bekeringen zal brengen, toch moeten jullie je erop voorbereiden.
Geloof dat deze profetie zal plaatsvinden. Zeer weinigen zullen haar ontkennen zowel tijdens als nadien.
Toch zullen velen zich nog altijd van Mij blijven afkeren. Dan zal de Grote Vervolging volgen.
Priesters zullen lijden
Mijn leger geliefde volgelingen zal moedig opstaan en Mijn bestaan verdedigen. Toch zullen net diegenen
partij kiezen voor de Duivel en zijn parasieten van wie jullie dat het minst verwachten, inclusief Mijn
Christelijke Kerkleiders. Zij zullen verleid worden als gevolg van hun zwakke geloof. Jullie zullen merken dat
die Godgewijde Plaatsvervangers van Mij, Mijn trouwe gewijde dienaars, hun geloof moeten verdedigen. De
wreedheid die hun zal betoond worden, zal gelijken op deze die Ik onderging door Mijn beulen. Sla acht
daarop, jullie allen die Mij volgen. Val niet in verzoeking om het pad van de Bedriegers te volgen zelfs indien
jullie bang zijn. Val nooit voor hun valse beloften. Wees moedig. Bid om sterkte.
De Vervolging zal niet lang duren
Klamp jullie vast, gelovigen, want zelfs diegenen die jullie het dichtst nabij zijn zullen zich afkeren van het
geloof. Jullie zullen je geïsoleerd voelen, uitgelachen worden en publiekelijk belachelijk gemaakt. Negeer
hun beschimpingen. Ik zal jullie allen leiden en beschermen. Want die tijd zal niet lang duren. De grootste
pijn die jullie zullen ervaren zal hun ontrouw zijn jegens Mij. Jegens de Waarheid.
Niet-Christelijke Naties zullen besturen
Gebed kan helpen om sommige rampzalige gebeurtenissen die zich zullen ontvouwen te milderen. De
vervolging die zal toegebracht worden aan diegenen onder jullie die in Mij en Mijn Eeuwige Vader geloven,
zal komen van de landen die zonder liefde zijn. Liefde voor God. De enige liefde die zij in hun harten dragen
is de macht te verkrijgen over minder welvarende landen. Controleren is hun voornaamste doel: roem en het
streven naar rijkdom en bezit over jullie, jullie land en diegenen onder jullie die weigeren om Mij af te vallen.
Geef toe, Mijn kinderen, en jullie zullen zien dat het erg moeilijk is om terug te sporen of om op jullie stappen
terug te komen naar Mij toe. Dat zal enorme moed vragen in de aanwezigheid van machtige vijandschap,
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maar winnen zullen jullie. Mochten jullie lijden door het vuur van de liefde in jullie harten voor God, Mijn
Eeuwige Vader, dan zullen jullie dit met vreugde in jullie zielen aanvaarden.
Opkomst van nieuwe dictators
Plotse veranderingen van wereldsituaties, die tot op heden op een beetje onrust leken, zullen zich nu als
oorlogen ontwikkelen. Oorlogen zullen leiden tot gebrek aan voedsel. De democratie zal snel verzwakken en
kwaadwillige dictaturen zullen opkomen. Deze dictaturen zullen echter zeer omzichtig te werk gaan in hoe zij
waargenomen worden. Zij zullen komen als vreedzame onderhandelaars en als ‘redders’. In ruil voor het
voeden van jullie monden zullen zij jullie bezittingen controleren die dan de hunne worden. Jullie zullen
toelating moeten vragen om jullie families te voeden. Om te kunnen reizen zullen jullie een speciale vorm
van identificatie nodig hebben en er zal jullie gevraagd worden om het Merkteken te aanvaarden – het
Merkteken van het Beest. Ren, Mijn kinderen. Verberg jullie. Want dat is nog niet alles. Zij zullen opleggen
hoe jullie moeten bidden, want het is niet God tot wie zij zich keren. Mijn kinderen, dit zijn Satans legers en
zij willen jullie zielen stelen.
Diegenen onder jullie die in Mij geloven, maak jullie klaar. Ga onmiddellijk terug naar jullie kerken. Bid tot
God, de Almachtige Vader. Kom samen in groepen en bid, bid, bid. Vraag nu om verzoening zodat wanneer
jullie getuige zijn van De Waarschuwing, jullie in nederigheid de staat van jullie zielen zullen aanvaarden.
Jullie zullen niets te vrezen hebben.
Bid ook voor jullie familie en vrienden. Jullie kinderen. Jullie buren. Allen moeten zich voorbereiden. Zo velen
zullen zich bekeren wanneer zij de waarheid van Mijn bestaan zien. Zo velen zullen niet tegen de schok
bestand zijn wanneer zij zien hoe zij Mij beledigd hebben. Anderen zal het niets kunnen schelen. De uren
tikken nu voorbij.
Vraag Mij jullie te helpen
Tekens, die allemaal voorzegd werden, zijn om jullie heen, kinderen. Zie ze en aanvaard ze voor wat ze zijn.
Opstanden. Aardbevingen. Overstromingen. Klimaatsverandering. Dat alles zal nu toenemen. Geld wordt nu
schaars, zo ook jullie voedsel. Geloof niet dat alles verloren is, want indien jullie Mij om hulp vragen zullen
jullie gebeden verhoord worden. Ik zal jullie bij de hand houden en jullie door deze beroering heen helpen.
Maar jullie moeten je harten openen. Blokkeer elke poging van verleiding om jullie te voegen bij de
samenzweringen van de Duivel. Bewaar jullie harten en geest zuiver. Wees nederig in jullie houding, maar
wees nooit bang om jullie recht te verdedigen om in Mij te geloven.
Tijd om jullie zielen voor te bereiden
De tijd is klaar. Ga nu, Mijn kinderen en bereid jullie zielen voor. Zoek, door de sacramenten, de genaden die
nodig zijn om jullie zielen te heiligen. Vraag Mij dan om jullie in Mijn armen te nemen en bid om redding. Mijn
liefde en medelijden voor eenieder van jullie staat buiten jullie begripsvermogen. Maar De Waarschuwing,
één van de meest genaderijke gaven die Ik jullie allen kan geven, vóór het uiteindelijke oordeel plaatsheeft,
moet door jullie verwelkomd worden. Wees dankbaar dat deze wonderbaarlijke gave jullie gegeven wordt.
Dan, als bekering plaatsvindt in elke hoek van de wereld, zullen jullie werkelijk klaar zijn voor de nieuwe
Hemel en Aarde die als één zullen samensmelten – Mijn Paradijs en de roemvolle erfenis waarop ieder van
jullie recht heeft daaraan deel te nemen, indien jullie daarvoor kiezen.
Verwacht Mijn Waarschuwing, Mijn kinderen. Want de tijd komt zeer dichtbij.
Jullie liefhebbende Verlosser
Rechtvaardige Rechter en Barmhartige Jezus Christus

51. Alle Christenen heb berouw, Katholieken bid voor Paus Benedictus.
Zaterdag, 5 maart 2011, 10:00 u.
Mijn geliefde dochter, wij zijn opnieuw verenigd. Jij hebt het druk gehad de laatste dagen. Heb jij de kracht
opgemerkt die Ik je geef, zowel in geloof als in het lichaam? Dat komt omdat jouw werk Mij zo aangenaam
is. Terwijl jij deze boodschappen publiceert, moedig dan alstublieft zoveel mogelijk mensen aan die je kent
om snel de verzoening voor hun zonden te zoeken. Het doet er niet toe welk Christelijk geloof zij aanhangen.
Zij moeten hun nederigheid en hun trouw tegenover Mij tonen door daadwerkelijk verzoening te zoeken.
Deze eenvoudige daad zal hen sterker maken tijdens de gebeurtenis waarnaar Ik verwijs als De
Waarschuwing. Heb berouw, jullie allen om jullie zielen te redden. Bereid jullie onmiddellijk voor op De
Waarschuwing omdat diegenen onder jullie die niet in staat van genade zijn het mogelijkerwijs niet
overleven.
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Mijn geliefde dochter, Ik wil dat jij doorgaat om vlug de inhoud van deze boodschappen te verspreiden. Ik
heb jou vroeger al uitgelegd dat zij aan zo veel mogelijk mensen op een zo kort mogelijke tijd moeten
gegeven worden. Terwijl deze gebeurtenis opdoemt zal er ook een gebeurtenis plaatsvinden met betrekking
tot het Heilig Vaticaan.
Vraag iedereen om te bidden voor Mijn geliefde Heilige Vicaris Paus Benedictus want hij is omringd door de
vijanden van Mijn Eeuwige Vader. Bid voor de priesters die nooit gewankeld hebben in hun geloof in Mij of
Mijn Eeuwige Vader.
Het opkomen van de Valse Profeet
Zij moeten nu vurig bidden, wanneer jullie allen getuigen zullen worden van het resultaat van deze aanval op
Mijn Heilige Vicaris. Bid, bid, bid dat de Valse Profeet zal geïdentificeerd worden voor wie hij is. Kijk uit voor
zijn optreden. Zijn naar aandacht zoekende agenda. De manier waarop Mijn misleide, heilige dienaars in
ontzag voor zijn voeten zullen neervallen. Luister dan zeer aandachtig naar wat hij te zeggen heeft. Zijn
nederigheid zal vals zijn. Zijn intenties boosaardig en de liefde die hij uitstraalt zal alleen om zichzelf draaien.
Hij zal gezien worden als vernieuwend, dynamisch – een frisse wind. Hoewel hij gedreven en energiek is,
zijn krachten zullen niet van God komen, de Eeuwige Vader. Zij komen van Satan. De Boze.
Bid, bid, bid. Mijn kinderen, wees op jullie hoede. Jullie hebben Mij nodig, nu deze profetieën geopenbaard
worden aan de mensheid. Wees sterk. Trouw aan Mijn leerstellingen. Bid in groepen. Bid de Heilige
Rozenkrans om beschermd te zijn tegen Satan.
Onthoud één les. Mijn leerstellingen veranderen nooit. Zij zijn dezelfde zoals ze dat altijd geweest zijn. Zoals
Ik vroeger al zei, wanneer jullie vinden dat ermee geknoeid wordt, er afgezwakt wordt, of, wat het geval zal
zijn, zij verdraaid worden op een wijze die vreemd lijkt of in tegenspraak met Mijn leerstellingen, wend je dan
af en bid tot Mij om leiding.
Jullie Goddelijke Verlosser
Jezus Christus

52. Troostende woorden voor diegenen die deze boodschappen in vraag stellen.
Zondag, 6 maart 2011, 15:00 u.
Mijn dochter, blijf sterk. Je moet jezelf niet kwellen door de commentaren te lezen op het internet die
bewijzen hoe vele, vele van Mijn kinderen Mij haten. Mijn verwerping begon en eindigde niet bij Mijn
Kruisiging. Ze gaat vandaag nog steeds door als resultaat van de haat die Satan door Mijn kinderen
verspreidt. Jij zal lijden in Mijn naam, net zoals Mijn geliefde volgelingen die Mij durven verdedigen. Dat is
niet nieuw, Mijn geliefde dochter. Het is enkel schokkend voor jou om dat te zien.
Zelfs diegenen van Mijn volgelingen die beweren dat ze in Mij geloven, zullen deze boodschappen moeilijk
vinden om te verteren. Met de tijd, als het bewijs zal geleverd worden, zullen al diegenen die verklaren Mij te
haten, hun inzichten herzien. Sommigen zullen wenen wanneer hun de zoete waarheid getoond wordt.
Anderen zullen blijven vragen en vragen stellen omdat zij de vergissing begaan te proberen hun beslissing
te nemen door menselijke overwegingen.
Ga nu, bid voor al diegenen die deze boodschappen in vraag stellen. Het is ook billijk dat zij dat doen. Want
al diegenen die komen in Mijn naam moeten aanvaarden dat zij zullen uitgedaagd worden, en terecht.
Daarom moeten alle boodschappen zorgvuldig onderzocht worden.
Ga nu in vrede en liefde. En onthoud, Ik bemin al Mijn kinderen, zelfs diegenen die beweren Mij te haten.
Jullie Liefhebbende Verlosser
Jezus Christus
Rechter van geheel de mensheid

53. De Mensheid wordt gestraft.
Vrijdag, 11 maart 2011, 15:30 u.
Mijn geliefde dochter, de Zuivering die de mensheid zal ondergaan door oorlogen, aardbevingen,
vulkaanuitbarstingen, vloedgolven, hittegolven en modderstromen blijft duren als gevolg van de zonden der
mensen.
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Enkel zij die zich tot Mij keren, hun Goddelijke Verlosser en hun Schepper, Mijn Vader, hun Vader, kunnen
gered worden. Beschouw Mijn Vader nooit met angst, want Hij bemint al zijn kinderen. Toch zal Hij diegenen
straffen die Zijn bestaan weigeren te aanvaarden. Zijn geduld raakt nu op, daar het kwaad, gebrek aan
geloof en de onfatsoenlijke eigenliefde van de mens aanhouden.
Mijn Eeuwige Vader, God, de Maker en Schepper van alles, bemint al zijn kinderen met een tederheid die
ouders voelen voor hun kinderen. Maar net zoals ouders, verantwoordelijke ouders, hun kinderen straffen
voor daden die agressief of ontoelaatbaar zijn, zo zal ook nu de toorn van Mijn Vader over de wereld op dit
moment neerkomen. Zoals Ik je al zei, Mijn dochter, is dit het Jaar van de Zuivering.
Mensen van overal zullen begrijpen dat deze gebeurtenissen niet normaal zijn. Zij worden door goddelijke
tussenkomst veroorzaakt om de mensen eindelijk de waarheid van de Schriften te doen inzien.
Bid, bid voor bekering.
Jullie Liefhebbende Jezus Christus

54. Aardbeving in Europa & Wereldoorlog.
Vrijdag, 18 maart 2011, 12:00 u.
Mijn zeer geliefde dochter, Ik kom vanavond om met grote liefde met jou te communiceren. Want Ik ken de
kwelling die je geleden hebt. Het lijden dat je nu opgeofferd hebt voor de zielen betekent dat zij met
verdoemenis zouden geconfronteerd geweest zijn, had jij dat niet met vreugde gedaan.
Mijn dochter, deze boodschappen zijn authentiek, maar jij moet enkel met Mij communiceren tijdens het
gebed of na het gebed. Dat is belangrijk omdat de Bedrieger soms kan proberen te onderbreken tenzij jij in
rustig gebed bij Mij bent.
Wereldoorlog
Mijn dochter, de profetieën waarvan Ik gesproken heb staan nu op het punt te gebeuren. Mijn geliefde
Plaatsvervanger heeft niet veel tijd meer over in het Vaticaan, uitgaande van de gebeurtenissen die in maart
plaatsvonden. Er zullen nu nog andere gebeurtenissen gezien worden door de mensheid inclusief een
aardbeving in Europa die velen zal schokken. Maar deze zuivering zal ervoor zorgen dat mensen zich
verenigen wat voor iedereen goed zal zijn. Andere wereldgebeurtenissen met inbegrip van
vulkaanuitbarstingen zullen zich nu voordoen* terwijl oorlog in het Midden-Oosten andere landen zal
betrekken. De andere landen van het Westen zullen een reactie uitlokken van Rusland en China. Dat alles
zal eindigen in een wereldoorlog.
Gebed zal de hevigheid van deze gebeurtenissen afzwakken
Intussen zal De Waarschuwing binnenkort plaatsvinden. Dat zal bekering meebrengen. Bekering zal, door
het gebed, de schaal en de hevigheid van deze gebeurtenissen afzwakken.
Lijden zal Nederigheid brengen – Nederigheid zal zielen redden
Mijn dochter, naargelang de wereld deze ontstellende gebeurtenissen blijft ervaren, zullen zij die lijden
nederig worden. Door nederigheid kunnen zij gered worden. Dat alles is nodig om de wereld voor te
bereiden op Mijn Tweede Komst. Die tijd is niet veraf. Dat zal een dag van grote heerlijkheid zijn voor
gelovigen. Houd deze dag op de voorgrond van jullie gedachten want alle voorgaande lijden dat jullie in Mijn
naam doorstaan hebben zal dan vergeten zijn.
Alle profetieën die voorzegd zijn in het Boek der Openbaring doen zich nu aan de wereld kennen. Diegenen
die de betekenis begrijpen van deze gebeurtenissen, alstublieft, alstublieft, leg aan anderen het belang uit
om aan God vergeving te vragen die nodig is om hun zielen te reinigen.
Twijfel omtrent Mijn Boodschappen
Mijn dochter, luister altijd, altijd naar Mijn boodschappen met je hart. Je weet dat ze van Mij komen, jouw
Goddelijke Verlosser, toch zullen anderen je er soms van overtuigd hebben dat zij niet van Mij komen. Dat
kwetst Mij zo diep. Ik begrijp dat vele van je eigen twijfels voortkomen uit een bezorgdheid dat jij mensen in
geen geval wil misleiden. Jij moet nu eindelijk al die gedachten opgeven.

* Details omtrent plaats en maand bekend bij de zieneres.
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Geef je Wil over aan Mij
Mijn dochter, jij zou sterker zijn indien een priester je de geestelijke steun zou geven die je nodig hebt.
Helaas, niet één van hen zal Mijn kelk gepast aannemen – iets wat Ik zeer beledigend vind. Zodoende moet
jij Mij nu volledig vertrouwen. Geef je wil eindelijk aan Mij over en alles zal er veel duidelijker uitzien. Bid elke
dag Mijn Goddelijke Barmhartigheidrozenkrans zoals Ik je eerder al gevraagd heb en ook de Heilige
Rozenkrans. Ga ook minstens eens per week naar een kerk voor Aanbidding (van het Allerheiligste
Sacrament). Al die kleine geschenken voor Mij zullen je dichter bij Mij brengen. Hoe dichter je komt hoe
gemakkelijker en eenvoudiger je taken zullen zijn.
Verdedig deze boodschappen
Eerbiedig dit Allerheiligste Schrift. Verdedig het. Aanvaard dat het zal aangevallen en verscheurd worden
vooral door diegenen die beweren deskundigen te zijn en die stukken zullen zoeken waarvan zij zeggen dat
ze Mijn leerstellingen tegenspreken. De enige tegenspraak zal hun eigen gebrekkige interpretatie zijn van
Mijn leerstellingen. Dat is waar zij Mijn Heilige Woord verdraaid en verkeerd geïnterpreteerd hebben omdat
het hun beter uitkomt dat te doen.
Belangrijk om in staat van genade te blijven
Mijn dochter, Ik heb jou en je intieme communicatie met Mij vanuit het hart gemist. Vraag Mij om de genade
om sterk te blijven en ze zal je gegeven worden. Ik heb plannen met jou, Mijn dochter. Ze zijn zeer
belangrijk. Daarom is het belangrijk dat jouw ziel gezuiverd wordt en dat jij altijd in staat van genade blijft.
Terwijl jouw definitieve omvorming plaatsvindt naar geestelijke volmaaktheid, zul jij lijden, Mijn dochter. Maar
Ik zal je hierop voorbereiden. De mening van anderen moet je niet raken. Zij die niet in het licht zijn en je van
streek maken – negeer hen. Maar bid voor hen. Weet echter dat zij je zo ver van Mij kunnen wegtrekken,
zonder dat jij je daarvan bewust bent, dat jij tijdens zo’n periode je hart voor Mij zal gesloten houden.
St.-Augustinus and St.-Benedictus werken samen met jou. Roep hun hulp in en je zal alles veel
gemakkelijker vinden. Mijn werk doen, de opdrachten uitvoeren die Ik van jou verlang, is moeilijk. Bij elke
stap op de weg zullen pogingen ondernomen worden om je te doen struikelen. Boosheid, frustratie en
argumenten zullen op je afkomen en toenemen. Allen zijn ze bestemd om de wil te verzwakken als je ze
toestaat.
Je moet je huis zegenen en altijd de Rozenkrans, een Benedictuskruis en Wijwater bij je hebben. Wees
moedig nu. Vertrouw op Mij ten volle, laat eindelijk los. Offer Mij nu je vrije wil en Ik zal al de genaden in jou
uitstorten die nodig zijn om Mijn werk volmaakt uit te voeren.
Ik bemin je, Mijn uitverkoren dochter. Ik zal je blijven sterker maken dan je bent. Ik zal je leiden. Maar opdat
dit werkelijk doeltreffend kan zijn, moet jij je aan Mij overgeven met lichaam, ziel en geest. Maar het offer
moet van jou komen als een kostbare gave voor Mij. Ik kan hem niet zomaar van jou wegnemen, omdat jouw
vrije wil een bijzondere gave is van God, Mijn Eeuwige Vader.
Ga nu in vrede, Mijn dochter. Geef Mij je zorgen en bekommernissen. Maak je geest, lichaam en ziel vrij.
Dan, wanneer jij jouw vrije wil opgeeft, zal je eindelijk met Mij verenigd worden. Die gave aan Mij zal ervoor
zorgen dat Mijn woord effectiever in de hele wereld gehoord wordt.
Je Liefhebbende Verlosser van de Mensheid
Jezus Christus
Rechtvaardige Rechter

55. Bid voor hen die je pijn doen.
Maandag, 21 maart 2011, 23:00 u.
Mijn dochter, jij voelt vanavond een vrede zoals je die in lange tijd niet meer gevoeld hebt. Mijn dochter, je
bent gekweld geweest door de Bedrieger maar nu, door de genaden die Ik in je heb uitgestort, voel jij niet
langer de effecten van zulke aanvallen.
Ik heb je een zuivere ziel gezonden, vervuld van liefde, om jou te helpen begeleiden. Hij zal jouw hand
vasthouden en je naar Mij en de waarheid leiden. Mijn geliefde dochter, nu weet jij wat het is te lijden in Mijn
naam. Jij weet wat het is om publiekelijk bespot te worden, achter je rug belachelijk gemaakt te worden,
onterecht beschuldigd te worden van verkeerd te handelen. En dat alles in Mijn naam. Verheug je, Mijn
dochter, want dat wil zeggen dat jij nu dichter met Mij verenigd bent. Zoals jij eindelijk begrijpt, zal het gebed
je in staat van genade en vrede bewaren.
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Mijn dochter, vel geen oordeel over hen die je pijn doen. Bid voor hen. Vergeef hun. Maar dat heb jij al
gedaan, niet? Nu begrijp je de waarheid van Mijn onderrichtingen. Ik zal je sterker en sterker maken, Mijn
dochter. Vrees nooit. Zoals Ik je vroeger al gezegd heb, zal de Bedrieger nooit jouw ziel ontstelen. Ik houd je
stevig in Mijn armen en beloof je, dat mocht jij afdwalen, Ik je altijd terug naar Mij zal trekken.
Jij moet nu in kracht en moed toenemen om Mijn Goddelijke boodschappen aan de mensheid mee te delen.
Het is dringend. Jij weet wat te doen. Roep Mij in je hart elke minuut van de dag. Ik bemin je, Mijn moedige,
dierbare dochter. Ik ben trots op je door de manier waarop jij rustig de waarheid verdedigd hebt en deze
heilige boodschappen niet hebt verloochend. Omdat jij de waarheid kent.
Jouw geliefde Verlosser
Jezus Christus

56. Betekenis en Kracht van het Gebed.
Donderdag, 24 maart 2011, 23:00 u.
Mijn zeer geliefde dochter, het is met grote vreugde dat Ik Mij vanavond opnieuw met jou verenig. Jij bent nu
vervuld met de genade van onderscheiding en weet nu zeer duidelijk hoe de rechte weg te volgen.
Nu jij je eindelijk hebt overgegeven en in vereniging bent met Mij, nu ben jij vrij. Vrij van twijfels, zuiver van
geweten, sterker dan voorheen en klaar om aan de wereld Mijn belofte te openbaren. Mijn woord zal de
dringendheid duidelijk maken voorbereid te zijn om jullie harten te openen voor het moment waarop allen
hun zonden zullen zien.
Door voorbereid te zijn en vooraf gewaarschuwd kunnen veel en veel meer zielen gered worden. Hoe groter
de bekering hoe zwakker de vervolging die dan zal volgen. Mijn dochter, word nooit zelfgenoegzaam, noch
moet je beangstigd zijn voor de komende gebeurtenissen. Alles zal voorbijgaan en in de plaats daarvan zal
een gelukkiger wereld oprijzen met meer liefde overal.
Boodschappen om allen gewoon te herinneren aan Gods Bestaan
Zeg Mijn volk overal dat deze boodschappen gewoon bedoeld zijn om al Gods kinderen eraan te herinneren
dat Hij bestaat. Zij moeten zich ook realiseren dat hun zielen het belangrijkste zijn van hun menselijke
wezen. Zorg voor hun zielen is van levensbelang om te kunnen delen in de prachtige toekomst die allen
wacht. Mensen moeten zichzelf de Tien Geboden weer in herinnering brengen en ze eren. Dan hoeven zij
alleen maar Mijn leerstellingen te volgen en hun leven leiden zoals Ik hun gezegd heb.
De reden waarom Ik profetieën geef is om Mijn volgelingen te bewijzen dat er een goddelijke tussenkomst
plaatsvindt. Daardoor hoop Ik dat zij hun harten zullen openen opdat de waarheid er kan binnenkomen.
Goddelijke Liefde brengt Vrede
Veel mensen bewijzen Mijn onderrichtingen slechts lippendienst. Anderen vinden ze saai en vervelend. Zij
zijn bang omdat ze denken dat zij door Mij na te volgen de vertroosting zullen missen van materiële dingen
in hun leven. Wat zij niet begrijpen is dat de enige echte vertroosting die zij mogelijks kunnen ervaren, de
Goddelijke Liefde is. Die liefde kan alleen in jullie leven binnen komen door via het gebed dichter bij Mij en
Mijn Eeuwige Vader te geraken. Eens jullie die vrede ervaren zullen jullie bevrijd zijn van zorgen en stress.
Zelfs een berg van valse stimulansen kan niet tippen aan de euforie die tot stand komt wanneer jullie dichter
bij Mijn Hart komen. Want die liefde doordringt niet enkel jullie gehele lichaam, geest en ziel, maar zij stelt
jullie ook in staat een vrijer leven te leiden. Jullie zullen een diepe tevredenheid ervaren die jullie tot dan toe
onbekend was. Wanneer jullie dan achterom kijken zullen jullie merken hoe weinig de wereld van materiële
luxe jullie nog aanspreekt. Jullie zullen de interesse in deze dingen verliezen en dat zal jullie verbazen.
O kinderen, konden jullie al maar proberen om dichter bij Mij te komen, dan zullen jullie eindelijk vrij worden.
Jullie zullen dan niet langer een lege wanhoop in jullie zielen voelen. In de plaats daarvan zullen jullie
rustiger zijn, minder gehaast, meer tijd hebben om aandacht te besteden aan anderen en in vrede zijn. Dat
zal van jullie uitstralen. Anderen zullen als vanzelfsprekend naar jullie toegetrokken worden. Jullie zullen
verbaasd zijn waarom. Wees niet bang, want dat is de genade van God die aan het werk is. Wanneer jullie
vol genade zijn dan werkt dat aanstekelijk en dat verspreidt zich door de liefde naar de anderen, zo gaat de
cyclus verder.
Onthoud alstublieft kinderen, om die reden, het belang van het gebed. De kracht die het geeft en de snelheid
waarmee het reist om al die begunstigde zielen te omhullen die in deze wolk van liefde getrokken zijn.
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Satans Web van Bedrog veroorzaakt angst
Net zoals gebed en liefde voor elkaar stuwkracht bekomen, zo doet ook de haat die door Satan uitgespuwd
wordt. De Bedrieger verspreidt zijn bedrog door die mensen die geen geloof hebben of die ploeteren in
duistere geestelijke spelen. Zijn web van haat vangt zelfs diegenen aan de verste uiteinden die menen dat zij
een redelijk goed leven leiden. Dat subtiele web kan ieder vangen die niet voorzichtig is. De ene
gemeenschappelijke noemer die al diegenen voelen die gevangen zijn, bestaat uit onrust, opwinding,
wanhoop en vrees. Die angst gaat heel snel over in haat.
Loop allen vlug naar Mij. Wacht niet tot jullie leven helemaal ondersteboven is door onnodige kwelling. Want
Ik ben altijd daar en kijk toe. Wachtend. Hopend dat ieder van jullie zijn trots zou laten vallen zodat Ik kan
binnenkomen en jullie omhelzen. Ga jullie kerk binnen en bid tot Mij. Spreek thuis tot Mij. Op jullie weg naar
het werk. Waar jullie ook zijn, roep Mij. Jullie zullen vrij snel weten hoe Ik antwoord.
Word wakker – Open jullie gesloten harten
Word wakker, kinderen. Weten jullie nu nog niet dat jullie Mij nodig hebben? Wanneer zullen jullie nu
eindelijk jullie gesloten harten openen en Mij binnenlaten? Voor jullie eigen goed en dat van jullie families,
verkwist geen kostbare tijd. Ik ben Liefde. Jullie hebben Mijn liefde nodig om een eind te maken aan jullie
uitgedroogde en ondervoede zielen. Eens jullie Mijn liefde ervaren, zal jullie geest zich verheffen en het jullie
mogelijk maken weer echte liefde te voelen. Die liefde zal jullie geest dan openen voor de waarheid – de
beloften die Ik voor eenieder van jullie gedaan heb toen Ik voor jullie zonden op het kruis gestorven ben. Ik
bemin jullie, kinderen. Alstublieft, toon Mij de liefde die Ik van jullie verlang. Blijf niet verloren voor Mij. Er is
nog maar weinig tijd, kinderen, om terug te komen naar Mij. Stel niet uit.
Jullie liefhebbende Verlosser
Jezus Christus

57. De Hand van Mijn Eeuwige Vader zal nu op deze ondankbare blinde wereld
neerkomen.
Maandag, 4 april 2011, 19:00 u.
Mijn zeer geliefde dochter, de tijd staat nu niet aan onze kant. Duw, drijf deze boodschappen zo ver als je
kan in de wereld voort. De tijd voor De Waarschuwing is nu zeer nabij. Zeg Mijn volgelingen, omwille van
hun geloof in Mij, de ongelovigen te helpen bekeren en zich voor te bereiden voor De Waarschuwing.
Mijn dochter, terwijl jij deze boodschappen in vraag blijft stellen, verlies je kostbare tijd. Tijd is niet
voorhanden voor Mijn geliefde zielen die hunkeren naar verlossing. Mijn dochter, de zonde tiert welig en
verspreidt zich als een virus in elke hoek van de wereld. Satan voert de mensheid in chaos. Hij is overal. Hij
kwelt zowel goede zielen als zij die voor Mij verloren zijn. Hij moet gestopt worden. Gebed en de
verspreiding van Mijn woord zullen helpen. Zeg Mijn volgelingen hoe Satan de mensheid aan het teisteren
is. Hij is niet enkel aanwezig door de wereldwijde onrust, hij infecteert ook diegenen die menen dat zij
handelen uit zin voor gerechtigheid. Hij is ook tegenwoordig in het jonge zorgeloze gezelschap, in hun
muziek en in hun cultuur van beroemdheid.
Red nu zielen door Mijn Barmhartigheidrozenkrans te bidden. Verspreid dit gebed als een zaak van
hoogdringendheid. Het instinctief besef van paniek, afschuw, onrust en bittere haat dat nu in de wereld
ervaren wordt, wordt diep gevoeld door Mij, de Goddelijke Verlosser der mensen die eindeloos tranen
vergiet voor deze verloren zielen.
Zeker, de mensheid kan niet blind blijven voor de haat die zij overal ziet? Weten zij niet dat het Satan is, de
Bedrieger, die aan het werk is? Zoals de boosaardige haat en de ziekmakende gruwelijkheden zich als een
lopend vuur verspreiden, zo ook zal de hand van Mijn Eeuwige Vader nu neerkomen op deze ondankbare
en blinde wereld. Zoals de menselijke gruwelijkheden verdergaan, waar mensen elkaar bekampen met
verschrikking en moord, zo ook zullen de ecologische rampen toenemen als straf voor de zonde van de
mens tegen zijn medemens. Die kastijding zal nu over de wereld komen.
De strijd om zielen te redden is begonnen
De strijd om zielen te redden is begonnen. Bid vurig voor jullie zelf en jullie families. Want vele onschuldige
zielen zullen betrokken raken in dit onheil. Vrees niet, want zij die trouw zijn aan Mij en Mijn Eeuwige Vader
zullen gered worden. Indien Mijn Eeuwige Vader nu niet tussenbeide komt dan zal de mens een
volkerenmoord aanrichten op zo’n grote schaal dat de wereldbevolking met grote proporties zal verminderd
worden.
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Goddelijke Barmhartigheid
Jullie allen, houd vast aan jullie geloof want zonder jullie geloof zal jullie lijden moeilijk te verdragen zijn. Lof
zij Mijn Vader om Mij de gave van Goddelijke Barmhartigheid te vergunnen. Mijn Barmhartigheid kent geen
grenzen en dat zal jullie allen nu bewezen worden. Deze oceaan van zuivere onvervalste liefde zal over al
Mijn kinderen uitgestort worden om jullie te helpen redden van de haat en de boosheid die door de Duivel
verspreid worden. Was jullie zielen nu door gebed in Mijn liefde want de tijd is nabij.
Onthoud, Ik bemin jullie allen. Mijn gave van Barmhartigheid is voor allen, zelfs voor hen die in doodzonde
verkeren. Zij zullen een kans krijgen om berouw te tonen. Om Satan te verwerpen. Om zich met Mij te
verenigen in Mijn genadevolle Koninkrijk dat komt.
Kijk naar de Hemel. Laat Mij jullie allen vasthouden en omhelzen.
Jullie Geliefde Verlosser
Altijd Genadevolle Rechter
Jezus Christus

58. Oordeel nooit over andere religies, geloofsovertuigingen of seksuele
voorkeuren.
Woensdag, 6 april 2011, 12:00 u.
Mijn geliefde dochter, de kwelling die jij ondergaat komt van de Bedrieger die jou constant probeert te
verleiden om dit zeer heilige werk op te geven. Hij verscheurt je, aanvaard dit. Twijfel nooit aan Mijn
Goddelijk Woord, hoe moeilijk dat ook voor jou mag zijn. Je zal beloond worden met de geest van vrede
wanneer jij je werkelijk aan Mij zal overgeven. Blijf Mij dat elke dag zeggen, de hele dag door en vraag Mij
om je te vullen met de genade van vreugde zodra de Bedrieger je aanvalt. Blijf sterk, Mijn dochter. Geef
nooit op. Houd je gedachten vrij van wanorde en concentreer je op Mijn boodschappen voor de wereld. Zij
worden aan de mensen gegeven om opnieuw het rechte pad naar Mij te vinden.
Mensen zijn door Mijn leer verward
Veel mensen zijn nu verdwaald. Zij zijn verward door Mijn leer en de vele wegen waarop zij geïnterpreteerd
is geweest, afgezwakt, veranderd, dingen die werden toegevoegd en andere weggelaten. Mijn kinderen
hebben nu leiding nodig zodat zij de genaden kunnen zoeken die zij nodig hebben om weer sterk te worden
en licht van hart. Dat kan enkel bereikt worden door gebed en het vasthouden aan Mijn onderrichtingen.
Ik sluit geen enkele ziel in de wereld uit
Mijn kinderen die bekeerd zijn weten dit en komen dichter tot Mijn Hart door de sacramenten. Toch moeten
die verloren gelopen kinderen beginnen bij het allereerste begin en zichzelf de Tien Geboden in herinnering
brengen die door Mozes aan de wereld gegeven werden. Vele, vele kinderen van vandaag kennen ze niet
eens. Ik sluit geen enkele ziel uit in de wereld, ongeacht welke religie zij praktiseert.
Waarschuwing voor Gelovigen die neerkijken op andere geloofsovertuigingen
Als Mijn gelovigen zichzelf onderscheiden of zichzelf verheffen ten koste van hen die Mijn leer niet kennen,
dan gedragen zij zich net zoals de Farizeeën deden. Schande over hen die zichzelf beter achten dan die
zielen die onderricht nodig hebben. Schande over hen die, ofschoon zij de waarheid kennen, anderen
misprijzen die een ander geloof aanhangen. Of die menen dat zij, door bevoorrecht te zijn met de kennis van
de waarheid en door voordeel te halen uit de Allerheiligste Sacramenten, denken dat zij belangrijker zijn in
Mijn ogen. Ja, Ik ontvang veel troost en vreugde in Mijn Hart van deze trouwe volgelingen. Maar wanneer zij
anderen veroordelen of beoordelen omwille van hun geloof dan beledigen zij Mij ten zeerste.
Mijn volgelingen, open jullie ogen voor de waarheid van Mijn leer op het meest eenvoudige niveau: oordeel
anderen nooit. Kijk nooit neer op diegenen waarvan jullie geloven dat zij zondaars zijn en die Mijn leer
verwerpen. Want in Mijn ogen zijn zij evenveel waard als jullie hoewel aan jullie de gave van de waarheid
gegeven is. Het geeft Mij veel hartzeer wanneer deze volgelingen, nochtans goed bedoeld, die arme
verdwaalde zielen dicteren hoe hun levens te leven. Daarmee gaan zij de verkeerde weg op.
Zeg nooit tegen mensen met andere geloofsovertuigingen of seksuele voorkeuren dat zij verdoemd
zijn
Het opdringen van Mijn leer op een manier waarop jullie aan niet-volgelingen vertellen dat zij zullen
omkomen of schade zullen ondervinden, door hun wegen te bestempelen als ‘kwaad’, zal hen slechts
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zwakker maken dan voordien. Velen zullen jullie eenvoudig de rug toekeren. Dan zullen jullie gefaald
hebben. In plaats van de les te spellen, toon medeleven. Onderricht door het voorbeeld. Zeg nooit of kom
nooit in de verleiding om deze mensen te zeggen dat zij verdoemd zijn in Mijn ogen. Want dat zijn zij niet.
Ik bemin elke afzonderlijke ziel van alle religies. Van alle overtuigingen. Van alle geloofsovertuigingen. Van
alle seksuele voorkeuren. Elk is een kostbaar kind. Geen enkel beter dan de ander. Hoewel zonde er altijd
zal zijn – jullie zijn allemaal zondaars, onthoud dat – zal het aan ieder van jullie zelf zijn om Mijn leer na te
volgen en Mijn woord te verspreiden.
Omhels elkaar. Toon medeleven met elkaar. Sluit niemand uit ongeacht of het nu Katholieken, andere
Christelijke gezindten, Islamieten, Hindi, Joden of Boeddhisten zijn – noch die nieuw opgekomen sekten die
niet geloven in God, de Eeuwige Vader. Bid voor hen. Leer hun het belang om hun harten voor de waarheid
te openen. Onderricht door het voorbeeld. Verspreid bekering. Maar vel nooit of te nimmer een oordeel over
iemand of probeer nooit jullie zelf te onderscheiden van diegenen die de waarheid niet begrijpen.
Geloof nooit dat jullie beter zijn dan jullie broers en zussen omdat jullie vanuit de Hemel de genaden
gegeven zijn om Mij trouw te zijn. Ja, jullie geven vreugde aan Mijn Heilig Hart, maar jullie moeten met
anderen omgaan op een liefdevolle en geen autoritaire manier.
Niemand van jullie is waardig om anderen te oordelen
Onthoud deze les – niet één onder jullie is waardig anderen te oordelen of te benaderen. Niemand heeft de
macht of de goddelijke kennis om enige morele beoordeling van anderen te maken. Bewaar altijd een open
geest en onthoud, de dag dat je gelooft dat jij belangrijker bent in Mijn ogen dan zij die jij als zondaars
beoordeelt, de dag is dat jij voor Mij verloren gaat.
Ik zal geen enkele geloofsovertuiging van deze boodschappen uitsluiten
Mijn woord wordt nu aan de wereld gegeven als een geschenk voor de mensheid. Voor elkeen onder jullie.
Door deze communicaties zal Ik Mij niet richten tot slechts één groep van toegewijde volgelingen. Voor hen
die de waarheid begrijpen, laat Mij jullie herinneren. Al Mijn kinderen van over de hele wereld, vooral de
meest verharde zondaars en zij die niet geloven in het bestaan van Mijn Eeuwige Vader, God de Schepper
en Maker van alle dingen, zijn nu een prioriteit. Het zal van jullie afhangen, Mijn volgelingen, om zeer
standvastig te bidden en liefde te tonen aan hen die blind zijn. Maar doe dat op de manier zoals Ik jullie leer.
Onthoud tenslotte dat Ik jullie allen bemin.
Jullie geliefde Verlosser
Jezus Christus
Koning van alle mensen

59. Miljoenen zielen zullen gered worden door deze boodschappen.
Donderdag, 7 april 2011, 22:00 u.
Mijn geliefde dochter, vandaag werden jou de gave van de Heilige Geest samen met nog andere bijzondere
Goddelijke genaden toebedeeld. Mijn dochter, nu jij je vrije wil hebt opgegeven, zal je verdergaan om Mijn
Allerheiligste Wil te volbrengen. Jij zal nu ten volle het belang beseffen van totale gehoorzaamheid aan Mij,
in jouw gedachten, woorden, handelingen, gedrag en houding. Jij zal nu Mijn begeleiding volgen en haar
eerst zoeken alvorens zelf enige actie in Mijn naam te ondernemen.
Eindelijk ben jij klaar om Mijn richtlijnen te volgen. Jij moet nu elke tweede dag ten minste twee uur van
gebed aan Mij toewijden. Daarenboven moet jij de leiding volgen van de Godgewijde begeleider die jou door
de Hemel gezonden is. Hij zal tot jou spreken zoals Ik het hem opdraag. Doe exact wat hij zegt. Jij moet
zorgen dat je elke dag met Mij communiceert, want Ik heb je veel te zeggen.
Mijn dochter, luister voortaan alleen naar Mijn stem. Schrijf alleen neer wat je van Mij ontvangt. Aanvaard
nooit meningen van anderen over deze Allerheiligste boodschappen. Er is slechts één mond waarmee Ik
met jou spreek en dat is de Mijne. Vertrouw Mij, Mijn dochter. Vertrouw Mij volledig. Stel deze boodschappen
nooit in vraag want Ik ben het die met je spreek. Onthoud dat altijd. Nu je Mij vertrouwt zal je veel sterker
worden. Laat Mij je ervan verzekeren dat jij nu in staat zal zijn om doeltreffender af te rekenen met de
aanvallen van de Bedrieger.
Voel jezelf in vrede. Mijn dochter, de liefde voor jou stroomt door Mijn Hart terwijl jouw toewijding en liefde
voor Mij je vervult en week maakt. Deze machtige liefde is zuiver in zijn geheel en kan met niets vergeleken
worden van wat jij vroeger ooit in deze wereld al ervaren hebt.

65

De Hemel verheugt zich om jouw definitieve overgave. Maar nu moet jij jezelf voorbereiden op het helpen
redden van miljoenen zielen. Mijn Dochter, de taak die Ik van jou verlang is enorm naar menselijke
begrippen. Jij, Mijn dochter, zal voor de wereld de boodschapper zijn van het omvangrijkste boek van Mijn
Heilig Woord om de wereld voor te bereiden op Mijn Tweede Komst.
Mijn dierbare kinderen, die Ik bemin met een hartstochtelijke liefde die jouw kennis te boven gaat, moeten
opnieuw naar Mijn Allerheiligste Hart getrokken worden voor het te laat is. Mijn dochter, van jou wordt
verwacht Mijn woord aan de mensheid te bezorgen. Dat is geen gemakkelijke taak. Jij zal er om te lijden
hebben, maar jij moet begrijpen dat dit nu jouw plicht is tegenover Mij. Jij werd geroepen om ervoor te
zorgen dat miljoenen zielen gered zullen worden van de vuren van de Hel door het woord dat komt van Mijn
Goddelijke lippen.
Blijf op de juiste manier met Mij in verbinding staan. Ik zal je te allen tijde begeleiden. Vrede zij met je, Mijn
dochter. Mijn Allerheiligste Geest overstroomt nu jouw ziel. Jij bent nu vol liefde en vreugde en klaar voor de
volgende fase van deze Goddelijke missie.
Je Verlosser
Jezus Christus

60. Mijn pijn is vandaag nog groter dan tijdens Mijn Kruisiging.
Woensdag, 13 april 2011, 23:00 u.
Mijn zeer geliefde dochter, Ik ween vanavond met grote droefenis om de zonden van de mensheid die met
grote intensiteit zijn toegenomen terwijl de tijd voor de wereld nadert om Mijn Passie op het kruis te
herdenken. Mijn pijn is zelfs groter dan toen Ik werd gekruisigd. Ik beleef nu opnieuw de agonie die Ik
doormaakte terwijl de zonden van de mensheid Mijn Hart doorboren met een zwaard dat langer, scherper en
pijnlijker is. Hoor Mijn klagen. Hoor Mijn geween. Jullie allen. Troost Mij in deze diepe agonie die Ik vandaag
doormaak. Dagelijks moet Ik getuige zijn van het grote verdriet, de pijn en de foltering die mensen elkaar
aandoen. Die mensen kinderen aandoen. Deze moordenaars tonen geen berouw, zo besmet zijn hun zwarte
zielen door Satan, de Bedrieger. Hij toont geen enkel medelijden met jullie, daar hij geen ziel heeft. Toch
vallen mensen domweg als blinden voor zijn verleidingen. Zo slaafs staan zij toe dat zij worden
meegetrokken in die verschrikkelijke duisternis dat Ik beroep moet doen op jullie, gelovigen, en vragen om
vurig te bidden voor de redding van zulke zielen.
Mijn pijn neemt elke dag toe. Zonde wordt door de mens niet gezien voor wat ze is. Hoofdzakelijk handelt
het bij haar om eigenliefde. In het ergste geval is het een liefde voor alles wat schade toebrengt aan anderen
door oneerlijkheid, geweld, misbruik en moord. Waarom knijpen de mensen een oog toe wanneer zij getuige
zijn van zulke gruwelijkheden? Deze slachtoffers zijn mensen net zoals jullie. Bid vurig voor deze daders
want ook zij zijn slachtoffers. Mijn kinderen, zij werden verstrikt door de Bedrieger, maar velen erkennen niet
eens dat hij bestaat. De tijd komt nu dichterbij dat Mijn woord weer echt op aarde gehoord zal worden.
Alstublieft, alstublieft, leg aan allen uit dat Mijn Barmhartigheid nu op het punt staat op aarde gezien te
worden door de aangekondigde mystieke gebeurtenis. Het is belangrijk om tegen zoveel mogelijk mensen te
zeggen dat zij God, de Eeuwige Vader, moeten vragen om ieder van jullie vergiffenis te schenken voor elke
zonde die jullie begaan hebben. Doe het nu. En vlug. Red jullie zielen en die van anderen. Hoewel de
bekeringen onstuitbaar zullen zijn, zullen sommige ongelukkige zielen de schok niet overleven. Bid, bid dat
zij niet zouden sterven in doodzonde.
Alstublieft, denk tijdens deze Veertigdagentijd aan Mijn Passie door het offer te overwegen dat Ik vrijwillig
voor ieder van jullie gebracht heb, zodat jullie allen konden gered worden. Begrijp dan dat De
Waarschuwing, de Verlichting van het Geweten, Mijn volgend geschenk van Barmhartigheid is voor de
mensheid.
Verspreid bekering overal. Help de Bedrieger te verslaan door het bidden van Mijn Goddelijke
Barmhartigheidrozenkrans om zielen te redden. Vertrouw Mij nu en breng Mij terug in jullie harten. Verenig
jullie met elkaar om de mensheid door liefde te redden.
Jullie Goddelijke Verlosser
Jezus Christus
Zoon van God, de Almachtige Vader, Schepper en Maker van alle dingen
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61. Bijzondere Genaden beloofd om zich tot Jezus te wenden voor slechts één dag.
Donderdag, 14 april 2011, 11:00 u.
Mijn geliefde dochter, bedankt dat jij meer tijd uittrekt voor dit zeer heilig werk. De tijd is voor jullie allen
gekomen om jullie harten slechts voor één dag voor Mij te openen om Mij in staat te stellen jullie met
bijzondere genaden te vullen. Deze genaden zullen nu uitgestrooid worden over diegenen die vergeten zijn
dat Ik besta, daar Goede Vrijdag nadert.
Aangezien de tijd voor de krachtige Noveen van de Goddelijke Barmhartigheid naderbij komt, zal deze tijd
gebruikt worden om jullie zielen te overstromen met een speciale gave van Mij. Doe nu wat Ik zeg en bid tot
Mij vandaag in jullie eigen woorden. De genaden die Ik zal geven zullen jullie niet alleen dichter naar Mijn
Heilig Hart voeren, maar zullen jullie vullen met de Heilige Geest. Bid Mijn noveen van Goede Vrijdag en
betrek er zoveel mogelijk zielen in en Ik zal ze stuk voor stuk redden.
Diegenen onder jullie die terugvallen, zelfs na toewijding aan Mij, Ik zal jullie telkens opnieuw oprichten.
Wees nooit bang naar Mij terug te keren als jullie verdwalen. Ik zal hen die naar Mij blijven terugkeren nooit
in de steek laten. Als zondaars zal dat altijd weer gebeuren. Vrees nooit, Ik sta naast elk van jullie, klaar om
jullie op elk moment te omhelzen. Zonde kan vergeven worden. Voel je nooit schuldig over de zonde in geval
je de behoefte hebt naar Mij te komen om vergeving te vragen. Ik ben er altijd.
Mijn kinderen, gebruik de Goede Week om na te denken over al de offers die Ik gebracht heb voor de
zondaars. Mijn medelijden blijft sterk. Het is nooit verminderd voor de zielen, zelfs niet voor diegenen die Mij
diep beledigen. Indien een ziel vergeving vraagt dan zal die zonde worden verwijderd. Mijn Noveen van de
Goddelijke Barmhartigheid zal de meest krachtvolle genaden indruppelen als zij gebeden wordt vanaf Goede
Vrijdag tot aan het Feest van de Barmhartigheid negen dagen later. Door het bidden van deze noveen,
zullen jullie niet alleen jullie eigen zielen redden, maar miljoenen andere. Doe dat voor Mij.
Jullie eeuwige geliefde en trouwe Goddelijke Verlosser
Jezus Christus

62. Ik ben aanwezig in de Eucharistie ondanks de misinterpretatie van Mijn Belofte.
Donderdag, 14 april 2011, 12:00 u.
Mijn geliefde dochter, wees niet bezorgd, jij maakt vooruitgang in de manier waarop jij tijd vrijmaakt om tot
Mij te bidden. Nu is het belangrijk dat de mens inziet dat hij, om dichter tot Mijn Hart te komen, de
noodzakelijkheid moet begrijpen om het sacrament van de Allerheiligste Eucharistie te ontvangen.
Veel mensen, inclusief andere Christelijke groeperingen ontkennen Mijn werkelijke tegenwoordigheid in de
Eucharistie. Waarom zij besloten hebben om de beloften af te wijzen die Ik maakte bij Mijn Laatste
Avondmaal, waar Ik beloofde dat Ik Mijn Vlees en Bloed zou geven als voedsel voor jullie zielen, is
onduidelijk. Wat wel duidelijk is, is dat het wonder van de Heilige Eucharistie, tegenwoordig in alle
tabernakels over de hele wereld, vandaag bestaat en er is om jullie arme ondervoede en lege zielen te
voeden met Mijn tegenwoordigheid. Die tegenwoordigheid zal jullie sterken op zo’n wijze dat wanneer jullie
Mij niet meer zouden kunnen ontvangen, eens jullie eraan gewoon zijn, jullie je verloren zouden voelen.
Vele Christenen ontkennen één van de meest fundamentele beloften die Ik maakte tijdens Mijn Kruisiging,
dat Ik tegenwoordig zou zijn in brood en wijn en een voortdurend teken zou achterlaten om te helpen hun
zielen te voeden. Te veel menselijk redeneren heeft ervoor gezorgd dat Ik zelfs door goedmenende
Christenen verworpen werd. Diezelfde Christenen kunnen de Heilige Eucharistie niet ontvangen in haar
ware gedaante. De Allerheiligste Eucharistie werd jullie allen gegeven als een grote gave voor jullie
verlossing en redding. De verwerping van het feit dat Ik er tegenwoordig ben, betekent dat jullie speciale
genaden verbeuren die deel uitmaken van een verbond om Mij nog dichter in jullie harten te brengen.
Vergeet niet dat Ik voor jullie gestorven ben om jullie eeuwig leven en heil te geven. Ontvang Mij als de
levende tegenwoordigheid en jullie zielen zullen ontvlammen op een manier die jullie niet voor mogelijk
hadden geacht. Keer terug om Mijn Lichaam en Mijn Bloed te ontvangen. Laat Mij jullie twijfels wegnemen.
Dit is één van de grootste vergissingen die Christenen gemaakt hebben, de ontkenning van Mijn intrede in
hun zielen op die wijze. Het beledigt Mijn Eeuwige Vader ten zeerste omwille van het offer dat ermee
gepaard ging om jullie te redden. Laat Mij licht en voedsel brengen in jullie levens. Jullie zullen meer geneigd
zijn om de waarheid van Mijn onderricht te aanvaarden nadat De Waarschuwing heeft plaatsgevonden.
Vergeet niet wat Ik beloofde tijdens Mijn Laatste Avondmaal dat wanneer jullie het brood en de wijn nemen
het voor jullie Mijn Lichaam en Mijn Bloed zal worden. Elke andere interpretatie is door menselijke logica en
redeneren verdraaid. Begrijp en aanvaard nu de waarheid.
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Jullie liefdevolle Verlosser
Jezus Christus

63. Hoe kunnen jullie verzekeren dat jullie familie en vrienden de Hemel kunnen
binnengaan.
Vrijdag, 15 april 2011, 15:30 u.
Mijn geliefde dochter, Ik ben blij omdat zoveel goede en trouwe volgelingen van Mij zich samen verenigen
om tijdens de Goede Week eensgezind het offer eer te bewijzen dat Ik voor allen gebracht heb. Een offer dat
Ik altijd weer bereidwillig zou brengen, ware het om jullie stuk voor stuk te redden. Mijn liefde is diep voor elk
individu in de wereld, elkeen geschapen door de Heilige Wil van God, de Eeuwige Vader, Schepper van de
mensen. Jullie hebben allen een bijzondere plaats in Mijn Hart, zelfs diegenen die Mij niet kennen.
Indien jullie op aarde een leven werd beloofd van rijkdom en geluk, zouden velen van jullie op die kans
springen. Want met alle geweld willen jullie je verlangens van het lichaam bevredigen. Indien mensen het
Paradijs in de Hemel aangeboden wordt dan vinden zij dat moeilijk om onder ogen te zien. Ik begrijp dat.
Want de lauwe ziel zal over een levendige fantasie moeten beschikken om zich die glorierijke plaats voor te
stellen. Zij zal altijd worstelen om dat glorierijk bestaan onder ogen te zien. De enige zielen die dat kunnen
zijn diegenen die een sterk geloof hebben in het bestaan van God. De enige weg om werkelijk te verstaan
welke parel ieder van jullie wacht is jullie geloof te sterken. De enige manier om dat te doen is vurig te
bidden om de waarheid te zien. Het licht. De schitterende toekomst die al diegenen wacht die God, de
Almachtige Vader, eren. Gelovigen, jullie moeten bidden voor jullie vrienden, echtgenoten/echtgenotes,
kennissen, ouders, broers, zussen en kinderen met een klein geloof. Als Mijn gebed van de Goddelijke
Barmhartigheid door jullie gebeden wordt in hun naam, zal dat hun zielen redden. Dat is nu Mijn belofte voor
jullie.
Jullie Liefhebbende Verlosser
Jezus Christus

64. Word wakker voor de Waarheid voor het te laat is.
Vrijdag, 15 april 2011, 22:00 u.
Mijn geliefde dochter, jij moet de wereld zeggen dat Mijn Heilige Wil nu moet nagevolgd worden indien de
mensen het eeuwig leven willen. Deze wereld, hoewel hij veel te bieden heeft, zal jullie honger nooit stillen.
Ware het niet omwille van de zonden van jullie eerste ouders Adam en Eva, ja, dan zou het voor jullie
mogelijk geweest zijn om in eeuwig geluk te leven, zonder hindernissen op jullie weg. Maar omdat de
Bedrieger overal is, zal hij niet toelaten dat iemand onder jullie zijn leven naar Mij richt. Listig, een leugenaar,
zal hij voortdurend proberen ervoor te zorgen dat jullie in zonde vallen door verschillende middelen van
verleiding. Hij zal het echter moeilijk krijgen om jullie te treffen wanneer jullie door de biecht en de Heilige
Sacramenten in staat van genade zijn.
De Heilige Rozenkrans is bijzonder effectief tegen Satan, omwille van de macht die de Heilige Maagd, Mijn
Moeder, door God, de Eeuwige Vader, gegeven werd. Zij heeft een enorme macht over de Bedrieger. Hij is
machteloos tegenover haar en hij weet dat. Indien jullie Mijn Heilige Moeder toestaan jullie te leiden naar de
genaden waarvoor zij kan ten beste spreken in jullie naam, dan zullen jullie immuun zijn voor zijn invloed.
Terwijl mensen vandaag streven naar geluk en vrede op deze wereld zoeken zij naar een geheime formule.
Door te proberen het geheim van geluk, materieel voordeel en vrede in hun leven te ontsluiten, verliezen zij
hun tijd. Zij komen aandragen met nieuwe wegen, ideeën, die allemaal plannen om rijk te worden. Ongeacht
al de argumenten die zij aanvoeren, waarvan de meeste gebaseerd zijn op psychologisch gedreven
idealisme, toch is het gewoon niet mogelijk om vrede en vreugde in jullie leven te bereiken als jullie niet
geloven in God, de Eeuwige Vader. Hij is de enige gever van het leven. Zonder een nauwe band met Hem
zullen jullie geestelijk leeg zijn. Zij die enorm veel tijd investeren om Mijn bestaan te weerleggen, jullie
verliezen je tijd door het najagen van dromen die nooit zullen vrucht dragen. Jullie koppige weigering om
jullie Schepper te erkennen, zal jullie in een afgrond van eeuwige duisternis leiden. Veel mensen die net
zoals jullie, tijdens hun leven ontzettend ver gegaan zijn om het bestaan van God te loochenen, bevinden
zich nu helaas in de diepten der Hel door hun eigen keuze. Laat niet toe dat dit met jullie zielen gebeurt,
waar diegenen die in de Hel belanden, branden alsof zij nog van vlees gemaakt waren. Hoe lacht Satan om
jullie onwetendheid. Wanneer jullie God weigeren, weigeren jullie je recht op eeuwig geluk. Datzelfde eeuwig
geluk waarnaar jullie in deze wereld zo rusteloos op zoek gaan. Maar het kan op aarde niet bereikt worden.
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Leef nooit op aarde alsof dit het enige deel is van de cyclus van jullie bestaan. Want dat is het niet. Jullie
echte thuis zal bij Mij zijn in het Paradijs.
Jullie liefhebbende Verlosser
Jezus Christus

65. Wat jullie zullen ervaren tijdens De Waarschuwing en het Gebed voor
onmiddellijke vergeving.
Zaterdag, 16 april 2011, 10:00 u.
Mijn geliefde dochter, ga vlug vooruit om het bewustzijn rond Mijn boodschap te verhevigen want De
Waarschuwing is bijna op de aarde. Zeg tegen de zielen die weigeren te bidden om hun trots en afkeer
terzijde te schuiven en nu naar Mij toe te komen om vergeving te vragen. Wees duidelijk dat veel, veel zielen
deze op handen zijnde gebeurtenis niet zullen overleven. Veel van deze zielen zijn eenvoudigweg lui en
terwijl zij, achter dit alles, wel geloven in God, de Eeuwige Vader, gaan zij ervan uit dat zij ergens in de
toekomst wel aan hun geestelijk leven zullen werken. Maar dan zal het te laat zijn.
Zeg de wereld dat deze gebeurtenis plaatsvindt om hen te redden. Velen zullen zich bekeren tijdens deze
mystieke ervaring. Zij zullen een brandend gevoel ervaren, niet anders dan wat de zielen in het Vagevuur
ervaren. Dat zal hun een inzicht geven van wat zielen, die niet helemaal zuiver zijn, moeten doormaken
alvorens zij het glorierijke licht van de Hemel kunnen zien. Door gewoon te aanvaarden dat deze
gebeurtenis kan plaatsvinden, kunnen zij het overleven. Keer jullie tot Mij en zeg:
“Alstublieft, leid mij naar het licht en de goedheid van Uw grote barmhartigheid en vergeef mij mijn zonden.
Amen.”
en Ik zal jullie terstond vergeven. Dan, na De Waarschuwing, zullen jullie een diepe vrede en vreugde in
jullie ziel gewaarworden.
Jonge mensen vinden het moeilijk om te bidden
Veel mensen in de wereld vandaag weigeren te bidden. Veel jonge mensen vinden het vervelend en
ouderwets. Velen geloven onterecht dat, ondanks het feit dat zij in God geloven, het niet nodig is te bidden.
Dat is niet juist. Het is noodzakelijk om het Paradijs binnen te komen, waar jullie na de dood wanhopig zullen
naar smachten. Indien jullie in zonde blijven, kunnen jullie niet proeven van dit glorierijk feest. Net zoals
diegenen onder jullie die zich fit houden, voor hun lichaam zorgen, zorgvuldig letten op wat zij eten om in
vorm te blijven, zo moeten jullie ook voor jullie ziel zorgen. Zonder zorgvuldig aandacht te besteden aan de
staat van jullie ziel zal ze zwak worden en gebrek lijden aan het voedsel dat ze nodig heeft om in perfecte
vorm te zijn.
Gebed om anderen te bekeren
Door het zwakke geloof van gelovigen in de wereld hebben jullie die sterk zijn in jullie geloof nu een grote
verantwoordelijkheid. Jullie moeten dit bekeringsgebed voor de anderen bidden.
“Ik smeek U Jezus, in Uw Goddelijke Barmhartigheid, om die lauwe zielen te bedekken met Uw Kostbaar
Bloed zodat zij bekeerd kunnen worden. Amen.”
Zeg dit gebed namens diegenen van wie jullie denken dat ze het het meest nodig hebben.
Herinner jullie kinderen Mijn heerlijke belofte. Ik zal uiteindelijk triomferen. Satan, de Bedrieger, kan gewoon
niet overleven. Laat Mij jullie alstublieft beschermen en met Mij meenemen. Geef jullie ziel niet aan Satan. Ik
bemin jullie allemaal. Blijf Mij vragen om jullie geloof elke dag sterker te maken.
Jullie Goddelijke Verlosser
Koning van Barmhartigheid en Medelijden
Jezus Christus
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66. Zelfs kleine gebedsgroepen van Goddelijke Barmhartigheid kunnen miljoenen
redden.
Zaterdag, 16 april 2011, 22:45 u.
Mijn geliefde dochter, de tijd voor De Waarschuwing is nu dichtbij en ze zal in een oogwenk plaatsvinden.
Allen zullen in hun baan gestopt worden wanneer zij getuige zijn van Mijn Grote Barmhartigheid. Bid in de
eerste plaats voor hen die in doodzonde verkeren. Zij hebben jullie gebeden nodig want velen van hen zullen
door de shock doodvallen, wanneer zij de gruwel zien, zoals die door Mijn ogen gezien wordt, van de
zondige wreedheden die zij begaan hebben. Het bidden van de Goddelijke Barmhartigheidrozenkrans kan
miljoenen redden ook al gebeurt dat door slechts een kleine groep van trouwe, godvruchtige volgelingen.
Mijn dochter, Ik zal je geen datum geven voor deze grote gebeurtenis. Maar wees ervan overtuigd dat de tijd
ervoor over de wereld ligt. Zoals het kwaad voortdurend toeneemt over heel de wereld zo ook zal de hand
van Mijn Vader nu overal neerkomen. Hij zal niet aan de kant blijven staan en toelaten dat deze boosaardige
zondaars, samenspannend met Satan, Mijn kinderen nog langer vernietigen of besmetten. Schande over die
zelfgeobsedeerde zondaars, die Ik nog steeds bemin ondanks de boze schandvlek van hun zonden. Ik vraag
jullie nu te bidden voor de vergeving van hun zonden.
Zoals De Waarschuwing nu zal plaatsvinden zo ook zullen de natuurrampen de mensheid treffen. Mijn
kinderen, gebed is nu jullie enige wapen om jullie zelf en de mensheid te redden voor de vuren van de Hel.
Eens De Waarschuwing voorbij, zullen vrede en vreugde de overhand krijgen. En dan zal de vervolging door
de Nieuwe Wereld Alliantie beginnen. Hun macht zal verzwakt worden als voldoende van jullie bekering
verspreiden en vurig bidden.
Wees niet bang, Mijn geliefde volgelingen, jullie zullen nauw samenwerken om te bidden voor de redding der
mensheid. En jullie zullen in dat verloop miljoenen zielen redden.
Jullie geliefde Verlosser
Jezus Christus

67. Nieuwe Wereld Orde Plan om jullie geld en voedsel te controleren.
Zondag, 17 april 2011, 9:00 u.
Mijn geliefde dochter, zeg de wereld dat zij nu een aantal natuurrampen zullen zien gebeuren. Die zullen
plaatsvinden op de meest ongebruikelijke en onverwachte plaatsen en zullen hevig zijn in hun intensiteit. Dat
heeft de mens door zijn zondig gedrag veroorzaakt. Heb berouw, jullie allen, en weet dat deze natuurrampen
jullie zullen wakker maken uit jullie blinde sluimer en gebrek aan geloof. Zij gebeuren ook om de impact van
de kwaadaardige groep van wereldallianties en hun gemene, onzinnige activiteiten te verminderen. Deze
groepen onder wat Ik zal noemen een Nieuwe Wereld Regering in opwachting, hebben nu plannen om
onder het leiderschap van de Antichrist te voorschijn te komen. Diezelfde groepen hebben voor de
ineenstorting van het Banksysteem gezorgd en zullen nu overal de muntwaarde kapotmaken. Dat doen ze
om jullie te kunnen controleren.
Mijn dochter, toen Ik enkele maanden geleden deze boodschappen meedeelde, dacht jij dat de
boodschappen bizar leken, maar je schreef neer wat Ik jou vertelde. Het boosaardig plan van deze
serpenten, aanhangers van Satan, wordt nu al geruime tijd gesmeed. Sommige van hun listige programma’s
zijn reeds openbaar gemaakt, doch veel mensen geloven dat de wereld weer gewoon door een andere
financiële crisis gaat. Word nu eens allemaal wakker. Kijk rondom jullie en zie zelf. Houd op met jullie
veronderstelling te denken dat de wereld zich gewoon in de barensweeën van een depressie bevindt die
veroorzaakt wordt door een inzinking van de economie. Want dat is niet waar. Deze mensen zullen ieder van
jullie gaan controleren door een wereldmunt alsook door de schuldenlast van jullie landen. Geen enkel land
zal ontsnappen aan hun greep. Alstublieft, luister naar Mijn woord. Jullie geld zal waardeloos zijn. Jullie
toegang tot eten en andere benodigdheden zal enkel mogelijk zijn door het Merkteken, de identificatie
waarvan Ik eerder sprak. Alstublieft, alstublieft, aanvaard dit Merkteken niet, want dan zullen jullie voor Mij
verloren zijn. Dit merkteken zal jullie niet enkel lichamelijk doden, maar ook geestelijk. Blijf buiten die
jurisdictie (bevoegdheid). Start nu met het plannen van voedselvoorraad, dekens, kaarsen en water indien
jullie het Merkteken, het Merkteken van het Beest, willen vermijden.
Hij, de Antichrist die aan het hoofd zal staan van deze Nieuwe Wereld Regering, gelooft dat hij de zielen van
het menselijk ras zal ontstelen. Maar dat zal hij niet. Net zoals velen onder zijn invloed zullen vallen, zo
zullen ook Mijn volgelingen onwrikbaar trouw blijven aan Mij, hun Goddelijke Verlosser.
Al diegenen onder jullie die deze profetieën met hoon en spot overladen, luister nu. Val onder de invloed van
deze wereldmacht en jullie zullen verloren zijn. Jullie zullen een sterk geloof moeten hebben om te
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overleven. Wat jullie in het gebed zullen vragen zal verhoord worden. Ik zal jullie beschermen tijdens deze
afschrikwekkende periode op aarde. Bereid nu samenkomsten in groepen voor waar jullie in vrede en in het
geheim kunnen bidden. Zij, de Nieuwe Wereld Orde zullen ook bidden in hun eigen verachtelijke kerken. Die
kerken bestaan overal hoewel zij in het geheim werden opgericht. Zij offeren en vereren er hun idool Satan.
Deze cultus woekert nu overal en zij delen allen het ene bespottelijke doel, de controle over de mensheid. Zij
zullen trachten dat te bereiken door jullie geld, voedingsmiddelen en energie te controleren. Bestrijd hen op
de best mogelijke manier door gebed en de verspreiding van bekering. Bid ook voor die misleide mensen
aan wie beloften werden gedaan van grote rijkdom, technologie, langer leven en wonderen. Hoe fout zijn zij.
Zij zijn werkelijk misleid geweest. Wanneer ze achter de waarheid komen, zullen zij al in de diepten van de
Hel gestort zijn en het zal te laat zijn.
Bid, bid allen dagelijks zoveel jullie kunnen Mijn Goddelijke Barmhartigheidrozenkrans en de Heilige
Rozenkrans om de impact van dit sluw en duivels plan te verlichten. Bid ook voor die zielen die zullen
omkomen tijdens de komende mondiale natuurrampen die door de Hand van God, de Vader, teweeg
gebracht worden. Zij hebben jullie gebeden nodig. Alstublieft, neem Mijn smeking om gebeden ter harte,
want zij zullen verhoord worden.
Jullie geliefde Verlosser
Jezus Christus

68. De Toorn van God komt neer op de Nieuwe Wereld Orde.
Zondag, 17 april 2011, 19:00 u.
Mijn zeer geliefde dochter, met grote droefheid moet Ik je zeggen dat de op handen zijnde natuurrampen
vele mensenlevens zullen kosten in Azië, Europa, Rusland en de Verenigde Staten. De toorn van God, Mijn
Eeuwige Vader zal snel neerkomen op deze Wereld Alliantie die in het geheim ondergrondse organisaties
plant om dood te brengen over de rest van de wereld in hun eigen voordeel. Zij zijn verantwoordelijk voor het
voortbrengen van overvloed in landbouwbedrijven en nieuwe technologieën die jullie zouden verbijsteren
waren zij niet zo sinister in hun bedoelingen. Deze mensen uit alle landen van de eerste wereld zijn rijk,
machtig, getalenteerd en hebben de controle over banken, leger, humanitaire wereldorganisaties,
politiemacht, regeringen, energieleveranciers en de media. Niemand van jullie kan ontsnappen uit hun greep
tenzij Ik jullie zeg hoe.
Gebed, vooral het reciteren van de Goddelijke Barmhartigheidrozenkrans zal bekering verbreiden en door de
Heilige Rozenkrans te bidden zal het werk van deze boosaardige parasieten wier idool Satan is,
verzwakken. Het interessante is dit. Veel van deze fanatiekelingen die gevangen zitten in dat leugenachtig
web, geloven dat zij gewoon ambitieus zijn met een natuurlijk verlangen naar rijkdom en zij houden aan
geen enkele religieuze geloofsovertuiging vast. Wat zij niet weten is dat zij door Satan bedrogen en dagelijks
door hem beïnvloed worden, in hun gedachten, verlangens, woorden en daden. Hoe blind zijn ze.
Overal waar zij gegroepeerd zijn daar zal ook de toorn van God met vreeswekkende kracht neerkomen. Dit
is al onderweg. Zij zullen gestopt worden, maar dat zal enige tijd vergen. Het zal hen niet volledig
tegenhouden maar het zal de afschuwelijke impact verminderen die hun daden anders zouden hebben. De
Heilige Drie-Eenheid is nu actief in communicatie met uitverkoren zielen over de hele wereld. Gelovigen
zullen dat al gemerkt hebben. Zij die niet in God de Vader geloven, denken dat deze mensen louter
doemdenkers zijn. En al is het zo dat veel mensen in de wereld vandaag inderdaad valse aanspraken
kunnen maken, negeer hen alstublieft niet alvorens te luisteren naar wat zij te zeggen hebben. Bid altijd om
leiding in deze moeilijke en verwarrende tijden. Houd jullie aandacht altijd gericht op Mij, jullie Goddelijke
Verlosser. Ik zal jullie hand vasthouden en jullie door deze beproevingen helpen.
Veel mensen zullen panikeren en in veel gevallen doodsbenauwd zijn wanneer zij deze profetieën aan het
licht zien komen. Maar het is niet nodig bang te zijn want deze periode zal maar van korte duur zijn. En dan
zal de nieuwe Hemel en Aarde komen waar jullie allen vredevol, lang en zalig zullen leven in vereniging met
Mij.
Hoe meer mensen terugkeren en God de Vader vragen om leiding, hoe kleiner de impact van de boze
heerschappij van de Nieuwe Wereld Orde zal zijn. Ga nu in vrede. Bid om jullie geloof in Mij te versterken.
Jullie barmhartige Verlosser en Rechtvaardige Rechter
Jezus Christus
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69. Seksuele Immoraliteit zal jullie naar de Hel leiden.
Maandag, 19 april 2011, 23:50 u.
Mijn dochter, ofschoon de wereld zich in verschillende klassen verdeelt – zij die een eenvoudig en geordend
leven leiden, sommigen in welvaart en vrede, zij die geteisterd worden door armoede en ziekte of die
slachtoffer zijn van oorlog en zij die de macht uitoefenen – toch zullen allen vol verbazing getuige zijn van
dezelfde gebeurtenissen die gaan plaatsvinden.
Velen zullen de natuurrampen beschouwen als komende van de hand van God. Anderen zullen zeggen dat
het een teken is van het einde der tijden terwijl weer anderen zullen zeggen dat het te maken heeft met de
opwarming van de aarde. Maar wat nu op dit moment het allerbelangrijkste is om te begrijpen is het
volgende. Indien de zonde escaleert tot op ongekende hoogtes dan zal dat hoe dan ook verwoesting
veroorzaken in jullie geregelde levens. Maar wanneer zij het niveau bereikt dat jullie allen vandaag in de
wereld kunnen zien en ervaren dan kunnen jullie er zeker van zijn dat het bij zulke rampen de hand van God
is die aan het werk is.
God de Eeuwige Vader heeft al op die manier geantwoord en gehandeld. Nu de tijd nadert om Satan en zijn
aanhangers te vernietigen, zal God in zijn Barmhartigheid verdere ecologische onrust loslaten. Hij zal dat
doen om Satan en al zijn corrupte menselijke marionetten te verhinderen, die kwijlen bij het vooruitzicht op
de rijkdom en de glorie die hij hun voorspiegelt door zijn psychologische krachten.
Satan doet geleidelijk slechte gedachten en daden doordringen in zielen die zwak genoeg zijn om zichzelf
bloot te stellen aan zijn bezitterige macht. Zulke mensen hebben dezelfde kenmerken. Zij zijn op zichzelf
gericht, geobsedeerd door wereldse ambities en rijkdom en hebben zich overgegeven aan seksuele
afwijkingen en macht. Allen zullen in de Hel belanden indien zij de verering van de Antichrist blijven volgen
die op het punt staat zichzelf aan de wereld te laten kennen.
Veel onschuldige mensen geloven niet in Satan, de Antichrist of inderdaad in God, de Almachtige Vader.
Dus knijpen zij een oog toe. Toch verbazen ze zich erover waarom de maatschappij waarin zij leven in
elkaar gezakt is. Zij begrijpen de beangstigende snelheid niet waarmee het traditionele gezin ineenstort. Zij
wijten dat aan de ziekten van de moderne tijd. Wat zij niet weten is dat het gezin voor Satan doelwit nummer
één is. Omdat hij weet dat wanneer het gezinsleven uit elkaar valt, ook heel de maatschappij ontwricht
wordt. Velen weten dit omdat het steeds duidelijker wordt in de wereld van vandaag.
Kijk vervolgens naar de seksuele immoraliteit. Jullie staan verbaasd hoe vreselijk de maatschappij is
aangetast door deze verdorvenheid. Nogmaals, wat jullie niet beseffen is dat Satan verantwoordelijk is voor
elke afzonderlijke daad van immoraliteit in de wereld. Ofschoon diegenen onder jullie die gevangen zitten in
een wereld van promiscuïteit, seksuele afwijking en misbruik van anderen, zullen argumenteren en beweren
dat deze handelingen slechts een bron van amusement zijn en in sommige gevallen een vorm van inkomen
– jullie moeten beseffen dat zij jullie paspoort zullen zijn voor de eeuwige vuren van de Hel.
Voor elke verdorven seksuele daad waaraan jullie deelnemen zo ook zal jullie lichaam, ook al zullen jullie
geest zijn, voor eeuwig branden alsof het nog in het vlees is. Elk deel van het menselijk lichaam dat jullie
misbruiken door doodzonde zal de grootste pijnen lijden in de vuren van de Hel. Waarom zouden jullie dat
wensen? Velen onder jullie, arme misleide zielen, beseffen niet dat jullie nooit de waarheid werd verteld. De
waarheid dat Hemel, Vagevuur en Hel wel degelijk bestaan. Vele van Mijn goedmenende Godgewijde
Bedienaars van de Kerken hebben deze onderrichtingen gedurende een lange tijd niet meer beklemtoond.
Schande over hen. Ik ween omwille van hun zielenleed, want velen van hen geloven zelf niet meer in de Hel.
Hoe zouden zij dan kunnen spreken over de verschrikking die de Hel is? Dat kunnen zij niet. Omdat velen
gekozen hebben voor het gemakkelijke antwoord. “God is altijd barmhartig. Hij zal jullie nooit naar de Hel
sturen? Of wel soms?”
Het antwoord is neen – dat doet Hij niet. Dat is waar, Hij zou zijn kinderen nooit de rug kunnen toekeren.
Maar de werkelijkheid is dat vele, vele zielen die door de doodzonde geblokkeerd zijn, ertoe verleid worden
zich telkens weer aan hun zonden over te geven. Altijd opnieuw. Zij bevinden zich in zulk een duisternis –
behaaglijk in hun eigen immoraliteit – dat zij voortgaan om voor deze duisternis te kiezen, zelfs na de dood.
Dan kunnen zij niet meer gered worden. Zij hebben dat pad gekozen door hun eigen vrije wil – een gave van
God waarin Hij niet kan tussenkomen. Maar Satan kan dat wel. En dat doet hij ook.
Kies welk leven jullie willen. Voor het pad van het leven naar God toe, de Eeuwige Vader in de Hemel, of
voor Satan, de Bedrieger, in de eeuwige vuren van de Hel. Er is geen duidelijker manier om de uitkomst voor
jullie uit te leggen, Mijn kinderen. Omwille van Mijn liefde en medelijden moet Ik jullie de waarheid leren.
Deze boodschap is bedoeld om jullie toch ergens wat te doen schrikken want tenzij Ik jullie laat zien wat hen
te wachten staat zou Ik niet Mijn ware liefde voor jullie allen openbaren.
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Het is tijd om de toekomst onder ogen te zien, niet alleen voor jullie zelf, maar voor die vrienden, familie en
geliefden die jullie door je eigen gedrag beïnvloeden. Gedrag brengt gedrag voort (woorden wekken,
voorbeelden trekken). Argeloze mensen kunnen jullie onbewust begeleiden en leiden, ook op het pad naar
de eeuwige duisternis door onwetendheid.
Behoed jullie ziel. Het is een gave van God. Zij is alles wat jullie in de volgende wereld zullen meenemen.
Jullie Verlosser
Jezus Christus

70. Sta op tegen de aanvallen van Satan.
Woensdag, 20 april 2011, 17.45 u.
Mijn dochter, jouw geloof wordt voortdurend elk uur van de dag getest door buitenstaanders die jou onder
druk zetten om deze boodschappen te verwerpen. Dat zal altijd gebeuren. Het is tijd om deze kwelling
gewoon te worden. Meer dan ooit kan jij nu zeker zijn dat deze boodschappen waarachtig zijn en afkomstig
zijn van Mij, de Goddelijke Verlosser van de Mensheid, Jezus Christus.
Het bedroeft Mij wanneer Ik in het bijzonder gelovigen zie, die zo beïnvloed zijn door de Bedrieger dat zij
Mijn Allerheiligste Woord verwerpen wanneer het aan de wereld aangeboden wordt om er getuige van te
zijn.
Mijn dochter, jij bent meer dan bekwaam om nu alle stemmen te negeren die beweren dat zij spreken met de
autoriteit die hen door Goddelijke bronnen is gegeven. Vele valse profeten zijn in de huidige wereld
aanwezig en zijn niet wie zij beweren te zijn. Luister alleen naar Mijn stem, zoals Ik je al eerder zei. Je hebt
de goedkeuring van anderen niet nodig om dit heilig werk verder te zetten. Deze boeken met heilige
boodschappen zullen met de tijd gezien worden voor wat ze zijn. Je moet je nooit door verkeerd
geïnformeerde mensen laten verleiden dat zij (de boodschappen) niet goddelijke geïnspireerd zijn. Want dat
is niet het geval. Stop je oren dicht voor de leugens die je oren zullen overstelpen door de Bedrieger, Satan.
Mijn dochter, hij wil dat dit werk stopt en hij zal alles doen om je te verhinderen.
Sta op nu en spreek met de autoriteit van de Heilige Geest die overgemaakt is aan jou, Mijn dierbare
dochter. Jij bent een uitverkoren boodschapper om, zoals Ik gezegd heb, de belangrijkste boodschappen
voor de mensen van deze tijd over te brengen. Jij maakt Mij zo gelukkig door de kracht en de moed die je
getoond hebt tegenover de aanvallen die jij vanwege Satan hebt moeten verduren. Maar denk eraan dat jij
dit werk moet aanvaarden met de nederigheid die van jou verwacht wordt. Ontvang Mij nu elke dag in je ziel
voor extra genade. Ik bemin je, Mijn dochter. De Hemel verheugt zich omwille van de snelheid waarmee jij
Mijn Allerheiligste Wil beantwoordt.
Je Verlosser
Jezus Christus

71. Verdedig het recht van jullie kinderen op een Christelijke Opvoeding.
Goede Vrijdag, 22 april 2011, 12:00 u.
Mijn geliefde dochter, vandaag is het de tijd voor al diegenen die in de Passie van het Kruis geloven om het
te helpen dragen opdat Mijn woord opnieuw in de wereld kan gehoord worden. Herinner hen hoe Ik
gestorven ben en waarom dat redding brengt. Het is jullie plicht nu om diegenen die hun weg kwijt zijn te
informeren dat zij weer hun harten moeten openen voor de waarheid van Mijn leer.
Sta op en verdedig jullie recht om Christen te zijn. Hoewel Ik verdraagzaamheid verwacht van jullie kant – in
de zin dat jullie de opvattingen van andere geloofsovertuigingen moeten respecteren – beledig Mij nooit door
jullie Christelijk geloof naar de tweede plaats te schuiven. Het is een gevaarlijke doctrine wanneer jullie
verdraagzaamheid verkeerdelijk beoordelen als een vervangmiddel voor de waarheid. Wees open voor
andere geloofsovertuigingen en behandel je broeders en zusters gelijk. Maar voel jullie nooit onder druk
gezet om jullie geloof opzij te schuiven of jullie kinderen het recht op een Christelijke opvoeding te
ontzeggen. Veel scholen die bestuurd worden door Christelijk organisaties buigen voor de druk om hun
trouw aan Mij op te geven. Vele Regeringen proberen het Christendom en zijn verbreiding uit te bannen door
nieuwe wetten. Maar jullie zullen merken dat andere niet-Christelijke religies minder hard worden behandeld.
Meer nog, om het even welke religie zal met meer sympathie verdragen worden dan het Christendom.
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Strijd nu voor jullie geloof. Bid om bekering. Bid dat die regimes die jullie recht om Christen te zijn,
onderdrukken, meer verdraagzaamheid tonen. Het nalaten deze druk te weerstaan zal resulteren in een
dorre wereld, wanneer minder Christenen hun geloof zullen praktiseren.
Neem vanaf vandaag het kruis op en wees een voorbeeld voor de anderen. Wees nooit beschaamd over het
Kruis.
Jullie Geliefde Verlosser
Jezus Christus
Mensenzoon

72. Beloof jullie trouw aan Mijn Goddelijke Barmhartigheid.
Paaszondag, 24 april 2011, 16:40 u.
Mijn zeer geliefde dochter, met vreugde jubelen Mijn kinderen nu om de herinnering aan Mijn Opstanding.
Dit jaar is belangrijk omdat het de aanvang markeert van het Nieuwe Tijdperk van geestelijke verlichting dat
spoedig in de wereld zal beginnen.
Mijn groot geschenk van Barmhartigheid zal voor gelovigen enorme opluchting brengen en een onmetelijk
gevoel van euforie voor die ongelovigen die zich zullen bekeren. Wanneer zij de waarheid ontdekken zullen
zij licht van hart zijn en vervuld van liefde voor God, de Eeuwige Vader en Mij, jullie Goddelijke Verlosser.
Zelfs niet-Christenen zullen de waarheid van Mijn bestaan begrijpen. Dat zal uiteindelijk een groot gevoel
van vreugde en liefde in de wereld scheppen.
De Waarschuwing moet gevolgd worden door gebed
Het is echter van kapitaal belang om een belangrijke les in verband met De Waarschuwing te onthouden.
Deze grote gebeurtenis, wanneer jullie allen niet alleen jullie zonden zullen zien zoals Ik ze zie, maar ook de
waarheid zullen begrijpen over het volgende leven, moet gevolgd worden door gebed.
Helaas, velen zullen daarna weer in zonde vallen. Het is nu de tijd om jullie voor te bereiden om die situatie
te vermijden door elke dag van jullie leven Mijn Goddelijke Barmhartigheidrozenkrans te bidden. Door jullie
gewoon te maken dit krachtige gebed te bidden zullen jullie het niveau van bekering en geloof handhaven
dat de wereld daarna zal schoonvegen.
Verheug jullie, bid en dank Mij, jullie Goddelijke Verlosser voor deze grote genade. Kniel neer en prijs God
de Vader voor het geschenk van Mijn offer. Gebed zal de impact verzwakken van de vervolging die nadien
zal plaatsvinden door de wereldwijde Nieuwe Wereld Alliantie. Indien er voldoende van jullie trouw blijven
aan Mij en Mijn leer, blijven bidden en ook de sacramenten ontvangen, dan kunnen jullie de koers
veranderen van de gebeurtenissen die zouden volgen.
Hoe machtig is Mijn Goddelijke Barmhartigheid. Zo velen onder jullie verstaan er nog steeds de betekenis
niet van. Velen hebben er helaas nog nooit van gehoord.
Tot diegenen die Mij trouw zijn, moet Ik nu een zeer bijzonder verzoek richten. Ik wil dat niet één van Mijn
kinderen ten onder gaat. Daarom wordt jullie De Waarschuwing gegeven. Dat zal ieder van jullie laten zien,
zelfs de sceptici onder jullie, wat er werkelijk gebeurt tijdens het Laatste Oordeel. Aldus, om Mij te helpen
elke ziel te redden, zou Ik graag hebben dat jullie je eigen geschenk beloven om Mij te helpen zielen te
winnen.
Vorm gebedsgroepen van de Goddelijke Barmhartigheid over heel de wereld en gebruik dit gebed (de
Goddelijke Barmhartigheidrozenkrans) voor elke persoon waarvan jullie weten dat hij stervende is, want Ik
garandeer zijn redding als jullie dat doen. Verzamel jullie nu, Mijn volk. Volg jullie Verlosser. Bid zoals jullie
nog nooit gebeden hebben en dan zullen meer zielen gered worden. Dan zullen jullie deelgenoot worden
aan de nieuwe wereld die Ik jullie beloofde, wanneer Hemel en Aarde samensmelten. Die glorierijke
toekomst is voor ieder van jullie. Open jullie geest, hart en ziel voor de komende vreugde in plaats van deze
grote verandering te vrezen. Door jullie als één grote machtige groep over de hele wereld te verenigen, in elk
land, in elke familie, in elke Kerk en in elke gemeenschap, zullen jullie een groot verschil maken.
Jullie gebeden zullen veel van de vervolging verhinderen, die zoals voorzegd zal gebeuren. Volg Mij nu, uit
eerbied voor Mij, jullie Geliefde Verlosser.
Ik leef in ieder van jullie. Ik weet wat zich in jullie harten en zielen afspeelt. Door Mij jullie belofte van
Barmhartigheid te geven voor jullie broers en zussen, zullen jullie bijzondere genaden ontvangen.
Jullie Goddelijke Koning van Barmhartigheid en Rechtvaardige Rechter
Jezus Christus
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73. Bekeer anderen bij elke gelegenheid.
Paaszondag, 24 april 2011, 20:30 u.
Mijn geliefde dochter, vandaag is een belangrijke dag omdat Mijn Verrijzenis uit de doden Mijn beloften aan
de mensen vervuld heeft; dat Ik, door te verrijzen, jullie allen naar het licht van de Hemel zal trachten
omhoog te trekken. Verrijs nu jullie allemaal en kom tot Mij en tot jullie eigen redding.
Mijn kinderen, jullie moeten anderen bij elke gelegenheid bekeren. Hoe meer jullie uitleggen en hoe meer
jullie deze zwakke zielen de liefde in jullie hart laten zien, dan zal het uiteindelijke resultaat bereikt zijn
wanneer jullie een andere ziel bekeren. Ik zal jullie met grote zegeningen overstromen. Dat is een zeer
bijzonder geschenk van Mij en het vertegenwoordigt van jullie kant een grote daad van barmhartigheid.
Bekering, Mijn kinderen, zal zielen redden. Als een bekering plaatsvindt dan verspreidt zich die naar
vrienden en kennissen van de bekeerde persoon. Bekering verspreidt bekering. Het is van geen belang of
jullie uitgelachen worden of behandeld alsof jullie onzin vertellen. Het vraagt wel meer moed van jullie kant,
Mijn geliefde volgelingen. Maar telkens jullie opstaan en Mijn leer uitleggen aan anderen, zullen er mensen
luisteren. En terwijl sommigen met jullie zullen lachen en de schijn geven jullie niet ernstig te nemen, toch
zullen velen diep van binnen luisteren naar wat jullie te zeggen hebben.
Wanneer de Heilige Geest werkt tijdens jullie werk, zullen de ontvangers een beweging gewaar worden aan
hun hart. Maar zij zullen niet weten waarom. Dan zullen jullie hen dichterbij trekken.
Sommige mensen zullen traag zijn om te antwoorden. Maar wees geduldig. Zij zullen beginnen met
langzaam toe te geven. Eerst zullen zij jullie een vraag stellen. Meestal zal dat gaan over of iets juist of
verkeerd is. Dat zal het moment zijn waarop de bekering wortels maakt. Geef het nooit op om de waarheid
van Mijn leer te verspreiden. Dat moet niet gedaan worden zoals een predikant. Integendeel, het kan heel
subtiel gebeuren. Bekeer anderen in jullie alledaags leven door gewone gesprekken. Op die manier zullen
mensen ontvankelijker zijn.
Mijn kinderen, hoe dan ook zullen jullie je geschokt voelen bij de reactie van andere mensen, vooral
vanwege hen die hun leven leiden in ontkenning en duisternis. Hun antwoord zal agressief zijn en op een
spottende toon. Er zal jullie gevraagd worden of jullie werkelijk in zulke onzin geloven. Dan zullen jullie
uitgescholden en beledigd worden. Jullie verstandelijke vermogens zullen in vraag gesteld worden. Men zal
jullie ervan beschuldigen naar het geloof te grijpen omwille van persoonlijke moeilijkheden. Van tijd tot tijd
zullen jullie je in verlegenheid gebracht voelen en het moeilijk vinden om jullie te verdedigen. Zwijg gewoon
in zulke situaties en stel gewoon af en toe een vraag.
Vraag zulke zielen “waarom voel je zo?” Hoe meer vragen jullie hen stellen hoe meer deze mensen hun
eigen antwoorden zullen beginnen te evalueren. Jullie zullen niet iedereen van de waarheid kunnen
overtuigen. Toch zal elke poging van jullie kant jullie in Mijn ogen doen stijgen.
Ga nu, Mijn kinderen. Bekeer in Mijn naam en jullie zullen overstroomd worden met vele, vele genaden.
Jullie geliefde Verlosser
Jezus Christus

74. Arabische opstand zal wereldwijde onrust uitlokken – Italië zal twisten
veroorzaken.
Dinsdag, 26 april 2011, 20:10 u.
Mijn zeer geliefde dochter, de tranen die Ik vergiet voor al Mijn geliefde, gekwelde kinderen in de wereld die
het slachtoffer zijn van geweld en misbruik, stoppen nooit. Mijn arme dierbare kinderen lijden overal ter
wereld, vooral in de Arabische wereld. Hoe kwelt Mij hun lijden. Deze arme hulpeloze zielen. Alstublieft, bid
voor hen, Mijn dochter, door je eigen lijden voor hen op te offeren.
De gruwelijkheden die in de Arabische wereld bedreven worden zullen helaas voortduren, nu meer
Arabische landen verwikkeld zullen geraken in een opeenvolging van conflicten. De tijd voor de eerste van
de moorden, waarover Ik je de voorbije maand februari sprak, zal binnenkort aanbreken. De Arabische
opstand zal indirect onrust uitlokken over de hele wereld.
Italië zal het instrument zijn in de twisten die de betrokkenheid zullen veroorzaken van wereldmachten in een
oorlog – al deze gebeurtenissen zijn onvermijdelijk, maar gebed kan het lijden verlichten. Bid, Mijn dochter,
opdat mensen Mij zouden vragen om leiding in deze tijden van opschudding.
Ik wil niet toezien, hoe Mijn kinderen lijden. Maar lijden zullen zij totdat de waarheid geopenbaard wordt
tijdens De Waarschuwing. Bid nu voor deze misleide dictators die onschuldige zielen doden.
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Ik roep Mijn Godgewijde dienaars over heel de wereld op om te aanvaarden dat de profetieën, die voorspeld
staan in het Boek der Openbaring, zich nu ontvouwen. Verspreid de waarheid van Mijn leer en red jullie
kudde voor het te laat is. Ga nu. Doe jullie plicht tegenover Mij. Ik roep nu vooral diegenen op die Mijn leer
hebben verwaterd, om daarmee op te houden. Kijk in jullie harten en zeg aan Mijn mensen de waarheid. Dat
zij niet kunnen en niet zullen gered worden tenzij zij om vergeving vragen voor hun zonden. Zij moeten
zichzelf voor Mij vernederen en Mij vragen om het geschenk van verlossing.
Jullie, Mijn Godgewijde dienaars, moeten nu de rol vervullen waarvoor jullie gekozen werden. Wees moedig.
Predik de waarheid.
Jullie Geliefde Verlosser
Jezus Christus

75. Mensen zijn beschaamd Mij te vragen hun zonden te vergeven.
Dinsdag, 28 april 2011, 23:30 u.
Mijn zeer geliefde dochter, dit is wel een buitengewone reis voor jou geweest in zo’n korte periode. Ik besef
dat je moe bent nu. Nochtans, de snelheid waarmee jij deze boodschappen ontvangen hebt en in zo vele
talen gepubliceerd, zo vlug, toont de dringendheid aan die zij hebben. Dat laat ook de goddelijke leiding zien
die aan het werk is in haar meest volmaakte grootte.
Deze boodschappen, hoewel vol van Mijn onderrichtingen, zijn werkelijk gegeven om uit te leggen hoe
belangrijk het is om jullie ziel voor te bereiden in dit leven terwijl het nog kan. Veel mensen, vooral diegenen
met een klein geloof in God, de Eeuwige Vader, zullen verontrust zijn wanneer zij deze boodschappen lezen.
Velen zullen zich bekeren. Sommigen zullen bang zijn voor hun toekomst op deze aarde en voor die van hun
families en vrienden. Zeg hen alstublieft, dat Ik hen bemin. Eerst dan, wanneer zij hun geest openen voor
het feit dat God werkelijk bestaat, zullen zij klaar zijn voor fase twee. Dat is wanneer zij zich zullen beginnen
af te vragen waarom zulke communicatie hoegenaamd plaatsvindt. Waarom Jezus Christus, de enige Zoon
van God de Eeuwige Vader, zulke buitengewone stappen onderneemt. En dan zullen zij tot de voor de hand
liggende conclusie komen. Het is omdat Ik iedereen en ieder van jullie bemin dat Ik jullie opnieuw wil redden.
Ik wil jullie allen koesteren en Ik zal er uitzonderlijk veel voor over hebben om jullie dichter bij Mijn Hart te
brengen.
Ik wil jullie in je hart raken zodat een licht in jullie zielen zal ontvlammen. Er is niets om bang voor te zijn in
deze wereld als jullie volledig op Mij zullen vertrouwen. Ik heb wonderlijke plannen voor jullie allen die dichter
tot Mijn Heilig Hart naderen. De kostbaarste gave wacht op jullie. Wees niet bang voor wereldse onrust.
Want Ik zal al diegenen beschermen die in Mij geloven en voorzien in jullie noden voor het lichaam.
Vertrouw Mij, de Heer van de Mensheid, omdat Ik nog eens opnieuw gezonden word om jullie te redden van
eeuwige duisternis.
Wend jullie tot Mij zoals onschuldige kinderen zouden doen. Er is geen reden om gebeden aan te leren
wanneer jullie onwetend zijn. Ja, ze zijn zeer nuttig en krachtig, maar al wat Ik van jullie vraag is tot Mij te
spreken zoals jullie normaal tot een vriend spreken. Ontspan. Verlaat je op Mij. Vraag Mij om Mijn hulp. Mijn
Barmhartigheid is vol en loopt over en wacht slechts om jullie te overstelpen.
Als jullie maar het medelijden zouden kennen dat Ik heb voor eenieder van jullie op aarde – zelfs voor
zondaars. Zien jullie, Mijn kinderen zijn Mijn kinderen zelfs als zonden hun zielen bezoedelen. Ik verafschuw
de zonde maar hou van de persoon. Zo velen van jullie zijn bang om Mij geregeld om vergeving te vragen.
Maar jullie moeten nooit bezorgd zijn. Nooit. Als jullie waarachtig spijt hebben zullen jullie vergeven worden.
Zonde, Mijn kinderen, zal een blijvend probleem zijn in jullie leven. Zelfs Mijn vroomste volgelingen zondigen
en zondigen telkens en telkens weer. Dat is een feit. Eens Satan in de wereld ontketend was, verspreidde de
zonde zich wereldwijd. Velen zijn te beschaamd om naar Mij te komen. Zij laten hun hoofden zakken en
knijpen de ogen dicht wanneer zij zich slecht gedragen hebben. Te fier en te verlegen gaan zij verder alsof
de zonde in de vergetelheid zal geraken. Wat zij niet beseffen is dat duisternis de duisternis aantrekt. Dus
wanneer jullie zondigen is het veel gemakkelijker om opnieuw te zondigen. Door jullie geweten te blokkeren
zal die cyclus zich blijven herhalen. Dan zal de zondaar elk excuus aanwenden om het verkeerd handelen te
negeren. Zij zullen steeds dieper vallen in die spiraal. Dat komt omdat zij niet weten hoe vergiffenis te
vragen. Omdat zij het belang van nederigheid niet hebben verstaan, vinden zij het onmogelijk om naar Mij
toe te komen om vergeving te vragen.
Het is niet ingewikkeld, weet je, Mij om vergeving te vragen. Wees nooit bang van Mij. Ik verwacht ieder van
jullie die de moed heeft zijn eigen zonden te veroordelen. Wanneer je die gewoonte aanneemt zullen jou
buitengewone gaven geschonken worden. Na de biecht zal je in staat van genade zijn. Als je dan de Heilige
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Eucharistie ontvangt zal je een opwellende energie voelen die je zal verbazen. Dan en alleen dan zal je ware
vrede vinden.
Niets zal je van streek maken. Je zal sterk zijn, niet alleen in je ziel. Je geest zal kalmer zijn en meer
beheerst. Je zal het leven vanuit een andere en positievere hoek benaderen. Wie zou zo’n leven niet willen?
Kom terug naar Mij, kinderen, in deze tijden van verdriet in de wereld. Laat Mij jullie de vreugde tonen die
van jullie is wanneer jullie tot Mij komen. Vergeet niet dat Ik eens Mijn leven voor jullie gegeven heb. Mijn
liefde kent geen grenzen. Ik zal jullie roep beantwoorden. Al wat jullie te doen hebben is vragen.
Jullie dierbare liefdevolle Verlosser
Jezus Christus

76. Nederigheid is nodig om de Hemel binnen te gaan.
Vrijdag, 29 april 2011, 15:15 u.
Mijn zeer geliefde dochter, nederigheid is een les die allen moeten leren die in Mijn Koninkrijk wensen
binnen te komen.
Nederigheid drukt jullie kleinheid uit in Mijn ogen waarbij jullie Mij vereren, jullie Verlosser, Zoon van God die
mens is geworden. Zonder haar steekt de hoogmoed de kop op. Die is nutteloos indien jullie jezelf geschikt
willen verklaren voor Mijn Koninkrijk.
In de wereld van vandaag wordt nederigheid niet meer aanvaard, in een tijd waar assertiviteit en het
verlangen zelf succesvoller te zijn dan anderen, geacht wordt als een bewonderenswaardige eigenschap. Zij
die zichzelf niet verheffen of niet met zelfvertrouwen en arrogantie vooruitgaan, worden genegeerd. Hun
eigenschap van nederigheid en edelmoedigheid tegenover anderen wordt als zwakheid beschouwd – niet de
moeite waard om in hun gezelschap te worden opgenomen. Nochtans is de tegengestelde deugd van
hoogmoed de sleutel om het Koninkrijk van de Hemel binnen te gaan. Dus, wat gezien wordt als een
succesvolle methode om de sleutel tot rijkdom en weelde in dit leven te ontwikkelen, is precies de formule
die jullie na de dood naar de duisternis zal leiden.
Nederigheid, waarbij jullie aanvaarden dat jullie eerst jullie Schepper en Maker moeten dienen, is wat
werkelijk belangrijk is. Door jullie nietigheid te tonen, verkondigen jullie Gods Glorie.
Nederigheid is een deugd die niet alleen kostbaar is in Mijn ogen maar zij maakt eveneens deel uit van jullie
geestelijke ontwikkeling. Dat wil zeggen dat jullie anderen de voorrang geven boven jullie zelf voor de Glorie
van God. Maar het is zo gemakkelijk om vlug in een toestand van hoogmoed te vallen.
Waarschuwing voor Uitverkoren Zielen
Neem diegenen die hard gewerkt hebben om hun geestelijk leven te ontwikkelen om Mij te behagen.
Beschouw dan die gelukkige zielen die, door de kracht van de Heilige Geest, gaven ontvangen hebben om
als visionairs in de wereld op te treden. Eens zij deze genaden verworven hebben gebeurt het dikwijls dat zij,
nauwelijks merkbaar, zichzelf specialer beginnen te vinden dan hun broeders en zusters. Zij pochen over de
gaven die zij bezitten. Dan worden zij selectief in de manier waarop zij deze gaven zullen delen. Hun
zelfverheerlijking tast hun vermogen aan om de waarheid mee te delen. Wat zij vergeten hebben is dat al die
gaven die zij gekregen hebben van Mij zijn. Ik bemin iedereen. Zij hebben deze gaven gekregen om te
delen. Net zoals Ik deze gaven gegeven heb aan zulke uitverkoren zielen voor het goed van anderen, zo kan
Ik ze ook weer van hen wegnemen.
Zelfverheerlijking verhindert jullie om werkelijk Mijn voetstappen te volgen. Leer nederig te zijn, geduldig en
verstoken van hoogmoed. Als jullie werken om nederig te worden dan zal jullie een speciaal plaatsje in Mijn
Hart gegeven worden. Wanneer Ik zekere mensen selecteer als uitverkoren zielen, dan moeten zij dat als
een gave beschouwen. Zij moeten nooit denken dat zij belangrijker zijn in Mijn ogen dan anderen, want Ik
bemin eenieder. Toch zal Ik goed werk belonen eens nederigheid wordt betoond tegenover Mij en jullie
broeders en zusters.
Jullie liefhebbende Verlosser
Jezus Christus
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77. Mensen van over de hele wereld delen dezelfde karaktertrekken.
Zaterdag, 30 april 2011, 20:45 u.
Ik verheug Mij vanavond, Mijn geliefde dochter, door de manier waarop jij Mij gehoorzaamt. Je
gehoorzaamheid om elke dag de Heilige Mis bij te wonen en Mij te ontvangen in de Allerheiligste Eucharistie
behaagt Mij. Jij wordt nu sterker in aandacht en geest om snel Mijn Allerheiligste Wil te gehoorzamen. Jij
hebt nog veel werk, Mijn dochter, om je ziel voor te bereiden op de volmaaktheid die van jou vereist wordt.
Vrees nooit, want Ik begeleid je op elke stap van de weg.
Mijn dochter, hoe bemin Ik de zondaars toch. Hoe verlang Ik naar hun getrouwheid aan Mij. Ik kijk en zie
mensen met vrienden en familie, samen gelukkig, lachend in huis en Ik ben vol vreugde omdat Mijn geest
daar aanwezig is. Dan kijk Ik in andere huizen en Ik zie wanorde, verdriet, boosheid en in sommige gevallen
kwaad in de vorm van misbruik. En Ik ween. Omdat Ik weet dat Satan in dat huis aanwezig is. Dan kijk en zie
Ik groepen van vrienden die samenwerken voor het goed van anderen in hun dagelijks leven, en Ik ben blij.
Dan kijk Ik naar weer andere groepen die koortsachtig werken voor het goed van zichzelf met slechts een
motief, namelijk het voortbrengen van torenhoge macht en weelde. Al hun daden hebben slechts een doel.
Zorgen voor zichzelf. En dat meestal ten koste van anderen. Dan ween Ik omdat Ik weet dat zij in duisternis
zijn. En dan kijk Ik geboeid naar de intelligente, geschoolde groepen die de wereld ervan willen overtuigen
dat God, Mijn Eeuwige Vader, niet bestaat. Zij gaan tekeer en brengen gesofistikeerde argumenten naar
voren wanneer zij ook Mij op een arrogante manier verwerpen. Dan te moeten zien dat gelovigen, lauw in
hun geloof, meegezogen worden in dit hol van duisternis, breekt Mijn Hart. Zo vele, vele groepen met
verschillende belangen, doelen, plannen. Helaas, maar weinigen investeren in tijd om met God, de Eeuwige
Vader, te communiceren.
Het geloof heeft vele miljoenen mensen verlaten in de wereld vandaag. Het resultaat is dat veel mensen zich
verward voelen, niet weten naar welke doelen te streven, noch naar leiding zoeken vanwege Mijn
godgewijde bedienaars.
Deze draaikolk van verwarring zal voortduren tenzij Mijn kinderen Mij om hulp roepen. Bid voor al Mijn
kinderen, overal. Kijk rondom je en je zal zien dat alle mensen over de hele wereld hetzelfde zijn. Zij mogen
van een andere nationaliteit zijn, een andere taal spreken en een verschillende huidskleur hebben, toch
delen zij dezelfde eigenschappen. Sommigen zijn gelukkig, sommigen lijden, anderen zijn vol liefde en weer
anderen zijn kwaad en gewelddadig. De meeste mensen hebben gevoel voor humor en ervaren dat op
sommige momenten van hun leven. Wanneer je dan kijkt naar je eigen familie en vrienden zal je diezelfde
gelijkenissen zien.
Dus, wanneer je de nood voelt om te bidden voor hen die je het meest nabij zijn dan smeek Ik je om
eveneens te denken aan je broeders en zusters in alle hoeken van de wereld. Jullie zijn allemaal Mijn
kinderen. Door Mijn Goddelijke Barmhartigheidrozenkrans te bidden voor al Mijn kinderen, overal, kunnen
jullie, Mijn volgelingen, de mensheid redden van de duisternis van de Hel. De kracht van dit gebed zal
verzekeren dat Mijn Barmhartigheid iedereen op de hele wereld zal omhullen.
Laat Mij jullie allen meenemen naar het Paradijs. Bewaar Mij voor de smart die Ik zou lijden wanneer Ik ook
maar iemand van jullie in de handen van Satan zou moeten achterlaten.
Bid, bid Mijn Goddelijke Barmhartigheidrozenkrans om 15.00 u elke dag, en jullie kunnen de wereld redden.
Jullie altijd Barmhartige Jezus Christus

78. Rusland en China veroorzaken verstoring.
Zondag, 1 mei 2011, 21:00 u.
Mijn zeer geliefde dochter, zeg de wereld dat er nu schikkingen onderweg zijn om zielen voor te bereiden op
het Nieuwe Paradijs op Aarde dat Ik beloofd heb.
De datum van Mijn Tweede Komst is niet voor jou bestemd om te weten. Maar wees ervan verzekerd dat
Mijn beloften altijd in vervulling gaan. Niemand kan Mijn grootse Akte van Barmhartigheid om de mensheid
te redden tegenhouden. Satan heeft die macht niet. De Bedrieger zal vernietigd worden, Mijn dochter, hij kan
niet overleven. Zijn tijd is nu heel kort. Ik waarschuw diegenen die hem volgen door zonde dat zij nog maar
weinig kansen hebben om zichzelf te verlossen. Zij moeten zich van de zonde afkeren indien zij willen gered
worden. Aan jullie, Mijn volgelingen, die een familielid of een bijzondere vriend zouden kennen die het pad
van de zonde kiezen, aan jullie is het de plicht om te proberen hun ogen voor de waarheid te openen.
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Neem nu voorbereidingen om het Merkteken van het Beest te vermijden
Vele gebeurtenissen, zowel op aarde als in de Hemelen, staan nu op het punt te gebeuren en zullen de
koers van de geschiedenis veranderen. Gebruik deze tijd om jullie allemaal voor te bereiden. Ik heb jullie
vroeger al gezegd dat geld schaars zal zijn, dus alstublieft probeer jullie families voor te bereiden om te
overleven zodat jullie het Merkteken niet moeten aanvaarden. Alstublieft, negeer Mijn verzoeken niet.
Gebedsgroepen zijn van vitaal belang nu om jullie zelf te beschermen en om de wereld te redden van de
vervolging vanwege de wereldwijde politiek, bankwezen en zogenaamde Mensenrechten Organisaties. Hun
doel is macht en controle over jullie uit te oefenen, Mijn kinderen, hoewel velen van jullie dat niet kunnen
zien. Te zijner tijd zullen jullie dat wel zien en die tijd is kortbij. Begin nu jullie voorbereidingen te treffen voor
jullie toekomstig overleven en blijf bidden want Ik zal jullie allen Mijn bijzondere genaden van bescherming
verlenen. Alstublieft, wees niet bevreesd want alles wat echt van belang zal zijn is jullie trouw aan Mij.
Wanneer de Ene Wereld Orde de controle zal overnemen van het Midden-Oosten, zullen jullie erover
verbaasd zijn hoeveel landen onder hun controle zullen vallen. Hoeveel onwetende zielen zullen geloven dat
deze nieuwe regimes hen vrijheid zullen schenken. Maar dat zal niet zo zijn.
Rusland en China zullen verstoring veroorzaken
Zie nu hoe Rusland en China de derde entiteit worden om verstoring te veroorzaken. Zeer binnenkort zullen
jullie, die de controle van jullie landen hebben overgegeven aan onzichtbare groepen die jullie als
marionetten behandelen, zien hoe die kwaadaardige groepen, die politieke krachten, die niet van God
komen, jullie zullen opleggen hoe te leven. Verdedig jullie door het gebed. Elke dag en elk uur zal Ik jullie
lijden verlichten. Ontvang Mij in de Heilige Eucharistie en jullie zullen een kracht ontvangen die jullie
buitengewoon zal steunen gedurende deze vervolging.
Ik, Jezus Christus, wil geen paniek zaaien in jullie leven. Maar Ik kan niet terzijde blijven en jullie niet
inlichten omtrent deze gebeurtenissen. Van Mijn Barmhartigheid geef Ik jullie de kans om niet alleen voor
jullie geestelijk welzijn te zorgen, maar ook voor het levensonderhoud van jullie families. Om het Merkteken
te vermijden, alstublieft, bereid jullie zorgvuldig voor.
De Waarschuwing zal, zonder twijfel, enige van deze vervolgingen stoppen door de velen die zich zullen
bekeren. Bid, bid nu voor een wereldbekering en om elke kwelling te verminderen die tijdens het bewind van
de Antichrist en de Valse Profeet zullen opduiken.
Jullie geliefde Verlosser
Jezus Christus

79. Satan richt chaos en verwoesting aan in de wereld, maar zijn dagen zijn geteld.
Woensdag, 4 mei 2011, 20:45 u.
Mijn zeer geliefde dochter, het is nu met grote dringendheid dat de wereld en zij die zich niet bewust zijn van
de waarheid van Mijn leer, moeten luisteren naar Mijn Heilig Woord. Terwijl de onrust in de wereld zal blijven
toenemen, moeten jullie nu halt houden en nadenken over de Heilige Schrift – in verband met de
veranderingen die jullie in de wereld zullen zien indien de zonden aanhouden.
Zelfs diegenen onder jullie die twijfelen omtrent het bestaan van God, de Eeuwige Vader, of van Mij, jullie
Goddelijke Verlosser, zullen de zonden zien die dagelijks voor jullie ogen begaan worden. Of zich die nu
voordoen tijdens jullie persoonlijke ontmoetingen in het dagelijks leven, in dagbladen, TV en radio of internet,
het is moeilijk om ze te ontkennen. Zelfs diegenen onder jullie die inschikkelijk zijn in hun goedkeuring van
de zonde, zullen gechoqueerd zijn over de graad van verdorvenheid die jullie gedwongen zullen
aanschouwen.
Wat zien jullie? Wat choqueert jullie het meest? Het gemene geweld dat jullie vanuit jullie comfortabele
huizen getoond wordt via de televisie? De moorden die uitgevoerd en door Regeringen verschoond worden
in naam van de gerechtigheid? Of is het de verdorvenheid, getoond door obscene pornografie die als kunst
wordt voorgesteld? Zijn het de leugens die verkondigd worden door onbetrouwbare zwendelaars binnen het
wettelijk systeem waardoor zij zich kunnen veroorloven zichzelf vrij te kopen van bestraffing? Zou het de
haat kunnen zijn die mensen tonen tegenover vreemden die zij op straat ontmoeten? Of de bedreiging die
gewone burgers voelen vanwege hun eigen Regering. Er zijn zo vele mistoestanden tegenover de Wet van
Mozes, de Tien Geboden, die nu gepleegd worden, dat het onmogelijk is ze allemaal te peilen, zoveel en
allemaal tegelijk.
Wet en orde zijn verdwenen. Liefde en edelmoedigheid van buur tot buur verdwijnen zienderogen. Zelfs Mijn
trouwe dienaars die handelen in naam van God leiden niet langer hun kudde.
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Die chaos werd veroorzaakt door de Koning van het Bedrog, Satan, de Boze, die zeer zijn best doet om zijn
identiteit voor de mensheid te verbergen. Een lafaard zijnde, gebruikt hij zijn kunsten van de verleiding.
Vergis jullie niet want hij bezit krachten die hij gebruikt om de mensheid te vernietigen. Hij zet de mensen
tegen elkaar op. Man tegen man, broeder tegen broeder, buur tegenover buur. En dat alles met slechts één
doel. Om zo vlug mogelijk chaos en verwarring te stichten in de kortst mogelijke tijd. Hij zal nooit ophouden
met jullie te kwellen, Mijn kinderen. Kijk de werkelijkheid in ogen. Erken zijn bestaan. Voor jullie ongelovigen,
zal de waarheid pas binnendringen wanneer jullie de werkelijkheid van Satans bestaan begrijpen. Namelijk
dat God, de Eeuwige Vader, werkelijk bestaat.
Onthoud dat Satans dagen geteld zijn. Laat hem niet winnen. Bid voor allen in de wereld dat zij niet in de val
lopen van de haat die hij rondstrooit om Gods kinderen te strikken. Hij doet dat niet alleen uit haat voor jullie,
Mijn kinderen, maar uit de haat die hij voelt voor Mij, Jezus Christus en Mijn Eeuwige Vader. Hij zal niet
rusten voor hij de grootst mogelijke schade heeft toegebracht.
Bid, bid, bid dat zijn sterkte mag afnemen. Bid in het bijzonder de Heilige Rozenkrans want dat is het gebed
dat Satan zal verpletteren.
Wanneer Ik terugkeer op Aarde, vergeet dan niet dat er slechts één pad naar de eeuwigheid zal zijn en dat
is het pad dat jullie moeten volgen om naar Mij toe te komen.
Jullie Geliefde Verlosser
Jezus Christus

80. De wreedheden van Mijn Kruisiging werden de mensen niet geopenbaard zoals
het hoorde.
Zaterdag, 7 mei 2011, 9:50 u.
Mijn geliefde dochter, jij moet nu Mijn kruis opnemen en Mij helpen het te dragen op de reis die Ik voor jou
heb uitgezet. Mijn dierbare dochter, hoe heb jij in deze voorbije weken geleden. Ik heb dat toegestaan omdat
het jou dichter bij Mijn Heilig Hart bracht.
Veel zielen zijn geroepen om Mijn boodschappen aan de wereld bekend te maken. Alleen de vrijwillige
zuivering vanwege de ziel zelf bepaalt de kwaliteit van het inzicht. Met andere woorden, indien de ziel die Ik
uitkies om Mijn woord mee te delen zuiver is dan zullen de boodschappen meer impact hebben. Zij zullen
een meer duurzame indruk op de ziel hebben. Zij zullen vol medelijden zijn, toch zullen zij de waarheid van
Mijn onderrichtingen in zijn ongepolijste vorm openbaren.
Ik heb geen tijd voor de subtiliteiten die de mens verwacht die gewoon is Mijn woord op een bepaalde
manier te horen – in een afgezwakte versie. Zelfs Mijn passie aan het Kruis en de gruwelijkheden die de
mensen begingen bij Mijn Kruisiging werden de mensen niet geopenbaard op de manier zoals het bedoeld
was. Zo weinigen onder jullie, Mijn kinderen, begrijpen de ontstellende behandeling die Ik, jullie Goddelijke
Verlosser, uit de handen der mensen ontving. Die behandeling geschiedt nog heden ten dage, waar Ik
bespot, uitgelachen, vervloekt, verworpen en misbruikt word. Mijn dood maakte de weg vrij om jullie zielen
van de eeuwige verdoeming te redden. Dat is nog altijd het geval. Gooi het geschenk van redding niet weg,
want zonder de aanvaarding van de waarheid kunnen jullie niet gered worden.
Luister. Ik ben de waarheid. Ik ben de sleutel voor jullie redding. Op jullie doodsbed, zelfs indien jullie Mij
genegeerd, Mijn leer en Mijn werkelijke bestaan ontkend hebben, keer tot Mij terug en vraag Mij om
verlossing. Het is nooit te laat om naar Mij terug te keren en Mij te vragen om jullie hand vast te houden en
jullie naar Mijn Vaders Hemels Koninkrijk te leiden. Maar dat kunnen jullie alleen doen wanneer jullie nog
leven op deze aarde. Dat is jullie enige kans waarop jullie het eeuwig leven aangeboden wordt. Nadien zal
het te laat zijn.
Jullie geliefde Goddelijke Verlosser
Jezus Christus

81. De Heilige Geest werd nu over de hele wereld uitgestort.
Dinsdag, 10 mei 2011, 16:00 u.
Mijn dochter, zeg de wereld dat vandaag een belangrijke daad van Mijn Barmhartigheid heeft
plaatsgevonden, omdat de Heilige Geest, één van de grootste gaven aan Mijn kinderen, is uitgestort over de
hele wereld. Deze gave is onontbeerlijk om de mensheid te helpen zich voor te bereiden op De
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Waarschuwing. Doordrongen van de kracht van de Heilige Geest, zullen Mijn godgewijde bedienaars en
volgelingen aanzienlijk gesterkt zijn in hun liefde voor Mij en Mijn Eeuwige Vader.
Dat geschenk van leven zal nieuwe impulsen geven aan jullie uitgeputte, lauwe zielen die schreeuwen om
verlichting. Dit werd voorzegd en allen, inclusief de meest verstokte zondaars, zullen er voordeel uit trekken.
Mijn Barmhartigheid kent geen grenzen, zoals Ik al zei. Vervuld met de Geest van licht en heiligheid, moeten
jullie, al Mijn volgelingen van overal, nu moedig Mijn woord bekend maken aan allen waarmee jullie in
contact komen. Verwerp de minachting die jullie mogen ervaren want het is te belangrijk nu om Mijn
smeekbeden voor bekering te negeren.
Hoor nu Mijn gebed om jullie de nodige bemoediging te schenken:
“Vul mij nu, o Heer, met de Gave van de Heilige Geest om Uw Allerheiligste Woord naar zondaars te dragen
die ik moet helpen redden in Uw Naam. Help mij om ze, door mijn gebeden, met Uw Kostbaar Bloed te
bedekken zodat zij naar Uw Heilig Hart getrokken kunnen worden. Geef mij de Gave van de Heilige Geest
zodat deze arme zielen in Uw Nieuw Paradijs kunnen feestvieren. Amen.”
Zeg dit gebed elke dag na het reciteren van Mijn Goddelijke Barmhartigheidrozenkrans, en jullie zullen, door
jullie trouw aan Mij, Mijn kinderen helpen redden.
Red Mij van de kwelling die Ik in Mijn Hart verduur als Ik met zoveel verdriet zie naar de manier waarop Mijn
Heilige Naam in de wereld vandaag wordt ontvangen. Niet tevreden met Mij te ontkennen, reageren vele,
vele zielen met boosheid wanneer jullie, Mijn trouwe volgelingen, nog maar durven aanhalen waarvoor Ik
sta. Ze zijn zeer kwaad omdat de Bedrieger zo slim hun gedachten weet te verdraaien om hen van de
waarheid weg te trekken. Help deze zielen jullie allen. Bid en vraag Mij om de kracht die jullie zullen nodig
hebben in dit werk.
Bijzondere genaden voor hen die bekering verspreiden
Voor ieder van jullie die bekering verspreiden worden bijzondere genaden gegeven en een zeer bijzondere
plaats zal jullie worden voorbehouden in Mijn Vaders Koninkrijk. Ga nu en sta de Heilige Geest toe jullie
zielen te overstromen om Mij te helpen de mensheid te redden.
Ik bemin jullie allen. Ieder van jullie heeft een plaats in Mijn Heilig Hart. Niet een van jullie, zondaars
inbegrepen, zal uitgesloten worden van Mijn strijd om zielen te redden.
Jullie liefhebbende Verlosser
Jezus Christus
Koning van Barmhartigheid*

82. Boodschap van de Maagd Maria aangaande de bescherming van Heiligen.
Woensdag, 11 mei 2011, 22:30 u.
Mijn kind, jij bent nu veel dichter bij het kostbaar Hart van Mijn Zoon. Jouw reis was moeilijk, toch vond zij
plaats in zo’n korte tijdsspanne. Het was op bevel van God de Vader dat Ik naar jou gezonden werd om jouw
roeping voor dit werk mee te delen. Jij antwoordde onmiddellijk. Jij hebt nooit geaarzeld. Want dat is de
kracht van de liefde die jij hebt voor Mij, jouw Heilige Moeder. Ik heb je geleid en overgehaald voor deze
zeer bijzondere roeping. Blijf alstublieft elke dag voor dagelijkse begeleiding naar jouw Geliefde Moeder
toekomen. Al de heiligen gaan steeds met je mee, maar jij weet dat niet. Jij moet de nodige steun vragen
aan St.-Benedictus, St.-Jozef, St.-Jan de Evangelist, St.-Augustinus en de Aartsengel Michael. Jij vraagt je
af waarom jij nu zoveel sterker bent. Dat komt door je gehoorzaamheid aan Mijn Geliefde Zoon waardoor jij
nu de genaden ontvangt die nodig zijn om deze bijzondere goddelijke zending te volbrengen waarvoor je
gekozen bent.
Mijn Allerheiligste Rozenkrans elke dag bidden is belangrijk want dat zal je beschermen tegen de Duivel. St.Benedictus werd jou toegewezen om je voor altijd te beschermen tegen de aanvallen van de Bedrieger.
Daarom zijn de ergste je bespaard. Bid dagelijks tot hem, Mijn kind, voor zijn voortdurende bescherming.
* Noot: Slotcommentaar van Onze Heer Jezus Christus aan de zieneres gegeven op het einde van deze boodschap.
“Mijn dochter, deze gebeurtenis is belangrijk. Zij zal vele zielen redden voor De Waarschuwing plaatsvindt en zal nadien
in de wereld tegenwoordig blijven om te voorkomen dat zondaars zouden terugvallen.
Mijn dochter, het werd voorzegd en betekent groot nieuws. Maar Mijn volgelingen moeten nu hard werken om Mij te
helpen de Strijd om de Zielen te leiden.”
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Aanvaard het lijden dat Mijn dierbare Zoon, Jezus Christus, jou vraagt, want dat zal ontelbare zielen redden.
Jouw bijzondere geschenk aan Hem van je vrije wil, zal miljoenen zielen verhinderen de vuren van de Hel
binnen te gaan. Blijf onthouden wat jouw lijden bereikt en de vreugde die dat zal brengen aan het Heilig Hart
van Mijn Zoon.
Jij geniet nu de bijzondere gave in vereniging te zijn met Mijn Zoon. Hoe meer jij je volledig overgeeft,
nederig bent en verder offers brengt, des te meer jij Hem zal helpen in deze taak die zo belangrijk voor Hem
is.
Wees dankbaar, Mijn kind, dat jij gevraagd werd om dit heilig werk te doen want zonder dat zouden
miljoenen zielen niet kunnen gered worden.
Kom nu nader tot Mijn hart en laat Mij je dichter houden bij Mijn Zoon. Ik zal je altijd leiden en beschermen.
Jouw Geliefde Moeder
Koningin van Vrede

83. Aardbeving in Europa vond vandaag plaats zoals voorzegd.
Woensdag, 11 mei 2011, 23:00 u.
Mijn geliefde dochter, vandaag vond de aardbeving* plaats in Spanje in Europa zoals Ik je enkele maanden
geleden voorspeld had. Andere ecologische gebeurtenissen zullen volgen zoals vulkaanuitbarstingen,
overstromingen en hittegolven. Let op voor deze gebeurtenissen want wanneer die zullen plaatsvinden zal
dat het bewijs zijn dat deze boodschappen van Mij, Jezus Christus, komen.
Dat is de hand van Mijn Vader die bestraffing op de wereld loslaat om de zonden te helpen uitroeien. Bid en
blijf bidden voor meer bekeringen om deze rampen af te zwakken.
Mijn Geliefde Moeder gaf jou vanavond uitleg over enkele belangrijke zaken. De nood aan dagelijks gebed
en aanbidding is belangrijk – zo dikwijls als je kan – want dat, Mijn dochter, zal enorme resultaten opbrengen
in jouw werk.
Rust nu. Je bent moe. Ik zal morgen met je spreken. Ga in vrede.
Je Goddelijke Verlosser
Jezus Christus

84. Waarom God, de Eeuwige Vader, nieuwe profeten in de wereld zendt.
Vrijdag, 13 mei 2011, 22:45 u.
Mijn zeer geliefde dochter, Ik zou het volgende willen zeggen aan de twijfelaars, vooral aan Mijn Godgewijde
dienaars die wellicht Mijn woord in deze boodschappen zullen verwerpen. Vermeerder jullie geloof in Mij
door te erkennen dat Mijn woord niet alleen aan de wereld gegeven werd tijdens Mijn tijd op aarde, maar ook
daarna door de kracht van de Heilige Geest.
Sinds het begin van de tijd heeft God, Mijn Eeuwige Vader, met de mensen gecommuniceerd door profeten.
Zo werd de leer van de waarheid aan de mensen bekend gemaakt om ervoor te zorgen dat hun geloof sterk
bleef. Andere openbaringen en onderrichtingen werden aan de mensheid gegeven door de apostelen,
andere toegewijde leerlingen en door de profeet Johannes de Evangelist. Daarna waren Mijn woord, Mijn
leer en alles wat de mens nodig had om hem te redden, in orde. Nu de wereld voor de grootste verandering
staat in zijn geschiedenis, heeft God, Mijn Eeuwige Vader, nieuwe profeten in de wereld gezonden. Deze
profeten, vergis jullie niet, brengen jullie geen nieuwe leer want dat is niet nodig. In plaats daarvan worden zij
gezonden om drie redenen.
De eerste is om de mensen aan de waarheid te herinneren die opgetekend staat in het Boek der
Openbaring. De tweede om de mensen attent te maken op de tijd waarin zij leven zodat zij hun geloof
opnieuw kunnen aanwakkeren. De derde om de bekering te helpen verspreiden zodat Mijn volgelingen het
grootste van alle legers zouden kunnen vormen om zielen te redden. Ik communiceer door deze en door
andere profeten zodat Mijn woord in elke hoek van de wereld gehoord wordt.

* Zie boodschap van vrijdag 18 maart 2011.
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Denk aan Mijn Absolute Liefde en Medelijden
Luister aandachtig naar al deze boodschappen die niet enkel Mijn woord verkondigen zoals jullie het
kennen, maar die jullie Mijn absolute liefde en medelijden openbaren voor ieder van jullie. Onthoud ook Mijn
Grote Barmhartigheid. Alle zondaars zullen vergeven worden eens zij vragen om verlossing.
Het belang van de Heilige Rozenkrans en de Goddelijke Barmhartigheidrozenkrans
Hoewel natuurrampen zullen plaatsvinden, vergeet alstublieft niet dat gebed, inclusief het Heilige
Rozenkransgebed en de Goddelijke Barmhartigheidrozenkrans, zal helpen om veel daarvan af te wenden.
Onthoud dat jullie, Mijn geliefde kinderen die in Mij en Mijn Eeuwige Vader geloven en die Mijn richtlijnen
volgen, niets te vrezen hebben. Laat Mij jullie ook herinneren dat omwille van de twee grote daden van
Barmhartigheid die jullie gegeven worden – de gave van de Heilige Geest, die enkele dagen geleden over
de hele wereld werd uitgestort en De Grote Waarschuwing – miljoenen zich tot de waarheid zullen bekeren.
Dat zal een groot wonder zijn en één dat vreugde zal brengen aan de menigten.
De Vervolging door de Rode Draak en door hen die niet van God zijn
Hoewel Satan zal oprijzen door zijn arme misleide aanhangers die hij wegtrekt van Mij – hun enige hoop op
eeuwige verlossing – zal dat maar voor een korte periode zijn. Maar dat zal, Ik moet jullie verwittigen, een
beangstigende periode van vervolging zijn die zal geleid worden door de Rode Draak en die politieke
organen die niet van God zijn. Door gebed en de sacramenten zullen jullie de kracht vinden om vol te
houden tijdens deze beproevingen. Al deze gebeurtenissen werden voorzegd en moeten gebeuren opdat
het kwaad eindelijk in de wereld kan uitgeroeid worden. Daarom is het noodzakelijk dat deze zuivering en
aaneenschakeling van tuchtigingen plaatsvinden. Want alleen dan zal de wereld klaar zijn voor het Nieuwe
Paradijs op Aarde.
Negeer nooit Mijn oproepen. Het is enkel wanneer jullie zien dat de profetieën, aan jullie geopenbaard door
Mijn uitverkoren boodschappers, zich beginnen te verwezenlijken dat jullie met zekerheid zullen weten dat Ik
het ben die tot jullie spreek.
Jullie Goddelijke Verlosser
Jezus Christus

85. Verwerp het Spiritualisme van de New Age.
Zondag, 15 mei 2011, 17:00 u.
Mijn zeer geliefde dochter, Ik doe een oproep tot al Mijn volgelingen om het werk te veroordelen van de New
Age-beweging die de wereld in haar macht heeft.
Het Christendom is altijd een eerste doelwit geweest van Satan. Omdat hij zo sluw is zal hij voortdurend
proberen diegenen met lege en geestelijk verloren zielen te verleiden. Hij zal altijd proberen om zijn leugens
aan te bieden onder het mom van wat liefde lijkt. Dan zal hij proberen om het denken van Mijn kinderen te
beheersen, gebruik makend van oude heidense tactieken om hun geest te bevrijden van zogenaamde
stresstoestanden van het moderne leven. Opgepast voor diegenen onder jullie die zwichten voor praktijken
die beweren jullie geestelijke toestand in een staat van vergetelheid te brengen door zogenaamde meditatie.
Eens jullie je geest toestaan om op die wijze te worden beheerst, kan Satan met zijn demonen zo stil
binnendringen dat jullie het niet beseffen, zo rustig zal de overgang zijn.
Ontwijk oude spirituele praktijken, inclusief het gebruik van tarotkaarten
Vele, vele zielen in de wereld sterven van honger naar geestelijke leiding. In hun zoektocht om zin in hun
leven te brengen, laten zij het onbewust toe meegezogen te worden in praktijken die overeenkomen met
heidendom. Elke valse doctrine die jullie in de verleiding brengt te geloven dat vrede in jullie hart en ziel kan
bekomen worden door oude spirituele praktijken, moet te allen tijde vermeden worden.
Het gebruik van kristallen, meditatie, reiki, yoga, tarotkaarten, geloof in geestelijke gidsen, duistere
filosofie en zogenaamde wonderdokters zijn er om jullie in de verleiding te brengen te geloven in een
alternatieve existentie buiten diegene die geschapen werd door God de Eeuwige Vader.
Waarschuwing voor Opgestegen Meesters
Velen onder jullie die vandaag de dag voortdurend op zoek zijn naar geestelijke steun in het volgen van jullie
engelen, moeten ook alert zijn voor het feit dat eens de term Opgestegen Meesters genoemd is, je er zeker
van kan zijn dat deze engelen niet van de Hemel komen. Opgestegen Meesters, Mijn kinderen, zijn
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gevallen engelen en komen van de duisternis. Toch zal jullie verteld en zullen jullie later overtuigd worden
dat zij van het licht komen. Indien jullie al dat heidens spiritualisme over jullie leven laat heersen, zal dit
jullie uiteindelijk naar beneden trekken in de valkuilen van de duisternis wanneer jullie dat het minst
verwachten. Satan zal o zo voorzichtig zijn bij het presenteren van deze duistere leugens, want te allen tijde
zal jullie gezegd worden, en jullie zullen het geloven, dat deze dingen goed zijn.
De meeste van die praktijken worden voorgesteld als zijnde goed voor je zelfrespect, vertrouwen, controle
over je leven – dat alles is een leugen. Deze praktijken drijven jullie niet alleen verder van de waarheid, maar
zij brengen onnoemelijke ellende eens de kwade geesten je ziel binnenkomen als een onmiddellijk gevolg
van deze praktijken.
De Bijbel waarschuwt voor het gevaar van magie
Met de waarheid kan nooit geknoeid worden. De onderrichtingen die de mens overhandigd werden in de
Heilige Bijbel waarschuwen de mensheid voor de gevaren van magie, toekomstvoorspellingen en de
bewieroking van valse goden. In de wereld van vandaag worden deze praktijken voorgeschoteld als
onschadelijk, maar noodzakelijk voor jullie geestelijk welzijn. Omwille van de natuur van zachtaardige zielen
zullen velen van hen van nature naar New Age-praktijken getrokken worden door de valse schijn van liefde
die zij uitstralen. Niets ligt verder van de waarheid.
Waarschuwing voor de dweepzieke devotie tot engelen
Vergeet niet dat het Satan is en zijn gevallen engelen die jullie voorzichtig en sluw meegetrokken hebben in
deze onverdachte leugens. Voor diegenen onder jullie die een bijna fanatieke devotie voor Engelen
promoten heb Ik dit te zeggen. Waarom verkondigen jullie niet eerst het woord van God, Mijn Eeuwige
Vader? Is deze obsessie voor Engelen niet juist een andere vorm van afgoderij? Ja, bid in elk geval voor
hulp vanwege de Heilige Engelen, doch stel altijd deze vraag: gaat je devotie voor de Engelen ten koste van
je liefde voor Jezus Christus, de Zoon van God of voor God, de Eeuwige Vader? Zo ja, dan beledig je Mij, je
Goddelijke Verlosser, Jezus Christus.
Ontwaak nu uit de leugens van zogenaamd spiritualisme. De engelen die jullie aantrekken door deel te
nemen aan zulke praktijken zullen niet van de Hemel of van het licht komen. Zij zullen van het licht lijken te
komen maar dat is het bedrog dat Satan en zijn demonen gebruiken om hun daden op een handige wijze te
camoufleren.
Onthoud één laatste les. Sier jullie heidense praktijken op zoveel als jullie willen om de schijn te geven dat
jullie eer brengen aan het Goddelijke Licht van de Hemel, maar het zal een leugen zijn. De leugen, en
diegenen die jullie overtuigen deze bizarre reis te volgen naar een zogenaamd geestelijk rijk buiten dat van
Mijn Vader, zal jullie zo dicht bij Satan brengen dat er voorbij een zeker punt geen terugkeer meer zal zijn.
Het enige Goddelijke Rijk van liefde dat buiten deze aarde bestaat is de Hemel. Iets anders dat je werd
verteld is onwaar. Satan wil, hoe dan ook, dat jullie geloven dat zoiets er wel is. De werkelijkheid is dat hij al
die nietsvermoedende en bijgelovige zielen meetrekt in de duisternis van de Hel bij hem en al de gevallen
engelen. Alles in de naam van valse liefde.
Alstublieft, vergeet nooit dat liefde, ware liefde, alleen kan komen van God, de Eeuwige Vader.
Jullie Liefdevolle Verlosser
Jezus Christus

86. Het belang van Vasten en Zelfverloochening.
Maandag, 16 mei 2011, 11:30 u.
Mijn geliefde dochter, je bent eindelijk aan het beseffen dat je zonder Mij niets bent. Het is door Mijn
genaden dat je leven ontvangt in Mijn Vaders Koninkrijk. Zonder Mijn tegenwoordigheid in je leven zal het
onvruchtbaar zijn en zonder enige werkelijke betekenis. O, hoe verlang Ik dat al Mijn kinderen het leven
zouden begrijpen dat Ik hen in het bijzonder kan geven door het Sacrament van de Heilige Eucharistie. Want
alleen door Mij in jullie broze zielen te ontvangen door middel van het Goddelijke Brood en Wijn zullen jullie
Mijn liefde werkelijk voelen. Die liefde versterkt jullie, niet alleen in jullie ziel, maar in jullie geest. Mijn
tegenwoordigheid zal jullie optrekken om echte volgelingen van Mij te worden.
Een volgeling van Mij die Mij niet regelmatig ontvangt door dit Allerheiligste Sacrament zal gelijken op een
vat dat maar half vol is. Jullie hebben Mijn Lichaam en Bloed nodig, die voor jullie allen werden opgeofferd,
om jullie te vullen met Mijn werkelijke tegenwoordigheid. Want zonder deze zullen jullie niet in staat zijn om
de ware sterkte te vinden Mijn volle heerlijkheid te verkondigen.
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Kinderen, jullie moeten begrijpen dat geloof in Mijn bestaan deel uitmaakt van jullie geestelijke reis. Er is nog
zoveel meer dat jullie moeten begrijpen. Alleen door jullie afwijzing van de geneugten van het vlees zullen
jullie werkelijk vervuld worden. Krachtens het feit dat Satan de mens beheerst door de bekoringen van het
vlees zo zouden ook jullie hem de toegang moeten ontzeggen tot die geneugten die jullie zouden nastreven.
Vasten is een van de krachtigste manieren om jullie ziel van Satan en zijn demonen te bevrijden. Zo weinig
mensen in de wereld kunnen zich dat offer opleggen en toch is het zo eenvoudig en het schaadt jullie
gezondheid niet. Eén dag van vasten per week zal jullie bijzondere genaden schenken. Door kleine offers te
brengen ter ere van Mij, jullie Goddelijke Verlosser, zullen jullie niet alleen zielen redden, maar ook dichter
bij Mij komen. Andere offers waarbij jullie afzien van wereldse goederen zal jullie ook dichter tot Mijn Heilig
Hart brengen.
Leven, Mijn kinderen, zou niet moeten draaien rond het verwerven van materiële dingen indien jullie ze niet
echt nodig hebben. Door eenvoudige dingen te aanvaarden en door jullie tijd toe te wijden aan Mij, zullen
jullie ware tevredenheid ervaren. Niet alleen dat, maar voor het eerst in jullie leven zullen jullie de betekenis
van ware vrijheid leren kennen. Onthoud, Satan beheerst de mens door de verlangens van het vlees,
inclusief voeding, kleding, seks, huizen, auto’s, reizen, luxueus leven, muziek, alcohol en verering van
beroemde mensen. Door te aanvaarden dat deze dingen slechts illusies zijn zullen jullie dan begrijpen dat
jullie tijd op aarde niet verspild zou mogen worden met zulke nutteloze bezigheden.
Jullie tijd op aarde, kinderen, is slechts een deel van jullie reis in de eeuwigheid. Leven van een andere aard
zal voor jullie verdergaan na de dood. Ongeacht of mensen geloven in God, de Eeuwige Vader of niet, hun
ziel zal blijven bestaan na de dood. Zoek nu het licht zodat jullie ziel voor eeuwig het ware geluk zal ervaren
en een verheven plaats in het Paradijs. Om dat niveau van geestelijke heiligheid te bereiken, alstublieft,
breng offers naar het vlees terwijl jullie nog op aarde leven. Offer ook al jullie lijden in jullie leven op voor
verloren zielen en jullie zullen de beloningen opstrijken die jullie wachten in het volgende leven.
Jullie liefhebbende Verlosser
Jezus Christus

87. Eer Mijn Vader.
Woensdag, 18 mei 2011, 17:00 u.
Mijn zeer geliefde dochter, Ik heb de tijd gemist die jij Mij gisteren beloofd had. Ik besef dat jij een heel druk
leven leidt, maar vergeet niet dat Ik het leven ben dat jij moet zoeken, boven al je dagelijkse activiteiten.
Tijd voor de mens om eerlijk over zijn leven na te denken
De tijd voor de mensen is gekomen om eerlijk over hun leven na te denken. Alle kinderen van overal, uit alle
hoeken van de wereld, moeten zichzelf deze vraag stellen. Geloven zij of geloven zij niet dat God de Vader
bestaat? Nu de voorzegde eindtijden steeds naderbij komen zullen een aantal keuzes moeten gemaakt
worden. Mijn kinderen, aanvaarden jullie dat God, Mijn Eeuwige Vader, jullie geschapen heeft? Zo ja,
beantwoord dan de volgende vraag. Hoeveel tijd schenken jullie Hem om Hem te bedanken voor de gave
van jullie levens, voor jullie familie en vrienden? Voor de thuis waarin jullie leven? Het voedsel dat jullie
eten? Wanneer jullie dat niet doen, dan zijn jullie geen ware volgelingen van de waarheid.
Betoon Mijn Vader Eerbied
Jullie die geloven in God, de Schepper van alle dingen, weten jullie niet dat bidden van wezenlijk belang is
om te kunnen genieten van het volgende luisterrijke leven dat Hij voor jullie gepland heeft? Spreek dagelijks
met Hem. Betoon Hem de eerbied die Hij verdient. Want door Hem geen aandacht te schenken, beledigen
jullie Mij. Aan al Mijn toegewijde volgelingen zeg Ik nu: begrijp hoe belangrijk het is Mijn Vader te eren. Hij
krijgt de aandacht niet die Hij verdient. Veel mensen hebben het beeld van God, de Vader, als ware Hij
streng, angstwekkend en boos. Zo vol van ontzag, duwen jullie Hem aan de kant. Indien jullie wisten
hoezeer Hij hunkert naar jullie liefde, zouden jullie onmiddellijk op je knieën neervallen en Hem smeken om
vergiffenis. Alstublieft, bid tot God de Vader. Hij heeft jullie liefde nodig. Hij heeft jullie toewijding nodig. Het
gebed tot Mijn Vader bekomt enorme Barmhartigheid wanneer jullie Hem vragen jullie te beschermen en te
bewaren in Mijn naam; zelden weigert Hij jullie verzoek in overeenstemming met zijn Allerheiligste Wil. God,
Mijn Eeuwige Vader, is zeer liefdevol en medelijdend, getrouwheid aan Hem zal de wereld grote genaden en
heil brengen.
Bid tot Mijn Vader om wereldrampen af te wenden
Bid tot Mijn Vader om wereldrampen af te wenden in naam van Zijn geliefde Zoon en Hij zal naar jullie
gebeden luisteren. Er zijn nog zo weinig Christenen die in het bijzonder aan Hem om hulp vragen. Hij die
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met zoveel liefde de mens geschapen heeft naar Zijn beeld, wordt vergeten. Betoon Hem nu de eer die
vereist is om de natuurrampen te helpen verlichten die op aarde zullen plaatsvinden tijdens de Grote
Beproeving.
Mijn Vader houdt de wereld in Zijn handen. Zijn kinderen echter eren en aanbidden Hem niet meer. Zij zijn
zich niet meer bewust van het feit dat, terwijl Satan verder zielen steelt, er slechts één macht is die voor
eeuwig zal standhouden en dat is de macht van God. In Zijn barmhartigheid zal Hij jullie hulpkreten horen.
Alstublieft, doe nu een beroep op Hem, vooral in deze tijden van grote verandering.
Jullie liefhebbende Verlosser
Zoon van God, de Almachtige Vader
Jezus Christus

88. Verantwoordelijkheid van de Ouders in de wereld vandaag.
Donderdag, 19 mei 2011, 18:15 u.
Mijn zeer geliefde dochter, de wereld is nu bezweken onder het gewicht van uiterste wanhoop bij gebrek aan
geloof in het bestaan van God, de Almachtige Vader. Zelfs kleine kinderen ontkennen nu vrolijk Zijn bestaan.
Deze lege, ongevoelige zielen beledigen niet alleen Mijn Eeuwige Vader, maar veroorzaken ook Mij diepe
smart.
Zo diep zijn jullie gevallen, kinderen, dat jullie volledig alle gevoel kwijt zijn voor het geestelijke waarmee
jullie geboren werden. Hoe ver zal jullie liefde voor de wereld en zijn materialisme jullie leiden, denk je? Voor
diegenen onder jullie die nu geheel in beslag genomen worden door weelde en de vertroostingen van alle
wereldse aantrekkelijkheden, jullie moeten beseffen dat die zeer binnenkort van jullie zullen worden
weggenomen als een deel van de komende Zuivering.
Verantwoordelijkheid van de Ouders
Waarom leren jullie je kinderen het belang van door mensen gemaakt materialisme ten koste van hun kleine
zielen? Jullie eerste doel is jullie kinderen te leren hoe belangrijk het is om rijkdom te scheppen en op te
bouwen. Zelden leren jullie hun de deugdzaamheid die zij nodig hebben om toegerust te zijn met de
verantwoordelijkheden van de volwassenheid in relatie tot het respecteren van anderen. Of om het belang te
begrijpen van eerlijkheid en begrip voor hun broeders en zusters. Helaas, Mijn kinderen zijn volledig hun
weg kwijt op het geestelijk pad dat voor hen nodig is om hun uiteindelijke bestemming te bereiken. Hebben
jullie geen schaamte? Wanneer zullen jullie leren dat jullie dwangmatige liefde voor geld en alles wat het
jullie biedt, zal eindigen in rampspoed? Alleen wanneer jullie volledig ontdaan zullen zijn van al die welstand
waarnaar jullie zo hunkeren, dan zullen jullie beseffen hoe alleen jullie zijn.
Luister nu naar Mij zolang jullie het kunnen. Stel jullie familiebehoeften op de eerste plaats want dat is goed.
Zorg voor hen. Maar alstublieft, moedig jullie kinderen niet aan om slaven te worden van rijkdom of van het
verlangen om beroemd te worden want jullie zullen hen in de armen van Satan duwen. Jullie kinderen
werden geboren en door jullie hebben zij het fysieke leven gekregen. Maar zij werden geschapen door God,
de Eeuwige Vader, toen zij hun ziel ontvingen. In elk geval moeten jullie je verantwoordelijkheid als ouders
opnemen om in de fysieke noden van jullie kinderen te voorzien. Maar vergeet niet dat hun zielen voeding
nodig hebben. Leer hun de waarheid van Mijn leer en het belang voor hun zielen te zorgen. Zo alleen zullen
jullie je kinderen het ware voedsel geven dat zij nodig hebben naar lichaam en geest om te overleven zodat
zij het eeuwig leven kunnen genieten.
Jullie liefhebbende Goddelijke Verlosser
Jezus Christus

89. Verwarring omtrent wat Mijn Tweede Komst zal betekenen.
Vrijdag, 20 mei 2011, 10:00 u.
Mijn zeer geliefde dochter, veel mensen vragen zich af wat De Tweede Komst werkelijk betekent, dus laat
Mij uitleggen.
De eerste keer kwam Ik op de wereld om de mensheid te verlossen van de eeuwige duisternis opdat hij van
het Eeuwig Leven kon genieten. God, de Almachtige Vader, heeft Mij in Zijn Barmhartigheid gezonden zodat
al Zijn kinderen leven zouden hebben. Want tot dan toe, was dat, omwille van de zonde van Adam en Eva,
niet mogelijk geweest. Ik kom weer, dit keer om al diegenen die Mij volgen te belonen.
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Wat deze gebeurtenis betreft bestaat er in de wereld grote verwarring. Veel mensen geloven dat Mijn
Tweede Komst inhoudt dat het einde van de wereld gekomen is. Dat is niet het geval want het zal
integendeel betekenen dat het Einde der Tijden gekomen is waarbij Satan en zijn aanhangers, die
onnoemelijke ellende in de wereld veroorzaken, van de aarde voor 1.000 jaren zullen verbannen zijn.
Omtrent het Nieuwe Paradijs op Aarde
Dat Nieuw Paradijs dat Ik beloofd heb zal tot stand komen wanneer Hemel en Aarde samensmelten als één
geheel. Dat nieuwe leven dat Ik Mijn toegewijde volgelingen zal brengen is er een van liefde en heerlijkheid.
Jullie, Mijn volgelingen, zullen echter tijdens die overgang veel te lijden hebben. Om deze wereld voor te
bereiden op die grote gebeurtenis kom Ik vooraf een groot geschenk van Mijn Barmhartigheid brengen. De
Grote Waarschuwing, die aan elkeen van jullie de kans zal geven jullie zonden te zien en hoe die Mij
beledigen, zal jullie in staat stellen de waarheid te zien. Wanneer jullie de bezoedeling van de zonde zullen
beseffen die in jullie aanwezig is, dan pas zullen jullie werkelijk de smart verstaan die Ik voel.
Een vluchtige blik op wat zal gebeuren bij het Laatste Oordeel
Door jullie allen deze grote handeling van Mijn Barmhartigheid toe te staan zal jullie een vluchtige blik
gegeven worden van wat zal gebeuren op de dag van het Laatste Oordeel. Zo wordt jullie een eerlijke kans
gegeven om eens te meer tot Mij terug te keren. Zie, Ik bemin jullie allen met zo’n diepe en eeuwige liefde
dat Ik al zal doen wat mogelijk is om jullie te redden uit de greep van de Bedrieger.
Wees er echter van overtuigd dat Satan nu zijn activiteiten door jullie broeders en zusters nog zal
vermeerderen om jullie te overtuigen Mij de rug toe te keren, zelfs nadat die grote gebeurtenis heeft
plaatsgevonden. Jullie moeten nu je geest openen, alle menselijk geredeneer terzijde laten om de
waarheid van jullie bestaan op aarde te aanvaarden. Elke leugen die geformuleerd wordt vanuit
wetenschappelijk logisch menselijk denken zal gebruikt worden om jullie te verhinderen de waarheid te
aanvaarden.
Satan wil niet, Mijn kinderen, dat jullie tot Mij komen. Zijn ijzeren greep moet gebroken worden, maar dat kan
enkel met jullie hulp. Sta hem niet toe jullie oordeelsvermogen met zijn leugens te vertroebelen. Het zal zeer
moeilijk zijn voor jullie zijn argumenten, spot en het ridiculiseren te negeren, want dat is de manier waarop hij
werkt.
Satan zal door andere mensen werken om jullie te ontmoedigen
Velen onder jullie zullen niet weten dat Satan zo werkt door andere mensen wier meningen jullie wellicht
respecteren. Maar dat is precies de manier waarop hij werkt. Hij zal communiceren door deze arme zielen
die aangetrokken worden tot de duisternis. Hij zal er zich van vergewissen dat hun geesten geblokkeerd
worden voor de waarheid van Mijn Heerlijkheid en het eeuwig leven dat jullie rechtmatig toekomt. Laat zijn
invloed nooit of te nimmer jullie liefde voor Mij aantasten. En vergeet niet, omdat hij deze strijd niet zal
winnen, dat deze arme zielen die hem volgen samen met hem in de vuren van de Hel zullen geworpen
worden. Indien jullie het eeuwig leven verlangen gebruik dan deze tijd op aarde om Satan te veroordelen, nu
het nog kan.
Ik zal 1.000 jaren regeren op de aarde
Mijn dochter, Ik zal op de aarde 1.000 jaren regeren. Vergis je niet, want Ik ben nu bezig met de
gebeurtenissen die zich thans in de wereld ontvouwen. Ik heb de weg voorbereid voor Mijn nieuw koninkrijk
op aarde en die tijd is nabij. Veel dichter dan velen zich realiseren. Wees blij, want dit nieuws zal door allen
verwelkomd worden. Het zal een einde maken aan al het lijden in de wereld. Het zal een bron van liefde en
heerlijkheid doen opwellen die aan al Mijn kinderen zullen ten deel vallen.
Dat Nieuw Paradijs zal boven jullie begripsvermogen zijn, maar luister hiernaar. Dat nieuwe leven zal aan
jullie, al Mijn toegewijde volgelingen, een leven schenken dat vrij is van zorgen. Jullie zullen niets verlangen.
Alles zal door Mij voorzien zijn. Eenieder van jullie die dit Glorierijk Koninkrijk kiest zal verbaasd zijn over het
Kostbare Juweel dat jullie wacht. Bid nu dat jullie broeders en zusters hun ogen openen voor de waarheid
van de beloften die Ik gedaan heb opdat ook zij dit nieuwe leven op Aarde mogen binnengaan.
Jullie liefhebbende Verlosser
Jezus Christus
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90. Vergeving is de weg naar vrijheid.
Zaterdag, 21 mei 2011, 10:40 u.
Mijn dochter, vergeving is de weg naar vrijheid. Wanneer je diegenen vergeeft die je beledigd of pijn gedaan
hebben, dan wordt je vrij van geest. Dan vult je ziel zich met vreugde. Dat betekent ook dat Ik in jou
tegenwoordig ben. Wanneer jij anderen vergeeft is dat een teken van liefde, niet alleen voor je naaste, maar
liefde voor Mij, je Goddelijke Verlosser. Voor hen die in Mij niet geloven, weet dat wanneer ook zij anderen
vergeven, Ik tegenwoordig ben en met hen ga. Toch hebben zij er geen gedacht van dat dit het geval is.
Vergeving is liefde. Mijn liefde is eindeloos. Maar Ik smeek jullie, Mijn kinderen, om Mij toe te staan jullie
vergeving te schenken voor al jullie zonden. Indien jullie Mij toch maar konden vragen dat te doen, dan
zouden jullie je niet alleen vrij voelen maar de liefde en de vreugde die jullie zullen ervaren zullen jullie
verbazen. Deze daad van nederigheid zal jullie in staat stellen liefdevol met anderen contact te hebben.
Jullie licht zal schijnen en anderen op een bijzondere wijze beïnvloeden, maar noch jullie noch zij zullen zich
daarvan bewust zijn. Mijn liefde zal jullie ziel bevloeien, nadat de Bevrijdende handeling heeft
plaatsgevonden. Jullie zuivere ziel zal als een magneet zijn die anderen naar jullie toetrekt.
Anderen vergeven is niet gemakkelijk, Mijn kinderen. Trots en een gevoel van eigenwaarde houden deze
grote daad van barmhartigheid tegen. Dat is Satans werk. Want hij weet dat het gebrek aan vergeving leidt
tot meer en ergere zonden tegen God de Vader. Wanneer jullie anderen niet kunnen vergeven dan bouwt er
zich eerst wrok op, en die leidt wanneer hij gaat woekeren tot haat en zelfs tot moord. In veel gevallen kan
het tot oorlog leiden.
Als mensen overal anderen genadig zouden vergeven dan zou haat niet bestaan. Moord zou veel minder
voorkomen en liefde, de liefde tot God, de Eeuwige Vader, zou zich verspreiden.
Leer elkaar te vergeven. Duw trots terzijde en vraag om Mijn Barmhartigheid. Want indien jullie iets vragen
dat overeenstemt met Mijn Heilige Wil, dan zal jullie verzoek ingewilligd worden.
Jullie liefhebbende Verlosser
Koning van Barmhartigheid
Jezus Christus

91. Nieuwe Openbaringen – Overstromingen in Frankrijk deze zomer.
Zondag, 22 mei 2011, 14:30 u.
Mijn zeer geliefde dochter, de openbaring die jou gegeven werd op 18 maart 2011 te middernacht, dat de
vulkaanuitbarsting in IJsland zich in mei zou voordoen, heeft nu plaatsgehad. Jij mag jezelf afvragen
waarom jij zo geschokt was toen dit gebeurde zoals voorzegd. Hoewel de meeste van jouw twijfels
verdreven zijn wat betreft de authenticiteit van Mijn communicaties met jou, toch was er van jouw kant de
vrees dat jij deze profetieën niet correct onderscheidde. Jij moet je nu met vertrouwen oprichten en Mij
toelaten je angsten te kalmeren. Handel nu en publiceer zonder aarzelen andere gebeurtenissen die Ik je
geopenbaard heb. Door dat te doen zullen meer mensen begrijpen dat Ik het ben, Jezus Christus, die nu de
aandacht aanbeveelt die vereist is om zielen te helpen redden.
Wanneer deze profetieën bevestigd worden dan zal er weinig twijfel zijn in de harten van Mijn volgelingen
omtrent hun authenticiteit. Maar de verharde zielen die weigeren te geloven en die altijd een logische
verklaring zullen aanvoeren wanneer zij getuige zijn van de waarheid, zullen nog steeds niet overtuigd zijn.
Overstromingen in Frankrijk*, hittegolf in Turkije
Luister nu. Overstromingen zullen zich in het zuiden van Frankrijk voordoen deze zomer. Er zal een
hittegolf in Turkije plaatsvinden. Andere ecologische gebeurtenissen die schade zullen veroorzaken,

* Overstromingen in het zuiden van Frankrijk – voorspelling vervuld
Maandag, 7 november 2011, 23.00 u.
OVERSTROMINGEN IN HET ZUIDEN VAN FRANKRIJK – zuidelijke regio’s in Frankrijk werden op alarmsignaal oranje
gezet, het tweede hoogste weeralarm na rood, aangezien hevige regens en overstromingen de evacuatie van ongeveer
600 mensen tot resultaat had. Rivieren traden buiten hun oevers, overstroomden straten en huizen, en lieten honderden
gestrand achter. Televisiebeelden toonden drijvende wagens langs de wegen en bewoners die hun slijkerige, modderige
huizen opdweilden.
Maria van de Goddelijke Barmhartigheid werd deze en andere voorspellingen gegeven in de lente van 2011.
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bevatten een aardbeving in Engeland (maar nog niet meteen) waarvan sommige een impact zullen hebben
op andere Europese landen. Verwacht een stijging van de zeespiegel in de Middellandse Zee wat
iedereen zal schokken. Aardbevingen zullen ook gevoeld worden in Noorwegen en in Zuid Amerika. Mijn
dochter, Ik zal nog andere gebeurtenissen openbaren, doch met slechts één motief in gedachte, namelijk
Mijn kinderen te bekeren. Indien en wanneer zij aanvaarden dat Ik door jou tot hen spreek, zal Mij dat
vreugde geven. Ik heb geen enkel verlangen Mijn kinderen te beangstigen, maar deze gebeurtenissen zullen
blijven toenemen in de wereld omdat zij deel uitmaken van de komende grote kastijding. Zij zijn een
noodzakelijk deel in de Strijd tegen de Bedrieger.
Bid nu, Mijn kinderen, om deze gebeurtenissen te verzachten en af te wenden, want gebed is uiterst machtig
als een middel tot vergeving.
Ga nu in vrede. Wees niet bevreesd om deze profetieën bekend te maken, want zij zullen plaatsvinden.
Jouw Verlosser
Jezus Christus

92. Waarom deel Ik Mij op deze wijze in de wereld mee.
Maandag, 23 mei 2011, 9:45 u.
Mijn zeer geliefde dochter, nu is het tijd om Mijn heilige boodschappen te overwegen en ervoor te zorgen dat
zoveel mogelijk zondaars over de hele wereld er aandacht aan besteden.
Vergis jullie niet, deze boodschappen worden aan de wereld gegeven als een geschenk om jullie allen te
helpen redden, al Mijn kinderen, inclusief diegenen die andere wegen volgen naar God de Eeuwige Vader.
Mensen, in het bijzonder Katholieken, zullen verbijsterd zijn dat Ik hen niet voor Mijn andere kinderen van
verschillende geloofsovertuigingen plaats. Mijn woordkeuze is er op gericht door allen gehoord te worden,
niet alleen de weinige uitverkorenen. Mijn liefde maakt geen onderscheid. Zij die zich vragen stellen omtrent
de manier waarop Ik door deze boodschapper tot de mensen spreek, luister. Hoewel jullie, Mijn volgelingen,
begrijpen dat de waarheid nooit veranderd is sinds de tijd van Mijn Kruisiging, weet dan dat Ik Mijn liefde
moet uitbreiden naar al Gods kinderen. Niemand is beter dan de ander.
Mijn dochter, jij moet niet antwoorden of Mijn woord proberen te verdedigen wanneer je uitgedaagd wordt
om uit te leggen waarom Ik wel op deze wijze zou spreken. Mijn Woord is Goddelijk. Het moet niet veranderd
of gewijzigd worden om geschikt te zijn voor diegenen die zichzelf deskundigen wanen in de theologische
wet. Want Mijn woord zal aan de wereld gegeven worden in een taal die duidelijk zal te verstaan zijn door de
mensen van vandaag. Velen zullen vragen waarom deze woorden niet dezelfde terminologie of expressies
gebruiken die Mijn profeten en apostelen van vroeger gebruikten en Ik zal hen nu antwoorden.
Onthoud, Mijn leer verandert nooit. Welke taal Ik vandaag ook gebruik om op een moderne wijze te
communiceren, de waarheid blijft dezelfde, ongeschonden.
Wees op je hoede voor visionairs en zieners die beweren dat zij boodschappen van Mij ontvangen gebruik
makend van de taal van vroeger of uittreksels nemend uit de Bijbel. Want dat is niet de manier waarop Ik
vandaag met de mensheid zou communiceren. Waarom zou Ik dat doen? Zou Ik een nieuwe generatie niet
vervreemden? Zij die de taal niet kennen die gebruikt wordt in Mijn Vaders Heilig Boek?
Eenvoud is de sleutel, Mijn kinderen, als het erom gaat Mijn Allerheiligste Woord mee te delen. Vergeet nooit
wanneer jullie de waarheid van Mijn bestaan aan anderen moeten leren dat eenvoud in jullie aanpak
noodzakelijk is. Indien jullie dat niet doen zullen jullie die verloren zielen niet bereiken want zij zullen ervoor
doof zijn.
Mijn boodschap van liefde
De boodschap van Mijn liefde is heel eenvoudig. Ik ben het leven waarnaar Mijn kinderen op aarde
hunkeren. Leg uit dat Ik de waarheid ben. Maak dat duidelijk. Zonder Mij is er geen eeuwig leven. Gebruik
de profetieën die Ik openbaar aan deze boodschapper om de aandacht te trekken van de ongelovigen. Want
hiervoor werden ze aan de wereld gegeven. Niet om hen angst aan te jagen, maar om te bewijzen dat Ik
vandaag communiceer op een manier waarop Mijn Allerheiligste Woord niet alleen wordt gehoord, maar ook
geloofd.
Jullie geliefde Verlosser en Leraar
Jezus Christus
Koning van Barmhartigheid
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93. De hemel zal opengaan tijdens De Waarschuwing.
Maandag, 23 mei 2011, 14:30 u.
Mijn zeer geliefde dochter, jij ondergaat de kwelling die Ik verduur voor de zonden van de mensheid. Zo
voelt het. Nu bemerk je eventjes een kleine fractie van Mijn lijden dat Ik elke minuut van de dag aanvaard. Er
valt niets te vrezen, Mijn dochter, omtrent De Waarschuwing.
De Waarschuwing zal een dramatische gebeurtenis zijn
Zij zal vele mensen in de wereld schokken daar het een dramatische gebeurtenis zal zijn waarbij de hemel
zal opengaan en de vlammen van Barmhartigheid over de hele wereld zullen uitslaan. Dan zullen vele
mensen niet begrijpen wat er gebeurt. Zij zullen zo geschokt zijn dat zij verkeerdelijk zullen denken getuige
te zijn van het einde van de wereld. Zeg hun dat zij zich moeten verheugen wanneer zij Mijn Glorie zien,
want indien jullie er goed op voorbereid zijn, zal dat het meest opzienbarende voorbeeld zijn van Mijn
Barmhartigheid sinds de dag van Mijn Kruisiging. Dat, Mijn kinderen, zal jullie reddende genade zijn en zal
voorkomen dat diegenen binnen gaan in de diepten van de Hel, die anders zouden veroordeeld geweest
zijn.
Al Mijn kinderen, overal, moeten verloren zielen inlichten over wat te verwachten is. Spoor hen aan om
verzoening te zoeken door hun zonden te gaan biechten. Het is belangrijk dat vooraf al zoveel mogelijk
mensen in staat van genade zijn omdat zij door de schok van deze gebeurtenis misschien niet overleven.
Het is veel beter om eerst getuige te zijn van deze Goddelijke Spectaculaire gebeurtenis dan onvoorbereid
te zijn bij de Laatste Dag van het Oordeel.
Blijf sterk, jullie allen. Verheug je wanneer je een vrome volgeling bent, want jou zal een glimp van Mijn
Goddelijke Tegenwoordigheid getoond worden die jouw voorouders gedurende hun hele leven nooit gezien
hebben. Bid voor de rest van Mijn kinderen. Zeg hun de waarheid nu het nog kan. Negeer hun smalen want,
indien zij nu in actie zouden schieten door te bidden om vergeving voor hun zonden, zullen zij je later
bedanken nadat dit grote wonder heeft plaatsgehad.
Ga nu in vrede. Wees niet bevreesd. Bid gewoon voor die zielen zonder geloof zodat zij niet sterven in
doodzonde.
Jullie Goddelijke Verlosser
Jezus Christus

94. Als jullie het moeilijk vinden om te bidden.
Dinsdag, 24 mei 2011, 18:00 u.
Mijn zeer geliefde dochter, Ik ben gelukkig vandaag dat zoveel werk gedaan is om Mijn Allerheiligste Woord
aan de wereld mee te delen door jouw arbeid. Jij moet nooit het gevoel hebben alsof je niet genoeg zou
doen omwille van de hoeveelheid mensen die deze boodschappen afwijzen. Want die kinderen die nu Mijn
woord niet aanvaarden zullen dat mettertijd wel doen. Dan zullen zij ernaar hongeren Mijn stem te horen.
Blijf nu geheel gericht op Mij. Laat je niet afleiden door hen die deze boodschappen minachten. Wees nooit
ontmoedigd want zij die nu wel naar Mijn woord luisteren, verspreiden in feite de waarheid aan anderen uit
liefde voor Mij.
Bekering is een moeilijke uitdaging in een wereld die zo blind is voor de waarheid van het eeuwig leven.
Doorzettingsvermogen is nodig, want met de hulp van de Heilige Geest, wiens kracht nu overal in de wereld
gevoeld wordt, zullen Mijn kinderen uiteindelijk naar Mij terug komen. Maar niet allemaal. Want zij die de
kunstmatige vertroostingen verkiezen die door de Bedrieger aangeboden wordt, zij zullen het zeer moeilijk
vinden om het leven dat zij leiden op te geven. Bid voor al jullie familieleden en vrienden zodat jullie ze allen
kunnen verenigen in jullie liefde voor Mij tijdens De Waarschuwing. Want als jullie deze gebeurtenis
aanvaarden als jullie weg naar vrijheid, dan zullen jullie beloond worden met Mijn Grote Genade.
Gebed is niet gemakkelijk
Bidden is niet gemakkelijk voor veel van Mijn kinderen die het reciteren van lange herhaalde gebeden nogal
vervelend vinden. Wanneer dat de wijze is waarop jullie bidden en jullie worstelen daarmee, zit dan gewoon
rustig neer en communiceer met Mij in stilte. Overweeg eenvoudig Mijn leven op aarde. Herinner jullie de tijd
die Ik daar doorbracht en de lessen van liefde die Ik jullie allen gaf. Dat is voldoende. Zorg dat je rustig wordt
van geest en Ik zal bij jullie zitten in beschouwing. Ik wandel met iedereen. Ik ben elke minuut van de dag
aanwezig, wat jullie ook doen. Ik ben nooit ver weg. Vergeet niet dat Ik jullie steun ben in het leven. Steun op
Mij. Vraag oprecht Mijn hulp en Ik zal jullie roepstem horen. Ik weiger jullie verzoek nooit als het
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overeenstemt met Mijn Heilige Wil. Nochtans, wanneer jullie vragen om gunsten die erop gericht zijn jullie
met wereldse overdaad te vermaken, weet dan dat Ik die nooit zal geven. Want Ik kan jullie nooit
geschenken geven waarvan Ik weet dat zij slecht zijn voor jullie ziel. Mijn geschenken worden gegeven
opdat Ik jullie dichter naar Mijn Hart kan brengen. Want wanneer dat gebeurt zullen jullie niets meer
verlangen.
Jullie liefhebbende en toegewijde Verlosser
Jezus Christus

95. Ik zou diegenen willen bedanken die helpen bij het verspreiden van Mijn Heilig
Woord.
Donderdag, 25 mei 2011, 16:00 u.
Nu kom Ik moed inspreken bij al die volgelingen van Mij die, na het herkennen van Mijn ware stem,
geantwoord hebben met grote werken van edelmoedigheid. Want Ik zou al diegenen willen bedanken die
vrijwillig hun tijd geven om Mijn boodschappen bekend te maken en te verspreiden. Jullie, Mijn dierbare
kinderen, geven grote vreugde aan Mijn bedroefde hart op dit moment van de geschiedenis. Mijn kinderen,
jullie zijn dapper, moedig en vervuld van de gave van de Heilige Geest. Jullie trouw, jullie gegeven tijd aan
Mij en liefdevolle toewijding aan de waarheid zal voor jullie grote genaden bekomen in het Nieuwe Paradijs
dat Ik Mijn kinderen beloofd heb.
Ik zal jullie hand gedurende dit heilig werk vasthouden en jullie zullen Mijn liefde voelen. Wees nooit
bevreesd om Mijn Woord te verkondigen, want elke kleine moeite die iemand doet om deze boodschappen
bekend te maken zal beloond worden.
Ga nu, Mijn kostbare trouwe volgelingen. Verspreid Mijn Heilig Woord en help jullie broeders en zusters die
leiding nodig hebben.
Jullie liefhebbende Verlosser
Jezus Christus

96. Waarschuwende Boodschap aan Wereldleiders.
Donderdag, 25 mei 2011, 22:00 u.
Mijn dochter, landen over heel de wereld borrelen onder de oppervlakte door onrust hetzij door de haat die
mensen tonen tegenover elkaar hetzij door ophanden zijnde ecologische veranderingen. Hier zal Moeder
Natuur spoedig het onverwachte loslaten om de mens te tonen dat hij, ongeacht zijn arrogante aanmatiging,
niet alles beheerst.
De mens heeft nog vele lessen te leren. De voortdurende pogingen van mensen met gezag om macht te
verwerven op de hoogste niveaus hebben gevolgen op de gewone mensen die voor hun behoeften
afhankelijk zijn van die regerings- en industrieleiders. De hulp die mensen nodig hebben zal alleen betoond
worden wanneer die leiders regeren met ware liefde in hun hart voor hun volk. Jammer genoeg is dat niet de
bedoeling door de hebzucht en machtshonger van vele wereldleiders vandaag.
God de Vader zal jullie zondige daden niet langer tolereren
Mijn waarschuwing tot die leiders overal ter wereld, wie jullie ook zijn, is de volgende. Leg jullie volk
oneerlijke praktijken en lasten op en de hand van Mijn Eeuwige Vader zal snel neerkomen op die landen en
locaties waarin jullie verblijf houden. Hij zal jullie zondige daden niet langer tolereren. Verberg jullie indien
jullie willen maar dat zal nutteloos zijn. Jullie vernietigingswapens zullen zelf vernietigd worden. Jullie
behandeling van de medeburgers zal een situatie scheppen waarvoor jullie je zullen moeten verantwoorden,
willen of niet, tegenover God de Eeuwige Vader. Jullie moeten vasthouden aan morele
verantwoordelijkheden want uiteindelijk zullen jullie geoordeeld worden door jullie daden.
Bestuur jullie mensen met liefde, waardigheid en respect voor hun lichamelijk en moreel welzijn. Wanneer
jullie volk de religieuze vrijheid wordt ontzegd of wanneer zij door gelijk welke opgelegde dictatuur in naam
van politieke eenheid gedwongen moeten stoppen met of beknot worden in hun religieuze gebruiken, dan
zijn jullie verloren. Niet alleen zullen jullie boeten voor jullie daden maar het oordeel zal hard zijn. Wie van
jullie getrouwheid zweert aan jullie volk in de naam van God, de Eeuwige Vader, en dan oneerlijke nieuwe
wetten uitvaardigt die het recht ontzeggen op voedsel, bescherming en religieuze vrijheid, zal de toorn en de
macht van God moeten trotseren.
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De wereld lijdt in elk land omwille van dictaturen hoewel niet in plaatsen waar jullie die zouden verwachten.
De wereld lijdt ook onder financiële moeilijkheden die de kwetsbare nog zwakker maakt. Ik zeg tot die leiders
die nog enig gevoel van Christelijke plicht hebben om op te komen voor het recht om jullie beslissingen door
Mijn leer te laten beïnvloeden, wat een directe impact zal hebben op Mijn kinderen overal.
Voor diegenen onder jullie die samenspannen in de wandelgangen van de macht om een veelvoud van
landen op gecontroleerde wijze te onderdrukken, wat natie na natie zal aantasten en overal tot ontberingen
zal leiden, wees ervan bewust dat jullie daden bestraft zullen worden. Want tot hiertoe is God, de Eeuwige
Vader, geduldig geweest in de hoop dat jullie de nutteloosheid van jullie wegen zouden inzien. In plaats
daarvan hebben jullie je opgeworpen als een Elite Groep die zichzelf veel belangrijker acht dan de rest van
het menselijk ras. Jullie activiteiten, wees gewaarschuwd, zullen op een catastrofe uitdraaien. Jullie
afstemming op rijkdom, overheersing en hebzucht zal jullie niet alleen naakt en kwetsbaar achterlaten maar
in een erger staat dan diegenen die jullie mishandelen door machtsmisbruik.
De tijd is aangebroken voor de strijd om de wereld te bevrijden van het kwaad en de overheersing van
Satan. God de Vader staat op het punt om vanaf nu veel aardbevingen, tsunami’s (vloedgolven) en
overstromingen los te laten in een poging om jullie wakker te maken. Jullie intriges om wereldleiders omver
te werpen evenals diegenen die aan het hoofd staan van Religieuze groeperingen en om controle
maatregelen in te voeren waaronder één wereldmunt, zullen niet onbekend blijven. Wanneer jullie nu
getuige zullen zijn van die gebeurtenissen, zullen jullie ze onmogelijk nog kunnen ontkennen. Die
gebeurtenissen zullen jullie blinde toewijding aan de macht flink dooreen schudden. Jullie zullen ontwaken in
het besef dat jullie wegen een vergissing zijn. En wanneer jullie dat inzien, dan zal Ik staan wachten. Jullie
zullen naar Mij toe rennen en niet alleen om vergeving vragen maar ook jullie liefde voor Mij aanwenden om
het weer goed te maken. Mijn kinderen, jullie die een diepe onderliggende liefde voor Mij koesteren, jullie zijn
Mijn grootste hoop om het Kwaad te verslaan en de oneerlijke politieke corruptie in de wereld. Bid voor de
genaden om jullie te helpen tot Mij terug te keren.
Klimaatcatastrofen zoals niet meer gezien sinds de dagen van Noach
Gebed zal, zoals Ik voorheen gezegd heb, helpen om de rampen in de wereld af te zwakken zoals die nu
neigen naar een reeks van catastrofen die samenhangen met het klimaat en die nooit door mensen zijn
meegemaakt sinds de dagen van Noach. De wereld zoals jullie die kennen, zal plots zoveel gebeurtenissen
ondergaan en wel alle tegelijk dat chaos en verwarring de norm zullen zijn.
Waarom zouden jullie toestaan dat dit gebeurt? Ik spreek tot diegenen met grote politieke en financiële
macht die betrokken zijn bij wat zich afspeelt achter gesloten deuren. Dit is jullie laatste kans, aan jullie
gegeven uit een gevoel van liefde en medelijden met de mensen overal, om terug te keren en jullie
boosaardige wegen te verlaten. Of om de gevolgen ervan onder ogen te zien.
Jullie Rechtvaardige Rechter
Jezus Christus
Koning van Barmhartigheid

97. Omgaan met Financiële Tegenspoed.
Vrijdag, 27 mei 2011, 13:00 u.
Mijn zeer geliefde dochter, Ik verlang dat jij nu minstens één dag per week begint te vasten. Door dat te
doen zal jij Mij ten zeerste behagen. Dat offer zal jouw zuiverheid sterken en je dichter bij Mijn Allerheiligste
Hart brengen.
In deze tijd worden Mijn kinderen overal ter wereld op vele manieren uitgedaagd. Moeilijkheden waarmee zij
nooit eerder te maken hadden. De grootste uitdaging is momenteel op welke wijze om te gaan met geld dat
nu schaars wordt. Dat is zeer beangstigend voor velen die hun huizen moeten behouden en hun familie
voeden. De tweede moeilijkheid is het gebrek in hun leven aan betekenisvolle geestelijke leiding die tot
hiertoe belangrijk geacht werd.
Verlies jullie inkomen en jullie verliezen het verlangen naar luxueuze wereldse goederen. Want welk nut
heeft al die luxe wanneer jullie je familie niet te eten kunnen geven? Welk nut heeft een mooi kleed wanneer
jullie je het niet kunnen veroorloven om het huis op te warmen? Het is alleen wanneer Mijn kinderen zich
beroofd zien van de overvloed waaraan zij gewoon geraakt zijn, dat zij de werkelijkheid verstaan waarin zij
nu verwikkeld zijn.
Jullie basisbehoeften moeten vandaag jullie eerste bekommernis zijn. Daarna moeten jullie jezelf afvragen
wat nu belangrijk is? Eens jullie gevoed en gekleed zijn, wat dan? Het voorblijven op andere mensen is nu
van geen tel meer wanneer jullie streven naar de basiselementen om te overleven. Het benijden van de
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rijkdom en status van jullie buur speelt geen rol meer. Slechts nu zullen jullie op zoek gaan naar de
geestelijke vertroostingen die jullie zo lang in jullie leven gemist hebben.
In jullie zoektocht naar verkwikking voor jullie geest, keer tot Mij en Mijn Eeuwige Vader, God de Schepper
van alle dingen. Val niet in de bekoring om remedies te gaan zoeken bij geestelijke genezers tenzij ze
Mij vertegenwoordigen. Zoek geen kunstmatige troost in opwekkende middelen om jullie pijn en verdriet te
verlichten. De enige weg om bevrijd te worden van zorgen en kwelling is naar Mij te komen, Jezus Christus,
jullie Verlosser.
Ik wacht nu. Vraag Mij jullie te helpen en Ik zal voorzien in jullie basisbehoeften. Ik zal jullie altijd verschaffen
wat jullie willen, maar jullie moeten Mij eerst vragen. Houd jullie zorgen nooit voor jezelf. Deel ze met Mij.
Geef al jullie bekommernissen aan Mij. Ik zal onmiddellijk antwoorden. Want dat zal Mij vreugde geven
wanneer jullie Mij volledig vertrouwen.
Ik bemin jullie allen.
Jullie toegewijde Verlosser
Jezus Christus
Koning van Barmhartigheid en Medelijden

98. Zonde zal altijd zonde blijven hoe jullie haar ook rechtvaardigen.
Zondag, 29 mei 2011, 17:30 u.
Mijn zeer geliefde dochter, hoe ween Ik om al Mijn kinderen die zondigen omdat zij Mijn leer niet begrijpen.
Velen zijn er zich niet van bewust dat zij Mij beledigen hetzij omdat hun de waarheid nooit geleerd werd
hetzij omdat zij beslist hebben hun zonden te verdedigen. Velen onder diegenen die zondigen proberen hun
daad te rechtvaardigen omdat zij luisteren naar anderen die verdraagzaamheid benutten als voorwendsel
om de zonde te rechtvaardigen. Zonde zal altijd zonde zijn in de ogen van Mijn Vader, hoe klein ze ook is.
Velen onder hen die zwaar zondigen slagen er altijd ergens in om hun zogenaamd ‘recht op zondigen’ goed
te praten door zichzelf te verblinden voor het kwaad dat hun zonden voorstelt.
Mijn kinderen zijn gelukkig dat Ik hun voor hun zonden vergeving schenk
Kenden Mijn kinderen overal toch maar Mijn Barmhartigheid, dan zouden zij beseffen hoe fortuinlijk zij zijn
door dit grote geschenk van vergeving dat Ik hun in dit leven aanbied. Als zij niet regelmatig vergeving
vragen zullen hun zonden ertoe leiden dat zij blijven zondigen, altijd weer, altijd weer. Hoe meer zij zondigen
hoe verder zij zich van Mij zullen verwijderen en hoe moeilijker het zal zijn om terug te keren naar Mij. Luister
naar Mij. Mijn Barmhartigheid is er opdat ieder van jullie ervan kan genieten. Aanvaard dat nu van Mij. Sta
de wereld niet toe jullie te strikken door jezelf toe te staan ten prooi te vallen aan de verleidingen van de
zonde. Eens je zondigt wordt je gevangen en weet je niet waarheen te draaien. Zonde doet jullie je heel diep
binnenin onbehaaglijk voelen.
Verdraagzaamheid (alles moet kunnen) is vandaag in de mode
Zo vele van Mijn kinderen blijven luid oproepen voor de nood van ‘verdraagzaamheid in de maatschappij’.
Tolerantie, in zijn losse betekenis, is in de mode vandaag. Ze kan gebruikt worden om zelfs de zwaarste
zonde te verdraaien. Verdraagzaamheid werd handig gekneed om elk soort van zonde te verdedigen, die
door de mensen in de wereld vandaag bekend is. Iedereen eist het recht tot verdraagzaamheid op. Meestal
zal gelijk welke zonde voorgesteld worden als een burgerrecht. Het speelt echter geen rol hoe deze zonden
worden voorgesteld als ‘zijnde goed’, zij zullen altijd fout zijn. Het is tijd dat de mensen de waarheid onder
ogen zien, om opnieuw verantwoordelijkheidszin te krijgen. Om te aanvaarden dat de zondige daden
waaraan men deelneemt, moreel verkeerd zijn. Om hun naaste, inclusief de kinderen in de moederschoot,
als hun gelijke te behandelen in alle dingen.
Bid vurig om de genaden de waarheid te zien voor wat ze is en niet de uitgedokterde versie waarin jullie
verkiezen te geloven omdat zij jullie zelfzuchtige doelen goed uitkomt. Er is slechts één waarheid. In jullie
hart, kent ieder van jullie het verschil tussen goed en kwaad. Erken dat nu indien jullie willen dat Ik jullie red
van de vuren van de Hel.
Jullie Verlosser
Jezus Christus
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99. De Zwaarden van de Gerechtigheid zullen nu vallen.
Maandag, 30 mei 2011, 3:00 u.
Kinderen overal, luister nu naar Mij. De zwaarden van de Gerechtigheid zullen vallen op hen die nalaten
zich voldoende voor te bereiden op De Waarschuwing.
Mijn vlammen van Goddelijke Barmhartigheid, aan de wereld geschonken om elkeen van jullie een
voorsmaak te geven van wat de Laatste Dag van het Oordeel zal zijn, zal door zo velen van jullie verkeerd
geïnterpreteerd worden. Die grote dag van De Waarschuwing komt elke maand dichterbij, dus moeten jullie
nu tijd vrijmaken in voorbereiding op Mijn Goddelijke Barmhartigheid.
Veel zielen zullen het moeilijk vinden om te begrijpen wat deze gebeurtenis werkelijk betekent. Zo velen
zullen, als gevolg daarvan, sterven van de schok, wat Mij ten zeerste bedroeft. Want voor diegenen die
niet overleven zal dat zijn omwille van de armzalige staat van hun zielen.
Katholieken overal ter wereld, ga nu biechten indien jullie willen genieten van Mijn grote akte van liefde en
barmhartigheid. Christenen en anders-gelovigen, spreek in stilte en zeg God hoe berouwvol jullie zijn. Hoe
veel spijt jullie hebben over jullie overtredingen en vraag Hem vergiffenis voor jullie zonden. Enkel zij die
sterk van hart zijn in hun liefde voor Mij en God, de Almachtige Vader, zullen gepast voorbereid zijn.
Anderen zullen, door hun sterkte van geest en karakter, eindelijk de waarheid begrijpen en Mij met liefde
in hun harten aanvaarden.
Wat de anderen betreft, de schok zal zo brutaal zijn dat wanneer hun duistere zielen hun zullen
geopenbaard worden, zij zullen doodvallen. Maar dan zal het te laat zijn om vergiffenis te zoeken. Voor
hen zal er geen hoop zijn. Bid, bid jullie allen opdat zoveel mogelijk zielen die grote akte van Barmhartigheid
zullen overleven.
Jullie liefhebbende Verlosser
Jezus Christus

100. Waarschuwing aan diegenen die zich inlaten met Satanische verering.
Maandag, 30 mei 2011, 22:00 u.
Mijn dochter, jij wordt nu veel sterker en door je gehoorzaamheid aan Mijn Allerheiligste Wil, kan jij nu de
wereld verwittigen voor wat gaat komen.
Wanneer Ik spreek over zonde heb Ik niet de afschuwelijke zonden geopenbaard die zelfs doortrapte
zondaars moeilijk zouden vinden om te vatten. De weerzinwekkende praktijken die zogenaamde
gesofisticeerde westerse genootschappen achter gesloten deuren begaan, zouden jullie tot in de diepste
kern van jullie wezen shockeren.
De boosaardige gruwelijkheden waarbij kinderen ritueel vermoord worden uit eerbied voor Satan zijn in de
wereld vandaag een werkelijkheid. Maar zij zijn slechts enige van de uiterst boosaardige daden die begaan
worden door de Mens beïnvloed door Satan. Ga zo ver, Mijn kinderen, en het zal jullie onmogelijk zijn om
nog naar Mij terug te komen. Andere daden die Mijn Hart breken zijn het lichamelijke misbruik van vooral
jonge onschuldige kinderen. Laat Mij jullie het soort zonden verduidelijken die velen onder jullie zouden
benauwen indien Ik ze in detail zou beschrijven. De aanhangers van Satan zijn door hun cultus
meedogenloos in hun behandeling van het menselijk wezen voor wie zij geen enkel respect hebben. Offers,
inclusief mensenoffers, godslasteringen, vloeken en daden van heiligschennis tegenover Mij, Mijn Eeuwige
Vader en Mijn Geliefde Moeder zijn vaste rituelen. Deze Satanvereerders hebben zo weinig schaamte dat zij
hun oneerbiedigheid publiekelijk tentoon spreiden via muziek, films, TV en kunst. Zij die schuldig zijn aan
zulke heiligschennissen zullen eeuwige verdoemenis tegemoet treden en voor eeuwig branden in de Hel.
Dit is één van de laatste waarschuwingen die jullie van Mij zullen ontvangen, jullie Verlosser, Jezus Christus.
Het is ook Mijn laatste verzoek aan jullie om jullie zelf te redden zolang jullie het kunnen.
Ik, Jezus Christus, maak geen zinloze bedreigingen. Ik zal alles doen om jullie te redden. Maar voorbij een
zeker punt is er niets dat Ik kan doen om jullie te stoppen valse troost te zoeken die jullie denken te vinden
bij de Duivel. Ontsluit de Satanische schakels waardoor jullie gebonden zijn en vlucht naar Mij. Ik zal jullie
redden, maar jullie moeten Mij om vergeving vragen zolang jullie leven in dit leven.
Denk eraan, het is jullie keuze. Hemel of Hel. Jullie kiezen terwijl jullie nog leven op deze aarde. Want jullie
zullen niet in staat zijn dat te doen wanneer jullie overgaan naar het volgende leven.
Jullie immer geduldige en liefhebbende Jezus Christus
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101. Zeg hun dat Ik hen bemin maar dat Ik verlang dat zij tegen Mij spreken.
Dinsdag, 31 mei 2011, 10:00 u.
Mijn zeer geliefde dochter, dit is werkelijk een buitengewone reis voor jou geweest in zo’n korte tijd. Ik ben er
Mij van bewust dat je moe bent nu. De snelheid waarmee deze boodschappen door jou werden ontvangen
en zo vlug in zoveel talen gepubliceerd, toont jullie hun hoogdringendheid aan. Dat toont jullie ook de
goddelijke leiding aan het werk in zijn volmaakte grootte.
Deze boodschappen die bol staan van Mijn onderrichtingen, werden vooral gegeven om jullie het belang van
jullie zielen in dit leven uit te leggen zolang jullie in de mogelijkheid zijn. Veel mensen zullen door het lezen
van deze boodschappen verontrust worden, vooral diegenen met weinig geloof in God, de Eeuwige Vader.
Velen zullen bekeerd worden. Sommigen zullen vrezen voor hun toekomst op deze aarde voor henzelf en
voor hun families en vrienden.
Zeg hun alstublieft dat Ik hen bemin
Vanaf het moment dat zij eerst hun geest zullen openen voor het feit dat God werkelijk bestaat, zullen zij
klaar zijn voor fase twee. Dan zullen zij zich beginnen af te vragen waarom zo’n communicatie plaatsvindt.
Waarom Jezus Christus, de enige Zoon van God, de Eeuwige Vader, zo’n buitengewone stappen zet en dan
zullen zij tot de voor de hand liggende conclusie komen. Dat het is omdat Ik ieder afzonderlijk van jullie
bemin en dat Ik jullie wil redden. Ik wil jullie allen koesteren en Ik moet er al het mogelijke voor over hebben
om jullie dichter tot Mijn Hart te brengen.
Ik wil jullie in jullie harten raken zodat in jullie zielen een licht zal ontsteken. Er valt niets te vrezen in deze
wereld wanneer jullie volledig op Mij vertrouwen. Ik heb wonderbaarlijke plannen voor ieder van jullie die
dichter bij Mijn Heilig Hart wil komen. De meest buitengewone gaven staan op jullie te wachten. Heb geen
vrees voor wereldse onrust. Want Ik zal al diegenen die in Mij geloven beschermen en voorzien in jullie
lichamelijk noden. Vertrouw Mij, de Heer van de Mensheid, gezonden om jullie weer opnieuw te redden
van de eeuwige duisternis.
Wend jullie tot Mij als onschuldige kinderen
Het is niet nodig om gebeden te leren wanneer jullie onwetend zijn. Ja, zij zijn nuttig, maar al wat Ik jullie
vraag is met Mij te spreken. Op de manier waarop jullie gewoonlijk met een vriend spreken. Ontspan, neem
Mij in vertrouwen. Vraag om Mijn hulp. Mijn erbarmen is vol en vloeit over, wachtend om jullie ermee te
overstromen. Indien jullie maar het medeleven kenden dat Ik heb voor ieder van jullie op aarde. Zelfs voor
de zondaars. Mijn kinderen zijn Mijn kinderen zelfs wanneer zonden hun zielen bevlekken. Ik verafschuw de
zonde maar bemin de zondaar.
Zo velen onder jullie zijn bang om Mij geregeld om vergiffenis te vragen. Jullie moeten je nooit ongerust
maken. Nooit. Indien jullie werkelijk spijt hebben zal jullie vergeven worden.
Zonde, Mijn kinderen, zal een voortdurend probleem zijn. Zelfs Mijn meest toegewijde volgelingen
zondigen. En zondigen. Altijd en altijd weer. Dat is een feit. Eens Satan losgelaten werd, werd de zonde
wijdverspreid. Velen zijn te beschaamd om zich tot Mij te keren. Zij buigen hun hoofden en knijpen een oog
dicht wanneer zij zich slecht gedragen hebben. Te trots en te beschaamd gaan zij verder alsof het wel zal
vergeten worden. Wat zij niet begrijpen is dat duisternis de duisternis aantrekt. Dus, wanneer jullie een
keer zondigen dan is het veel gemakkelijker om weer te zondigen. Door jullie geweten te blokkeren draait de
cyclus rond en rond. Dan zal de zondaar elk excuus aanwenden om het verkeerd handelen te ontkennen. Zij
zullen verder in een neerwaartse spiraal vallen. Dat komt omdat zij niet weten hoe om vergeving te vragen.
Omdat zij de belangrijkheid van de nederigheid niet begrepen hebben vinden zij het onmogelijk om zich tot
Mij te wenden. Het is nochtans niet ingewikkeld hoor, om Mij om vergeving te vragen. Wees nooit bang voor
Mij. Ik wacht op eenieder van jullie die de moed heeft om de eigen zonden te veroordelen. Eens jullie die
gewoonte aannemen worden jullie buitengewone gaven geschonken. Nadat jullie je zonden hebben beleden
zullen jullie in staat van genade zijn. Als jullie dan het sacrament van de Eucharistie ontvangen zullen jullie
een opwellende energie voelen die jullie zal verbazen. Dan en alleen dan zullen jullie de ware vrede vinden.
Niets zal jullie van streek maken. Jullie zullen sterk zijn, niet alleen in jullie ziel. Jullie geest zal rustiger zijn
en beheerster. Jullie zullen het leven tegemoet treden met een andere en positievere ingesteldheid. Wie zou
zo’n leven niet verlangen?
Kom terug naar Mij, kinderen, in deze tijden van leed in de wereld. Laat Mij jullie de vreugde tonen die van
jullie is wanneer jullie je tot Mij wenden.
Onthoud dat Ik eens Mijn leven voor jullie gegeven heb. Mijn liefde kent geen grenzen. Ik zal jullie roep
beantwoorden. Al wat jullie te doen hebben is vragen.
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Jullie liefhebbende Verlosser
Jezus Christus

102. Profetie van Garabandal wordt nu een realiteit.
Dinsdag, 31 mei 2011, 15:30 u.
Mijn zeer geliefde dochter, in zo’n korte tijd hebben we het al ver gebracht. Daar was een reden voor, want
het was die hele tijd nodig Mijn Allerheiligste Woord bekend te maken aan een wereld die dorst naar Mijn
liefde. Toch luisteren zij nog niet, omdat zij niet willen weten. Terwijl veel van Mijn trouwe volgelingen nu
waakzaam zijn omtrent de komende veranderingen zijn er toch zo velen die hoegenaamd geen enkele
interesse hebben in de waarschuwingen die de wereld tot nu toe gegeven werden door Mijn Geliefde
Moeder. De profetieën van Garabandal zullen nu werkelijkheid worden. Bereid jullie nu voor op die
gebeurtenis want jullie hebben nog slechts enkele maanden om jullie zielen klaar te maken.
Alstublieft, Mijn dochter, vrees niet, want Ik weet dat die gebeurtenissen je triestig maken omdat je denkt aan
de toekomst van je kinderen. De Waarschuwing zal alles veranderen. Maar ze zal een tweesprong teweeg
brengen. De mensen zullen dan, nadat zij voor de waarheid van het bestaan van God zijn wakker geschud,
uit vrije wil moeten kiezen tussen de twee wegen. Het pad van redding. Of het pad van verdoeming.
De kastijding zal veel in de wereld wegvagen
Bid vurig opdat de mens voor de eerste weg kiest. Want doet hij dat niet dan zal de wereld een uiterst
zware kastijding ondergaan waarbij veel in de wereld zal weggevaagd worden. Waarom zouden Mijn
kinderen dat wel wensen? En toch, door de schuld van de zonde, zal de mens helaas ervoor kiezen Mijn
belofte te negeren en het pad van de Bedrieger volgen. Ik heb je gezegd dat Ik geen datum zal geven voor
De Waarschuwing, want die is slechts gekend door enkele uitverkoren zielen. Want mocht deze datum
publiek gemaakt worden dan zouden vele mensen geneigd zijn om verlossing te gaan zoeken uit een soort
valse nederigheid. Vertrouw Mij. Alles zal goed zijn, kinderen. Jullie zijn gezegend met dit wonderbaarlijk
geschenk van Openbaring. Het zal er nu op lijken dat de wereld wat rustiger wordt en ietwat vreemd in de
komende maanden die voorafgaan aan De Waarschuwing. Want wanneer die plaatsvindt, indrukwekkend en
hoewel aan de hemel zichtbaar, zal deze mystieke ervaring zo rustig zijn dat jullie beter zullen voorbereid
zijn op deze stille ontmoeting met jullie eigen geweten.
Vergeet niet dat hoe meer mensen vooraf verwittigd zijn omtrent deze gebeurtenis, hoe meer zielen er zullen
gered worden. Bid, bid Mijn Goddelijke Barmhartigheidrozenkrans voor die zielen die tijdens De
Waarschuwing zullen sterven. Zij hebben jullie gebeden nodig.
Jullie liefhebbende Verlosser
Jezus Christus

103. De Dagen van Paus Benedictus zijn nu geteld.
Woensdag, 1 juni 2011, 11:00 u.
Mijn zeer geliefde dochter, jij werd zojuist weer getest in Mijn Allerheiligste Naam om van de waarheid af te
wijken. Dat zal een dagelijks voorval zijn want er zal geen dag voorbijgaan dat de Bedrieger niet zal
proberen je te stoppen en weg te trekken van dit werk, door twijfels in je geest te zaaien.
Jij moet niet kijken naar boodschappen van andere zieners of luisteren naar eender welke andere
persoon die beweert dat hij komt in Mijn naam wanneer zij jou een boodschap geven die tegengesteld is aan
het woord dat jij van Mij ontvangt.
Mijn profetieën worden nauwkeurig aan jou meegedeeld, Mijn dochter. Satan zal blijven afbreken en je pijn
doen wanneer jij het het minst verwacht. Dus, wees altijd op je hoede. De dagen van Mijn geliefde Paus
zijn nu geteld. Hij zal het Vaticaan verlaten hebben voor De Waarschuwing plaatsvindt. Vertrouw Mij.
Gehoorzaam Mij. Jij maakt nu goede vooruitgang. Maar wend je ogen nooit van Mij af.
Hoe dan ook, wees nooit bang je leven te leven zoals je dat normaal zou doen, zolang gebed en toewijding
aan Mij maar een wezenlijk en belangrijk deel ervan zijn. Ik ga ervoor zorgen dat jij van nu af niet meer
alleen bent in dit werk en dat enkel zij die door Mij geleid worden enige invloed zullen hebben op jouw
onderscheiding.
Vertrouw Mij wanneer Ik zeg dat Satan Mijn Woorden niet zal saboteren noch de boodschappen die jij van
Mij ontvangt zal besmetten. Dat zal in dit geval niet gebeuren, want deze zending is van het grootste belang
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en alle bescherming wordt jou geboden, Mijn dochter. Indien je ooit bezorgd bent omtrent een boodschap,
vraag Mij dan gewoon om een antwoord en dat zal je gegeven worden. Vraag niet aan iemand anders naar
hun inzichten want zij zijn niet bevoegd Mijn Goddelijk Woord toe te lichten.
Laat je nooit in met boodschappen van andere zieners. Dat is zeer belangrijk want het zal je werk
beschadigen.
Intussen weet jij dat Ik, jullie Verlosser en Koning van de Mensheid, de Opdrachtgever ben. Niemand zal
Mijn woord bezoedelen. Nooit. Wees dankbaar dat jij de gave van profetie gekregen hebt en gehoorzaam Mij
altijd. Beledig Mij nooit door te gaan twijfelen. Die tijden zijn nu voorbij. Kom naar Mij toe met nederigheid in
jouw hart en ziel. Blijf rustig wanneer Mijn woord bespot, aangevallen, ontkend, tegengesproken en
bevraagd wordt, want het is niet aan jou om in Mijn plaats te antwoorden. Jij zal nog zoveel meer van Mij
leren, Mijn dochter, als jij wil gaan zitten en naar Mij luisteren. Ik vul jouw geest met de gave van
onderscheiding. Aanvaard deze gave. Twijfel niet. Verheug je met Mij.
Dit is een zeer belangrijke zending, anders dan alles wat Ik sinds de vroegste profeten aan de mensheid
gegeven heb. Menselijk gesproken zal ze sterkte van jouw kant vereisen. Nu juist is het van belang om
eenvoudig met Mij te communiceren door gebed, aanbidding en de Heilige Sacramenten. Alle andere zaken
moeten daarbuiten gehouden worden. Ook jouw familie is te allen tijde zeer belangrijk. Alles buiten deze
twee werkelijkheden valt in een veel lagere categorie. Probeer te ontspannen en voel Mijn liefde. Verlies
geen kostbare tijd door je zorgen te maken. Kom gewoon bij Mij in volle vereniging en je zal voor schade
beveiligd zijn. Ik bemin je, Mijn dochter en Ik vertrouw je.
Je trouwe Verlosser en Leraar
Jezus Christus

104. Satan rekruteert jonge mensen door de popcultuur.
Zaterdag, 4 juni 2011, 17:00 u.
Mijn zeer geliefde dochter, een onmiddellijk gevolg van Mijn boodschappen aan jou is bekering over de hele
wereld verspreid. Wees blij, want Ik heb je gezegd dat Mijn woord, indien het gelezen wordt, overal zielen
zou ontvlammen inclusief de lauwe zondaars. Toen Ik Mijn woord duizenden jaren geleden aan Mijn geliefde
apostelen gaf, maakte dat een diepe indruk op de mensheid. Vandaag echter, met uitzondering van de
volgelingen van God de Eeuwige Vader en van Mij, Zijn Zoon Jezus Christus, is er veel van wat geleerd
werd, vergeten.
Mijn communicaties door jou, Mijn dochter, proberen Mijn leer te vereenvoudigen. Belangrijker nog, de reden
waarom Ik nu spreek is om Mijn Allerheiligste Woord bij Mijn kinderen in herinnering te brengen, hen erover
te onderrichten en hun geesten ermee te vullen zodat zij kunnen gered worden uit de klauwen van Satan.
Mijn dochter, door de gave van de Heilige Geest heb Ik jouw ziel gevuld met de kracht tot onderscheiding.
Deze kracht werd jou niet enkel gegeven opdat jij deze boodschappen zou kunnen begrijpen, maar om jou
het kwaad van de zonde te openbaren. Wanneer jij nu getuige bent van zonde, voel jij je zo met afschuw
vervuld dat het je zal beroeren. Ik geef je daarmee een voorsmaak van wat Ik lijd wanneer Ik Mijn kinderen
geteisterd zie door zonden.
Vele daarvan die jullie in je dagelijks leven zien, via de media, films en televisie, brengen jullie in
verwarring. Wanneer een zonde in de zielen aanwezig is dan manifesteert die zichzelf op een wijze die door
bepaalde tekens duidelijk zichtbaar wordt. Mijn dochter, jij kan nu door Mijn genaden, onmiddellijk zonde in
iemand onderscheiden. Het eerste teken dat je zal zien is arrogantie en trots waarbij de ene zich belangrijker
acht dan de andere. Andere tekens die voortkomen van de zonde zijn hoogmoed en hebzucht.
Een van de meest ongeremde zonden in de wereld van vandaag is de seksuele perversie. Wanneer die
aan de wereld gepresenteerd wordt zal zij altijd gecamoufleerd worden door humor. Dat is een slimme
manier om anderen ervan te overtuigen dat het een natuurlijk deel is van jullie mens-zijn. Zie je, Mijn
dochter, elke mens in de wereld houdt ervan te lachen en heeft zin voor humor nodig die trouwens een gave
van God is. Dus wanneer seksueel afwijkend gedrag gepromoot wordt zal het gewoonlijk gepresenteerd
worden om jullie aan het lachen te brengen. Dat is niet enkel het geval wanneer het vrouwen vernedert,
maar ook waar het jullie jonge kinderen zal beïnvloeden zodat zij boosaardig, decadent gedrag als normale,
hedendaagse popcultuur aannemen.
Satan houdt ervan jonge zielen te rekruteren. Dus gebruikt hij moderne middelen om die kostbare, kleine
lammetjes van Mij te treffen. Zij, Mijn kleine kinderen, zullen onbewust hun walgelijk gedrag nastreven, dat
nog zal versterkt worden onder druk van de groep van soortgenoten.
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Waarschuwing aan diegenen in de Muziekindustrie
Ik waarschuw nu al diegenen die betrokken zijn in de muziek-, film- en kunstindustrie. Indien jullie Mijn
kinderen blijven bederven zullen jullie streng gestraft worden. Jullie, Mijn misleide kinderen, zijn marionetten
in Satans wapenmagazijn. Eerst gebruikt hij jullie door jullie te verleiden met de aantrekkingskracht van
rijkdom, bekendheid en overvloed. Dan dringt hij jullie ziel binnen. Daarna zal hij jullie meesleuren in de
diepten van de verdorvenheid waar zijn demonen jullie lichaam zullen binnenkomen zodat zij hun eigen
walgelijke en seksuele verdorven daden kunnen uitspelen. Al die tijd zullen jullie denken dat het slechts
onschuldig amusement is. Weten jullie niet dat jullie zielen gestolen worden? Kan het jullie niets schelen?
Beseffen jullie niet dat wanneer jullie deze obscene seksuele verdorvenheden begaan, jullie voor eeuwig
zullen verloren zijn? Terwijl jullie wellustig smachten naar meer opwinding wanneer de laatste handeling
jullie niet langer opwindt, zullen jullie onverzadigbaar worden. Daarna zullen jullie jezelf vernietigen.
Waarom, denken jullie, zijn er zo velen in die schijnwereld van beroemdheid, die zelfmoord plegen?
Overdosissen drugs nemen? Zich depressief voelen. Wanhoop die door jullie harten trekt? Weten jullie niet
dat Satan zo snel mogelijk jullie zielen wil? Hoe vlugger jullie sterven in staat van doodzonde hoe vlugger
Satan jullie kan ontrukken van God, de Almachtige Vader, jullie Schepper.
Het is moeilijk voor Mijn kinderen die gevangen zitten in die leugen om dit te begrijpen. Maar denk zo. Zelfs
wanneer jullie in zonde zijn is er nog altijd het licht van God dat in jullie aanwezig is. Veel zondaars en
atheïsten beseffen dat niet. Zij zetten hun neerwaartse spiraal van zonde voort en bewegen zich dichter naar
de Hel. Maar het is enkel het licht van God dat hen geestelijk gezond houdt. Zonder het licht van God zou
deze aarde in duisternis verkeren. Eens jullie deze duisternis ervaren hebben zal zij jullie terroriseren. Jullie
zondige daden zullen jullie niet enkel walgelijk overkomen, maar jullie zullen willen wegvluchten en je
verstoppen. Want indien dan het licht van God plots zou verschijnen, zouden jullie niet in staat zijn de
schittering of de macht ervan te weerstaan.
Zonder Gods licht is er totale duisternis van ziel. Omdat jullie, Mijn kinderen, het nooit zonder dit licht
hebben moeten stellen, zouden jullie niet in staat zijn te overleven mocht dit licht doven.
Voed jullie ziel, zij is alles wat jullie zullen meenemen naar het volgende leven
De Waarschuwing zal jullie een voorsmaak geven van wat dat gevoel zal zijn. Mochten jullie in staat van
doodzonde zijn tijdens De Waarschuwing, vrees niet want het is alleen een waarschuwing. Helaas, jullie
zonden zullen in hun ruwheid en lelijkheid zo schokkend voor jullie zijn om te zien, dat zij jullie lichamelijk in
shock kunnen brengen. Wacht niet tot dan. Doe nu iets aan jullie geestelijk leven. Overweeg de waardigheid
van jullie ziel. Voed jullie ziel want zij is het enige dat jullie zullen meenemen naar het volgende leven. Jullie
lichaam is van geen betekenis. Nochtans wanneer jullie je lichaam, jullie als een geschenk gegeven door
God de Almachtige Vader, gebruiken op een zondige wijze waarbij jullie anderen tot zonde brengen, dan zal
het jullie lichaam zijn dat de ondergang van jullie ziel veroorzaakt.
Denk aan jullie toekomstig geluk, Mijn kinderen. Want jullie tijd op aarde is slechts een fractie van de tijd die
jullie zullen ervaren in jullie bestaan. Het nalaten om zorg te dragen voor jullie ziel zal jullie een geïsoleerde
verlatenheid in de Hel verzekeren waarin geen ander leven bestaat dan eeuwige pijn en kwelling.
Elke dag zweven miljoenen prompt naar de poorten der Hel
Elke dag zweven miljoenen zielen, op het moment van hun dood, prompt naar de poorten der Hel.
Invloedrijke mensen, leiders, rijk, arm, zangers, acteurs, terroristen, moordenaars, verkrachters en zij die
schuldig zijn aan abortus. De ene gemeenschappelijke noemer die allen delen is dit: niemand van hen
geloofde dat de Hel bestaat.
Jullie liefhebbende Verlosser en Leraar
Jezus Christus

105. Twee kometen zullen botsen, Mijn kruis zal verschijnen aan een rode hemel.
Zondag, 5 juni 2011, 16:30 u.
Mijn zeer geliefde dochter, de tijd is nabij. De Waarschuwing is nu dichtbij. Het is met groot verdriet dat Ik je
moet zeggen dat veel zielen geen acht zullen slaan op deze boodschappen omtrent De Waarschuwing. Mijn
woorden vallen in dovemans oren. Waarom willen ze niet luisteren? Ik geef hun niet alleen de grote gave
van Mijn Barmhartigheid wanneer Ik Mijn genaden over de hele wereld zal uitstorten, maar Ik probeer hen
ook nog op deze gebeurtenis voor te bereiden. Vele miljoenen zondaars zullen zich verheugen wanneer
hun Mijn grote barmhartigheid getoond wordt. Anderen zullen niet de kans hebben zichzelf intijds te redden
omdat zij zullen sterven van hevige emotie.
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Mijn dochter, jij moet al doen wat je kunt om de wereld te waarschuwen, want deze gebeurtenis zal
iedereen schokken. Voordat De Waarschuwing plaatsvindt zullen zij grote tekens aan de hemel zien.
Sterren zullen met zulk een kracht botsen dat de mensen in verwarring zullen gebracht worden door het
spektakel dat zij aan de hemel zien als een catastrofe. Wanneer deze kometen doortrekken zal een
grote rode hemel het resultaat zijn en het teken van Mijn kruis zal door iedereen over de hele wereld
gezien worden. Velen zullen schrik hebben. Maar Ik zeg jullie, wees blij want voor de eerste keer in jullie
leven zullen jullie een echt Goddelijke Teken zien dat groot nieuws brengt voor zondaars van overal.
Kijk dan naar Mijn kruis en jullie zullen weten dat Mijn grote barmhartigheid aan ieder van jullie gegeven
wordt, Mijn dierbare kinderen. Want het was met de diepe en eeuwige liefde die Ik voor jullie had dat Ik
gewillig op het kruis gestorven ben om jullie te redden. Wanneer jullie gedurende De Waarschuwing de
kruisen in de lucht zullen zien, zullen jullie weten dat dit een teken is van Mijn liefde voor jullie.
Bid, Mijn geliefde volgelingen, dat jullie broeders en zusters zich kunnen verheugen wanneer ook hun het
bewijs wordt getoond van Mijn bestaan. Bid opdat zij aanvaarden dat dit hun kans is om zichzelf in Mijn
ogen te verlossen. Dat deze grote akte van Barmhartigheid hun zielen zal redden als zij Mij toestaan hen te
helpen.
Jullie zal getoond worden wat het betekent te sterven in staat van doodzonde
De Waarschuwing zal voor jullie allen een zuiverende ervaring zijn. Dat kan gedeeltelijk onaangenaam zijn
vooral voor wie in zware zondigheid verkeert. Want voor de allereerste keer ooit zal jullie getoond worden
hoe het voelt wanneer het licht van God uit jullie leven verdwijnt. Jullie zielen zullen de verlatenheid voelen
die gevoeld wordt door hen die sterven in staat van doodzonde. Die arme zielen die te lang gewacht
hebben om God om vergeving te vragen voor hun zonden. Onthoud dat het belangrijk is dat Ik toesta dat
jullie allemaal die verlatenheid van ziel voelen. Want enkel dan zullen jullie eindelijk begrijpen dat zonder het
licht van God in jullie zielen, jullie ophouden te voelen. Jullie ziel en lichaam zouden als lege vaten zijn. Zelfs
de zondaars voelen het licht van God omdat het aanwezig is in ieder kind op aarde. Maar wanneer jullie
sterven in staat van doodzonde, bestaat dit licht niet langer.
Bereid jullie voor op die grote gebeurtenis. Red jullie zielen nu jullie nog kunnen. Want het zal enkel zijn
wanneer het licht van God jullie verlaat dat jullie eindelijk de leegte, de dorheid en de duisternis zullen
beseffen die Satan aanbiedt en die vol zijn van angst en terreur.
Vul jullie zielen weer bij. Wees nu blij want De Waarschuwing zal jullie redden en dichter tot Mijn Heilig Hart
brengen.
Verwelkom De Waarschuwing want dan zal jullie het bewijs gegeven worden van Eeuwig Leven en zullen
jullie weten hoe belangrijk dat is.
Jullie Geliefde Verlosser
Jezus Christus
Koning der Mensheid

106. De sleutels van Rome worden nu teruggegeven aan God, de Almachtige Vader.
Maandag, 6 juni 2011, 10:30 u.
Mijn zeer geliefde dochter, wees nu sterk. De inhoud van Mijn boodschappen aan jou bezorgt je angst
waaronder jij niet mag bezwijken. Soms voel jij je zo alleen met dit werk, toch sta Ik elke dag bij je en ben Ik
niet ver van je zijde. Mijn boodschappen, zoals Ik je vroeger al zei, zullen niet altijd vreugde brengen aan
de zielen. Gelovigen echter zullen begrijpen dat kastijding noodzakelijk is om de wereld te helpen zuiveren.
Ik weet dat de inhoud soms moeilijk te verteren is, maar jij moet al je vertrouwen stellen in Mij. Ik zeg je
nogmaals je niet in te laten met die mensen, gelovigen van Mij, die betwisten, analyseren en Mijn Heilig
Woord ondergraven. Want noch jij noch die mensen hebben de autoriteit om dat te doen. Jij moet Mij nu
gehoorzamen. Laat hen die Mijn woord blijven minachten en verwerpen voor wat ze zijn, want dat is niet
langer jouw zorg. Ja, natuurlijk zal je bekritiseerd worden wanneer je Mijn Woord verkondigt. Negeer
diegenen die zich met jou willen bemoeien. De tijd is nu te kort om hem te verliezen met zulke afleidingen.
De mensen waar jij heden om bekommerd moet zijn, zijn Mijn arme kinderen met gebrek aan geloof of die
Mij of Mijn Eeuwige Vader niet kennen. Dat zijn degenen die voor Mij zeer belangrijk zijn.
Dus terwijl die welmenende Christenen die altijd zullen proberen Mijn woord te onderscheiden, hun tijd
besteden aan het analyseren in plaats van gewoon Mijn onderrichtingen te volgen en te bidden voor hun
arme broeders en zusters, gaat kostbare tijd verloren.
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Mijn dochter, vertel aan de wereld dat de voorspelde ecologische rampen de aarde nu zullen gaan
treffen. Alles zal nu beginnen. Zo vele. Zo vlug. En dat alles is te wijten aan het zich afkeren van het woord
van God de Vader door zondaars die verzonken liggen in hun holen van ongerechtigheid.
Gelovigen, vrees niet
Gelovigen, bid nu. Vrees niet. Ik zal jullie altijd Mijn Goddelijke bescherming geven zelfs wanneer jullie in
Mijn naam belachelijk gemaakt worden. Gebed zal jullie sterkte en moed geven terwijl de Duivel en zijn
slaafse volgelingen thans hun venijn op Mijn kinderen de vrije loop laten. Terwijl hun gemene daden op het
welzijn van de mensen begint toe te nemen door terrorisme, het monopolie van wereldvaluta’s en de
vergiftiging van de aarde door vrijwillige besmetting, luister nu naar Mij. De toorn van God de Vader zal nu
neerkomen en snel. Er moet in groepen gebeden worden over de hele wereld omdat dit zal helpen om
sommige van die gebeurtenissen af te wenden.
Bid voor Mijn geliefde Paus Benedictus. Hij wordt omringd door zeer machtige vijanden van God, veelvraten
van macht en controle over Mijn Kerk. Gebed kan helpen om zijn op handen zijnde vertrek uit te stellen
wanneer hij zal worden gedwongen om het Vaticaan te verlaten, zoals voorspeld. Bid, bid, bid voor deze
tijdsspanne want zij zal de donkerste zijn die ooit Mijn heilige bedienaars, Bisschoppen, Kardinalen en alle
ware volgelingen is overkomen. De sleutels van Rome zullen nu teruggegeven worden aan God, de
Almachtige Vader.
De tijd is gekomen voor de strijd tegen Satan en zijn boosaardige aanhangers. Hun pogingen om de mensen
te saboteren zullen uiterst streng beoordeeld worden want zij zullen grote pijnigingen ondergaan voor hun
wrede daden.
Sta nu op, Mijn kinderen. Zet jullie geloof, vertrouwen en toewijding aan Mij op de eerste plaats. Dagelijks
gebed, Heilige Mis en De Eucharistie zullen Mij en Mijn Vader helpen om dit kwaad uit te roeien. Volg Mij.
Neem Mijn kelk aan. Want als jullie dat doen zullen jullie het eeuwig leven genieten.
Jullie Geliefde Verlosser
Koning der Mensheid
Jezus Christus

107. Boodschap van de Maagd Maria betreffende haar verloren kinderen.
Dinsdag, 7 juni 2011, 14:45 u.
Mijn kind, deze laatste paar dagen waren niet gemakkelijk. Al wat telt is dat jij Mijn Zoon gehoorzaamt.
Alstublieft, laat in dit stadium geen twijfel of angst in je hart komen want als dat toch gebeurt wil dat zeggen
dat de Bedrieger aan het werk is.
Open je hart om de vloed van genaden toe te laten je ziel te overstromen zodat je dichter kan komen bij Mijn
dierbare Zoon. Nu ben je dicht bij je Gezegende Moeder die je altijd zal steunen en begeleiden. Dit deel van
je zending is moeilijk om mee om te gaan, maar weet dat werken voor Mijn Zoon nooit gemakkelijk is.
Ondanks je aarzeling zal jij sterker worden, omdat jij nog altijd Zijn richtlijnen navolgt en dat is goed zo. Bid
nu voor al Mijn verloren kinderen van overal, want zij zijn zonder liefde, de echte liefde die Mijn Zoon hun
aanbiedt. Die liefde is hun redding. Dus, alstublieft, offer al je gebeden voor deze arme verloren zielen.
Ga nu in vrede en blijf altijd alles doen wat Mijn Zoon je vraagt.
Jouw Gezegende Moeder
Maria Koningin van de Hemel

108. Boodschap aan priesters, bisschoppen en kardinalen omtrent de Valse Profeet.
Dinsdag, 7 juni 2011, 15:15 u.
Mijn zeer geliefde dochter, jij hebt geleden omdat de Bedrieger je kwelt. Jij moet krachtig bidden om zijn
aanvallen tegen jou te weerstaan. Leg al je vertrouwen in Mij en laat Mij dan daarmee afrekenen. Jij moet
dat lijden aan Mij offeren met vreugde in je hart in plaats van je te verontrusten. Indien jij je blijft in
herinnering brengen dat dit lijden komt door jouw vereniging met Mij en dat jij werkelijk gezegend bent als
een uitverkoren ziel, dan zal je jezelf heel anders voelen.
Veel van Mijn volgelingen beginnen zich nu te realiseren wat er werkelijk in de wereld gaande is en door de
genaden van de Heilige Geest zijn zij nu bereid om de uitdaging aan te gaan Mijn Woord te verdedigen. Dit
leger van getrouwen zal nu sterker worden en zonder vrees zondaars naar hun redding brengen.
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Mijn Heilige Vicaris Paus Benedictus heeft jullie gebeden nodig. Bid elke dag voor hem want hij heeft op
elk gebied bescherming nodig om hem door de nakende kwelling te voeren. Het is belangrijk dat Mijn
volgelingen op hun hoede blijven voor gelijk welke nieuwe Paus die zou opkomen want hij zal niet van
God zijn. Alstublieft, roep al Mijn Godgewijde bedienaars op zich voor te bereiden op de verschrikkelijke
uitdagingen, de meest intimiderende die zij ooit in hun geestelijk ambt zullen tegenkomen. Het zal veel moed
vergen om zich te handhaven in de waarheid van Mijn leer. Zo vele van Mijn Godgewijde bedienaars zijn
blind voor de beloften die Ik deed toen Ik zei dat Ik zou wederkomen. Wanneer dachten zij dat dit zou
gebeuren? Zij zijn zo gewoon Mijn leer te reciteren dat zij vergeten zijn dat zij deze gebeurtenissen wel eens
in een of andere tijd konden meemaken en misschien wel in hun eigen leven? Want dat is vandaag één van
de grootste uitdagingen.
Indien Ik duizenden jaren geleden profeten in de wereld zond dan zal Ik zeker weer profeten zenden om de
wereld voor te bereiden op Mijn wederkomst.
Maak jullie bewust van de lessen die jullie geven aan jullie parochies. Besef dat Ik het ben die nu tot jullie
spreek. Velen zullen komen in Mijn naam, maar weinigen zullen de waarheid spreken. Deze boodschap
komt van Mij, jullie Goddelijke Verlosser. Bid voor de onderscheiding om Mijn echte stem te herkennen
wanneer zij jullie gegeven wordt. Open jullie harten nu en luister naar wat Ik jullie te zeggen heb. De tijd is
gekomen om jullie mee te delen dat de profetieën die in het Boek der Openbaring staan opgetekend zich
nu voor jullie ogen zullen ontvouwen.
Jullie, Mijn geliefde dienaars, moeten uit liefde voor Mij dapper strijden tegen de hindernissen die door de
Misleider worden opgesteld en die jullie tot het einde van jullie geduld zullen tarten. Jullie moeten erkennen
dat de Valse Profeet jullie gaat verleiden, charmeren en overtuigen dat hij de waarheid vertegenwoordigt. Nu
moeten jullie je trouw aan Mij en Mijn Eeuwige Vader bewijzen. Alstublieft, wanhoop niet. Want ook al zullen
deze gebeurtenissen jullie angst aanjagen en verontrusten, jullie toewijding en trouw moet aan Mij gericht
zijn.
Voor de eerste keer in jullie geestelijk ambt zal jullie geloof werkelijk op de proef gesteld worden. De Kerk
van Petrus is Mijn Kerk. Maar wanneer de sleutels worden teruggegeven aan God de Vader, wat nu zal
gebeuren, dan wordt de kerk een deel van Mijn Koninkrijk. Ik ben de waarheid. Volg de waarheid te
allen tijde.
Bid nu tot Mij om de vereiste genaden te bekomen om ervoor te zorgen dat jullie op tijd boven het bedrog
van Satan zullen oprijzen. Anders zal de Valse Profeet Mijn geliefde kinderen in zijn macht krijgen met zijn
charismatische aantrekkelijke wegen. De wegen van de Misleider met wie hij verstrikt is. Satan zal Mijn
Kerk niet overwinnen indien Mijn dienaars waakzaam zijn voor het bedrog en dat beoordelen voor wat het
is. Een duivelse leugen waaruit geen terugweg mogelijk is, wanneer jullie daarin betrokken geraken en trouw
zweren aan deze nieuwe gruwel!
Aanhoor Mij nu. Keer jullie tot Mij voor leiding en om de vereiste genaden te bekomen om Mijn kudde
opnieuw tot Mij en Mijn Hemelse Vader te leiden. Want als jullie dat doen zal Ik zulke genaden uitstorten dat
het niet lang zal duren voor jullie de kracht zullen vinden om Mijn woord tegen elke prijs te verdedigen.
Ik bemin jullie allen en smacht naar jullie hulp tijdens deze Eindtijden.
Jezus Christus

109. Bereid jullie familie voor op het zien van Mijn Kruis aan de Hemel.
Woensdag, 8 juni 2011, 16:45 u.
Mijn zeer geliefde dochter, Ik moet met jou de gevoelens delen die Ik nu onderga. Het eerste is er een van
blijdschap omdat Ik zoveel genaden zal brengen voor Mijn kinderen tijdens de Verlichting van het Geweten
die nabij is. En dan zijn er Mijn tranen van groot verdriet voor hen die zich niet bewust van deze gebeurtenis,
onvoorbereid zijn. Mijn kinderen zouden zoveel mogelijk vrienden en familie moeten inlichten omtrent deze
grote manifestatie teneinde hun zielen te redden. Het speelt geen rol dat zij jullie beweringen in het
belachelijke trekken want nadien zullen zij jullie bedanken. Zeg hun de waarheid. Vraag hun om hun
geesten te openen. Zij zouden op de hoogte moeten gebracht worden van wat zij zullen zien want wanneer
zij Mijn kruis in de lucht zullen zien zullen zij voorbereid zijn. Dat is alles wat zij moeten begrijpen. Dan zullen
zij het ongemak aanvaarden dat zij zullen moeten verduren wanneer hun verleden zich voor hun ogen afrolt.
Zeg hun het eigen leven opnieuw te overzien en zich het leed in herinnering te brengen dat zij mogelijks
hun broeders en zusters hebben aangedaan.
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Verspreid Mijn woord na De Waarschuwing
Mijn kinderen, zodra De Waarschuwing plaatsvindt en bekering op gang komt, handel dan snel om Mijn
Allerheiligste Woord te verspreiden. Dat is dan dringend omdat het een beslissende periode zal zijn. Het zal
de tijd zijn waarin Mijn kinderen, door het werk van Mijn geliefde volgelingen overal ter wereld, op het rechte
pad zullen blijven. Het zal de tijd zijn waarin gebed en bekering de impact kunnen verminderen van de
verwarring die zal ontstaan door het bewind van zowel de Antichrist als de Valse Profeet.
Aanvaard de waarheid voor wat ze is. Vrees de waarheid niet. Omarm ze. Want als jullie dat doen worden
jullie bevrijd en jullie vertrouwen in Mij zal jullie in staat stellen Mijn woord op de juiste manier te verdedigen.
Vrees zal jullie tegenhouden, Mijn dierbare kinderen. Moed zal zielen winnen. Jullie strijd in Mijn naam zal
Mijn lijden verlichten en zal eeuwig leven schenken aan zoveel meer zielen die jullie hulp dringend nodig
hebben.
Mijn liefde voor jullie, kinderen, is alomvattend en vermindert nooit in intensiteit. Mijn kruis is zwaar maar
wanneer jullie het opnemen met liefde in jullie harten dan zal jullie last licht zijn. Jullie, Mijn geliefde
volgelingen, gewijde dienaars en leken, zijn Mijn toekomstig leger om Satan te helpen verslaan. Bid nu om
sterkte om de aanvechtingen van jullie geloof aan te pakken. Geef leiding door het voorbeeld en de gave die
Ik uitstort over ieder van jullie die zijn of haar trouw aan Mij belooft, zal onmiddellijke bekering bewerken
wanneer jullie Mijn Allerheiligste Woord spreken. Onthoud dat Ik nu altijd bij jullie ben. Velen onder jullie die
al enige tijd dicht bij Mij geweest zijn, zullen nu een sterkere waarneming hebben van de Heilige Geest en de
macht van onderscheiding die jullie zal verbazen. Aanvaard dit als één van de grootste gaven die de mens
vandaag gegeven wordt. Zo’n veelheid van genaden heb Ik niet meer uitgestort sinds Mijn apostelen de
kostbare gaven ontvingen door de Heilige Geest.
Jullie, Mijn volgelingen, inclusief Mijn Godgewijde bedienaars, zijn Mijn ware Kerk. Ik zal jullie leiden met de
hulp van God, de Eeuwige Vader, zodat jullie samen met al Mijn kinderen kunnen opgaan naar het Nieuwe
Paradijs dat jullie allen wacht.
Jullie liefdevolle Verlosser
Jezus Christus

110. Boodschap van Liefde aan al Mijn volgelingen.
Woensdag, 8 juni 2011, 21:00 u.
Mijn zeer geliefde dochter, vandaag verheug Ik Mij over het geloof dat overal ter wereld getoond wordt door
Mijn dierbare volgelingen die Mijn oproep horen door deze boodschappen. Ik ben blij door het diepe geloof
dat Mijn geliefde kinderen laten zien in een wereld die Mij verwerpt. Mijn dierbare kinderen, jullie die in Mij
geloven, brengen Mij tranen van vreugde in deze tijden van droefheid. Ware het niet voor dezen met een
grote toewijding tot Mij, Ik zou niet getroost zijn.
Mijn kinderen die Mij beminnen moeten nu naar Mij luisteren. Laat Mij jullie in Mijn armen houden en jullie
het belang van jullie geloof uitleggen. Jullie geloof is als een vlam in Mijn Hart die nooit uitdooft. Ze mag dan
wel van tijd tot tijd eens flikkeren, maar Ik zal in jullie de energie druppelen om deze vlam gloeiend te
houden. Jullie, Mijn kinderen van het licht, zullen de duisternis verslinden, maar jullie moeten samen blijven
als één man om de Antichrist te bestrijden.
Satan kan niet winnen want dat is onmogelijk
Begrijp altijd dit belangrijk feit. Hij, de Bedrieger, kan en zal niet overwinnen, want dat is onmogelijk. Daarom
moeten jullie altijd aanvaarden dat Mijn licht en dat van Mijn Eeuwige Vader nooit zal afnemen. Want het is
niet het licht dat zal uitdoven, maar het is de duisternis die deze arme zielen zal aantrekken die er zullen
naartoe getrokken worden. Deze arme misleide kinderen zijn in Mijn Hart en betekenen voor Mij evenveel
als jullie. Mijn kinderen, jullie moeten net zoals in elke familie letten op jullie eigenzinnige broeders en
zusters. Hoe zwaar hun zonden ook zijn, oordeel hen nooit. Breng ze terug naar Mij. Spreek tot hen. Bid Mijn
Goddelijke Barmhartigheidrozenkrans voor hen opdat zij op het tijdstip van de dood kunnen gered worden uit
de klauwen van de Duivel.
Roep het nu van de daken. Herinner iedereen aan de waarheid. Negeer die beschimpingen. Maar wanneer
jullie Mijn kinderen uitleggen hoezeer Ik hen bemin, leg hen dan niet jullie inzichten op. Leg gewoon uit dat
zij door God de Vader werden geschapen. Zeg hun dat Hij Mij zond, zijn enige Zoon om hen te redden, om
hen een kans te geven op Eeuwig leven. En zeg hun dat Ik hen bemin en dat Ik elke minuut van de dag met
eenieder van hen meewandel. Zelfs wanneer Ik getuige ben van hun verwerping en van het kwade dat zij
berokkenen aan anderen, Ik ben altijd bij hen, hopend dat zij naar Mij zouden terugkeren en Mij om hulp
vragen. Want als zij dat doen zal Ik hen omarmen met tranen van vreugde en opluchting. Help Mij om deze
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kostbare zielen te redden. Laat de Bedrieger ze niet van Mij wegstelen. Zij zijn jullie familie. Mijn familie. Wij
zijn één. Zelfs één verloren ziel is er één te veel.
Dank jullie, Mijn geliefde kinderen overal. Weet dat Ik nu veel sterker aanwezig ben door de Heilige Geest
dan in eender welke tijd in de geschiedenis. Houd Mijn hand vast en wandel met Mij naar het Nieuwe
Paradijs op Aarde dat in de toekomst jullie glorierijke thuis zal zijn.
Jullie geliefde Verlosser
Jezus Christus
Koning van Barmhartigheid

111. Mijn Geestelijke Leiding zal de verwoestende daden van Satan blokkeren.
Zaterdag, 11 juni 2011, 15:30 u.
Mijn geliefde dochter, het was weer een week van beproeving waarbij Mijn woord enerzijds door zo velen
omhelsd werd en tegelijk door anderen als totale misleiding geweigerd. Hebben zij die Mijn woord weigeren
de waarheid niet gelezen? De waarheid die te lezen staat in Mijn Heilig Boek? Het Boek der Openbaring
werd aan al Mijn kinderen gegeven om hen te helpen de beroering te begrijpen, die naar het einde der
tijden toe veroorzaakt zal worden door de verspreiding van leugens welke door Satan en zijn demonen
worden opgedist. Hoe zouden jullie de boodschappen die Ik jullie vandaag geef kunnen begrijpen tenzij jullie
de waarheid verstaan die in het Boek der Openbaring staat opgetekend?
Denken jullie dat Ik jullie Mijn rug zou toekeren en jullie overleveren aan de willekeur van Satan en zijn
boosaardig leger? Beseften jullie niet dat Ik zou trachten jullie te verwittigen en daarna te helpen?
Mijn grote Barmhartigheid zal de invloed tenietdoen die Satan over Mijn kinderen heeft. Ik kom nu
weer terug om jullie uit zijn klauwen te redden. Mijn geschenk van De Waarschuwing zal de terreur
afzwakken die zonder De Waarschuwing alleen maar aan stootkracht zou blijven winnen.
Ik communiceer niet enkel met jullie om jullie voor te bereiden op deze grote akte van Mijn Barmhartigheid,
maar om jullie te leiden door het doolhof van vernieling dat gepland is door de Boosaardige groep wiens
koning de Duivel is. Mijn geestelijke invloed zal Satans daden van verwoesting aanzienlijk tegenhouden.
Luister naar Mijn woord. Volg Mijn richtlijnen. Leid en steun elkaar in jullie geloof en jullie zullen de hulp
krijgen die nodig is om gezwind het pad te volgen naar de beloften die Ik jullie gedaan heb.
Velen onder jullie, Mijn kinderen, zullen angst hebben, maar laat angst alstublieft de waarheid niet
blokkeren. Satan zal de angst gebruiken om jullie tegen te houden Mijn boodschappen van liefde te
aanvaarden. Veel van wat Ik jullie nu vertel is moeilijk voor jullie te begrijpen. Maar weet dit. Zou Ik nu niet
komen om jullie de waarheid te tonen dan zouden jullie verloren zijn. Jullie zouden het een heel moeilijke tijd
vinden om door te komen. Zoals Ik jullie vroeger doorheen Mijn profeten voorbereidde zo zal Ik jullie ook
vandaag voorbereiden, doorheen deze boodschapper, op de tijd wanneer Ik zal wederkomen.
Dit is een gave die voortkomt vanuit Mijn innige liefde voor al Mijn kinderen om te kunnen standhouden
tegenover het aangekondigde rijk van de Antichrist en zijn bondgenoot, de bedrieglijke Valse Profeet die
Mijn Kerk op aarde zal misleiden.
Laat jullie verdedigingen varen. Open jullie ogen voor de waarheid. Mijn woord wordt jullie vandaag
eenvoudigweg gegeven om jullie Mijn leer in herinnering te brengen. Mijn Heilige Schrift is de waarheid.
De waarheid staat weergegeven in Mijn Heilige Schrift. Indien Ik jullie vandaag herinner aan de beloften die
jullie vroeger gemaakt werden en aan de weg tot redding dan is dat enkel een herhaling van Mijn Heilig
Woord. De waarheid zal altijd hetzelfde blijven. Zij kan niet veranderen of aangepast worden om de
mensen goed uit te komen. Zij zal altijd hetzelfde blijven.
Laat Mij jullie helpen te begrijpen wat er nu gebeurt. Word niet overdonderd door angst. Ik bemin jullie allen
en wil enkel jullie handen vasthouden, Kinderen, om jullie te beschermen. Mijn doel is te verzekeren dat
ieder van jullie zal leven met Mij in het Nieuwe Paradijs op Aarde.
Jullie altijd liefhebbende Verlosser
Jezus Christus
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112. De ‘Bevrijders’ in het Midden-Oosten willen de Joden controleren.
Zaterdag, 11 juni 2011, 22:00 u.
Mijn zeer geliefde dochter, vol liefde spreek Ik tot jou vanavond omdat nu zeer spoedig meer en meer van
Mijn geliefde volgelingen zich zullen verenigen als één man om de Bedrieger te bestrijden. De rijke
invloedrijke groepen, waarachter hij zich verschuilt, zweren samen om zoveel mogelijk controle over jullie
allen te verwerven, maar jullie kunnen dat niet zien.
Zij zullen vlugger dan jullie denken gestopt worden. Velen van hen zullen zich tijdens De Waarschuwing
bekeren. Dat zal Satans Een Wereld Groep in zulke mate verzwakken dat velen zich zullen afvragen welke
weg te nemen, zo verward zullen ze zijn. Velen zullen dan tot Mij terugkeren, kinderen, omdat zij verlossing
zullen zoeken.
Wraak, controle, macht en haat te samen vormen de grootste bedreiging voor het overleven van de
mensheid. Al de oorlogen die jullie zien in het Midden-Oosten en verder werden opgezet. Ze zijn geen
toeval. Begrijp dat zoveel landen niet plots van zichzelf zijn opgestaan. Zij werden geholpen door de
Boosaardige Groep aanwezig in al de Regeringen. Die Regeringen die de Wereld controleren. Deze leiders
in het Midden-Oosten worden nu verwijderd om de weg vrij te maken voor de bevrijders, zij die gerechtigheid
en vredevolle bedoelingen beweren te hebben om Mijn kinderen te helpen. Maar dat ligt niet in hun
bedoelingen. Hun doel is de controle over Mijn uitverkoren volk, de Joden, die nu van alle kanten bedreigd
worden.
Al deze gebeurtenissen zullen onderbroken worden door De Waarschuwing. Al diegenen die betrokken zijn
bij deze Boosaardige Globalisering zullen Mij ook één voor één moeten tegemoet treden wanneer Ik hun zal
laten zien hoe zij Mij beledigd hebben. Velen zullen op hun knieën vallen en smeken om vergeving.
Dat, Mijn kinderen, is zeer belangrijk want hoe meer zondaars, overal en vooral zij die jullie middelen van
bestaan controleren, terugkeren tot Mij, hoe groter Mijn Barmhartigheid zal zijn. Bid opdat diegenen die de
waarheid zullen zien tijdens De Waarschuwing en beseffen dat Ik hen bemin, zich zullen bekeren.
Gebed, Mijn kinderen, is zeer krachtig. Wanneer jullie tot God de Vader bidden in Mijn Naam voor de
redding van deze en andere zielen, zal Hij jullie dat niet weigeren.
Jullie trouw aan Mij en dagelijks gebed zijn dringend nodig om de greep te verzwakken die Satan heeft op
Mijn kinderen die Mij rechtmatig toebehoren.
Jullie altijd barmhartige Verlosser
Jezus Christus

113. Overvloedige Liefde bij Aanbidding maakt jullie sterker en rustiger.
Zondag, 12 juni 2011, 19:00 u.
Mijn geliefde dochter, de genaden die Mijn kinderen ontvangen tijdens de Eucharistische Aanbidding is
machtig. Zij geeft jullie niet alleen de genaden om het lijden in het leven aan te kunnen maar zij maakt jullie
ook sterker in jullie liefde voor Mij, jullie toegewijde en trouwe Verlosser.
De liefde die over de zielen wordt uitgestort tijdens de Aanbidding is overvloedig. De zielen voelen
deze vloed van Mijn genaden op zo vele verschillenden manieren. De eerste gave is de vrede in jullie ziel.
Die zullen jullie onmiddellijk voelen nadat jullie je tijd in hechte vereniging met Mij hebben beëindigd.
Zoveel van Mijn kinderen ontzeggen zichzelf de vele gaven die Ik te bieden heb tijdens de Aanbidding, waar
jullie één uur van jullie tijd doorbrengen voor Mijn Tegenwoordigheid op het altaar. Terwijl Katholieken zich
bewust zijn van de kracht van de Eucharistie zijn er velen die het gewicht van die allerbelangrijkste tijd met
Mij doorgebracht in contemplatie, niet erkennen. Zij negeren deze gave gewoonweg. Het verveelt hen om
die extra tijd met Mij door te brengen.
O als jullie wisten hoe sterk dit hen zou maken. Hun angsten en zorgen zouden verdwijnen indien zij Mij
gewoon maar in stille intieme beschouwing gezelschap kwamen houden. Als Mijn kinderen het licht
konden zien dat hun zielen omhult tijdens dat bijzondere Heilig Uur, dan zouden zij versteld staan.
Kinderen, het is tijdens dat uur dat jullie zeer, zeer dicht bij Mij komen. Daar is het dat jullie stem, jullie
verzoeken, jullie bewijzen van liefde voor Mij zullen gehoord worden. Vele wonderbaarlijke genaden worden
jullie op dit moment gegeven, kinderen, dus, alstublieft negeer Mijn smeekbeden niet om die tijd in Mijn
gezelschap door te brengen.
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De beloningen zullen jullie vrij van zorgen maken
De beloningen zullen jullie vrij van zorgen maken, licht van hart en ziel en rustiger van binnen. Wanneer
jullie Mij tijdens de Eucharistie ontvangen zal Ik jullie ziel vullen. Maar wanneer jullie naar Mij komen in
Aanbidding, zal Ik jullie in zulke mate omhullen dat de sluizen van Mijn barmhartige liefde jullie geest,
lichaam en ziel zullen verzadigen. Jullie zullen een sterkte voelen die een rustig vertrouwen zal
voortbrengen dat jullie moeilijk zullen kunnen ontkennen.
Kom nu tot Mij, kinderen. Ik heb jullie gezelschap nodig. Ik heb het nodig dat jullie tot Mij spreken terwijl Mijn
Goddelijke tegenwoordigheid op zijn sterkst is. Ik bemin jullie en wil al Mijn genaden over jullie uitstorten
opdat jullie je zielen kunnen vullen aan Mijn Heilig Hart.
Jullie Liefhebbende Verlosser
Jezus Christus

114. Geef Mij jullie zorgen en Ik zal jullie last lichter maken.
Maandag, 13 juni 2011, 18:00 u.
Mijn zeer geliefde dochter, het gebed neemt thans toe in een hoger tempo wat te danken is aan de gave van
de Heilige Geest, die de zielen van Mijn volgelingen over de hele wereld heeft doordrongen. Hun oren zijn
nu alert voor Mijn Allerheiligste Woord.
Bid voor al Mijn arme gekwelde kinderen die grote ontbering lijden in de wereld als gevolg van de
afschuwelijke daden waarvan zij de slachtoffers zijn. Dat alles omwille van de zonden van de mensen.
Laat Mij al Mijn kinderen overal herinneren om elke dag Mijn Goddelijke Barmhartigheidrozenkrans te
bidden. Bid ook, en hierin omvat Ik alle Christelijke gezindten, de Heilige Rozenkrans tot Mijn Geliefde
Moeder, want dit krachtige gebed zal de macht van Satan over Mijn kinderen verzwakken.
Aan al diegenen die bedroefd zijn omwille van beproevingen en zorgen vraag Ik nu om Mij al die
bezorgdheden te geven en Mij toe te staan ze te behandelen. Vertrouw op Mij en jullie last zal lichter
worden. Laat Mij jullie naar een vredigere toestand leiden. Ontspan, Mijn kinderen en sta Mijn vrede toe in
jullie kwetsbare, verhongerende zielen te vloeien. De duisternis die jullie voelen komt van de angst. Angst
ontstaat door een gebrek aan vertrouwen. Wanneer jullie je vertrouwen in Mij verliezen, zaait Satan twijfels
in jullie geesten.
Onderschat nooit wat hij doet wanneer hij voortdurend spelletjes speelt om jullie op te zetten tegen jullie
naaste. Die misleiding is altijd in de eerste plaats gericht tot Mijn meest getrouwe volgelingen. Hij haat jullie
wanneer jullie Mij beminnen. Hij zal nooit rusten totdat hij jullie van streek maakt. Hij spot wanneer jullie
wankelen. Geef hem die macht niet want indien jullie dat wel doen zal jullie geloof in Mij verzwakken.
Het gebed tot de Heilige Michael en de Heilige Rozenkrans zijn jullie krachtigste wapen tegen Satan.
Ga nu met meer vertrouwen en geef Mij jullie problemen en zorgen, want Ik sta hier altijd op wacht voor jullie
om jullie in het licht te brengen.
Kinderen, Ik bemin jullie allen. Geloof meer in Mij.
Jullie liefhebbende Verlosser
Jezus Christus

115. Mijn volgelingen moeten moed tonen om anderen voor te bereiden op De
Waarschuwing.
Dinsdag, 14 juni 2011, 19:00 u.
Mijn geliefde dochter, er moet veel werk gedaan worden door Mijn volgelingen om de mensen uit te leggen
wat zij moeten verwachten tijdens De Waarschuwing.
Geef hun vooraf al details zodat wanneer zij de lucht rood zien opvlammen, een weerkaatsing van Mijn
Grote Barmhartigheid, zij zullen weten dat zij niet bang hoeven te zijn. Integendeel, zij moeten zich
verheugen, want hier zal, tenminste voor veel van Mijn kinderen in de hele wereld, het bewijs geleverd
worden waarnaar zij al heel hun leven gezocht hebben.
Grote vreugde onder Mijn kinderen is wat Ik verlang, geen tranen van droefheid. Wanneer jullie Mijn kruis
zullen zien dan zullen jullie allemaal Mijn Hartstochtelijke Liefde voor jullie allen kennen.
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Velen zullen wenen van grote vreugde want zij zullen weten dat Ik gekomen ben om hun zielen te
overstromen met de genade van verlossing. Anderen die Mij niet kennen zullen bevangen worden door
vrees, want dan zal het werkelijke besef van de ernst van hun zonden duidelijk worden.
Volgelingen van Mij overal, Ik roep jullie op om grote moed te tonen door Mijn kinderen te zeggen dat zij niet
moeten vrezen wanneer zij getuigen zullen zijn van die opzienbarende goddelijke vertoning van Mijn
Barmhartigheid voor de mensheid. Breng ze terug in Mijn kudde door hen voor te bereiden. Indien ze niet
willen luisteren, bid voor hen.
Jullie Eeuwige Verlosser en Redder van de Mensheid
Jezus Christus

116. Intellectuele Religieuze Gewichtigdoenerij beledigt Mij.
Woensdag, 15 juni 2011, 10:00 u.
Mijn dochter, vandaag wil Ik die toegewijde volgelingen van Mij, die openlijk Mijn naam verkondigen,
waarschuwen om de waarheid van Mijn leer te volgen en er zich voorzichtig een weg door te banen.
Ik bemin al Mijn volgelingen en vooral zij die zich steeds nederig betonen. Ik word echter teleurgesteld
wanneer ernstige en oprechte Christenen die Mijn woord spreken, proberen om Mijn leer te analyseren op
een luide en dictatoriale manier. Het is niet voldoende om Mijn woord te verspreiden, zij voelen zich ook als
het ware verplicht om Mijn leer op te voeren in de vorm van een menselijk, intellectueel debat dat slechts
één doel dient. Namelijk anderen te bewijzen dat zij beter gekwalificeerd zijn om Mijn Allerheiligste Woord te
begrijpen. Zij spannen zich zo in om te bewijzen dat zij juist zijn in hun onderscheiding dat zij verdeeldheid
zaaien onder Mijn ware volgelingen. Hun ernstige en oprechte toewijding tot Mij kan hen dikwijls
onvruchtbaar maken in hun ware liefde voor Mij die altijd zou moeten voortkomen uit nederigheid.
Zij moeten hun luide stemmen, vol intellectuele kritiek het zwijgen opleggen. Zij moeten stoppen en luisteren
naar Mijn stem en de drang weerstaan om hun kennis betreffende spirituele zaken aan anderen te bewijzen.
Wanneer zij dat niet doen zijn zij schuldig aan de zonde van hoogmoed. Zij kennen Mij helemaal niet, omdat
zij niet de tijd nemen om stil en nederig te blijven voor Mijn alziende ogen. Zolang deze gewichtige
volgelingen van Mij niet klein worden in Mijn ogen en zich voor Mij vernederen, zal Ik niet in staat zijn ze tot
Mij te trekken.
Verheerlijk Mij. Eer Mijn Woord. Volg Mijn voorbeeld na. Vervolg nooit anderen in Mijn naam, vooral jullie
medechristenen niet.
Jullie geliefde Leraar en Verlosser
Jezus Christus

117. Communicatie met een jonge, materialistische en wispelturige maatschappij.
Woensdag, 15 juni 2011, 23:00 u.
Mijn zeer geliefde dochter, de beproevingen en geestelijke dorheid waaronder jij op dit moment lijdt, worden
door Mij toegestaan om je nog dichter met Mij in vereniging te brengen.
Soms, wanneer jij lijdt moet Ik Mij omdraaien om jouw leed niet te moeten zien. Maar als jij elke beproeving
en voorwaartse beweging tot de volgende trede doorstaat, zal jij nog sterker worden dan voorheen. Hoe
groter het lijden wordt, komende van de hardvochtigheid en het misbruik van anderen die jou belachelijk
maken omwille van dit heilig werk, hoe meer genaden jij zal krijgen.
Hoe te lijden in Mijn naam
Te lijden in Mijn naam is echter niet voldoende. Jij moet niet openlijk klagen over deze kwellingen. Om Mij te
vergenoegen, moet jij lijden in stilte, Mijn dochter. Voor de buitenwereld moet jij vreugdevol overkomen.
Enkel dan zal jouw ziel gesterkt en tot het niveau gebracht worden van de heiligheid die Ik van jou vereis
voor jouw zending. Want als jij op deze wijze vooruitgang maakt, zullen de vruchten die geoogst worden
wanneer jij Mijn woorden spreekt, betekenen dat Mijn boodschappen doeltreffender in elke hoek van de
wereld zullen gehoord worden.
In deze tijd, terwijl Ik al Mijn kinderen voorbereid op de grootste uitdaging sinds Mijn Kruisiging, is het
van levensbelang dat zoveel mogelijk mensen Mijn Allerheiligste Woord horen.
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De waarheid, nu geopenbaard, zal niet enkel door gelovigen worden gehoord maar door hen die Mij niet
willen kennen of die de waarheid van het bestaan van God, de Eeuwige Vader, niet willen aanvaarden.
Communicatie met een jonge, materialistische en wispelturige maatschappij
Mijn dochter, je moet methoden gebruiken die Mijn woord zullen overbrengen aan een jonge,
materialistische en wispelturige maatschappij. Verzeker je ervan dat je communiceert op een wijze die zij
zullen verstaan, er aandacht voor op brengen en erover spreken. Want wat voor goeds brengt dit werk als
het enkel Mijn Heilig Woord versterkt bij gelovigen alleen? Ja, het is belangrijk dat Mijn volgelingen herinnerd
worden aan de beloften die Ik gedaan heb toen Ik zei dat Ik zou wederkomen, maar het zijn de zielen zonder
kennis, begrip of interesse in Mijn Barmhartigheid voor de mensheid die Ik tegen elke prijs moet bereiken.
Jullie, Mijn dochter en Mijn volgelingen hebben een plicht om de agnostici, de atheïsten en een hele jonge
generatie over de waarheid in te lichten. Spreek tot hen op een vriendelijke wijze. Wees nooit agressief.
Gebruik woorden van bemoediging. Maak Mijn woord interessant.
Niet het einde van de wereld
Spreek hen over de belofte die Ik gedaan heb omtrent het Nieuwe Paradijs op Aarde. Dat wil niet zeggen
dat de wereld zal eindigen maar eerder, dat er nu een nieuw tijdperk van vrede, vreugde en geluk zal
komen. Zij kunnen en mogen hun rug niet keren naar deze Heerlijkheid. Bid voor hen. Breng hen naar Mij en
jullie zullen bijzondere leiding en genaden ontvangen.
Jullie uitgelezen wapens moeten eenvoud en waarheid zijn. Geef leiding door het voorbeeld. Mijn
dochter, nu moet jij plannen om andere en nieuwe manieren te gebruiken om Mijn woord over te brengen. Er
zal je hulp geschonken worden om dat te bereiken.
Verspreid Mijn woord door gebruik te maken van moderne communicatiemiddelen
Moderne communicatiemiddelen moeten gebruikt worden om een snelle verspreiding van Mijn woord te
verzekeren. Bid nu. Vraag in zoveel mogelijk landen als je kan om de boeken in zoveel mogelijk talen te
publiceren. Gebruik audio, video en andere middelen om Mijn woord vlug te verspreiden. Doe een beroep op
vrijwilligers om Mijn boodschappen aan de menigten te bevorderen.
Want dat, Mijn dochter, zal zielen redden. Ik bemin je. Jouw sterkte en vastberadenheid om te slagen in dit
werk, die voortkomen uit jouw zuivere liefde voor Mij en Mijn Geliefde Moeder, zullen zielen – die anders
naar de Hel zouden gaan – terug in Mijn armen en eeuwige redding brengen.
Negeer diegenen die oneerbiedig zijn voor Mijn Naam
Wees moedig. Negeer beschimping. Geef geen antwoord aan hen die oneerbiedig zijn voor Mijn Naam. Het
zullen Mijn volgelingen zijn die jou het meest pijn zullen doen. Want vele goedmenende echte volgelingen
van Mij zullen van tijd tot tijd in dwaling vallen. Hun kennis van Mijn leerstellingen kan een gevoel van
trots veroorzaken dat leidt tot arrogantie. Dan sluipt intellectuele hoogmoed binnen. Deze arme,
liefhebbende en ernstige zielen van Mij wier liefde voor Mij niet in vraag is, moeten nooit neerkijken op
diegenen die volgens hun aanvoelen op het verkeerde pad zijn. Zij moeten niet in Satans val lopen door uit
te gaan van een positie van superioriteit en plechtige onbuigzaamheid. Dan wordt het een strijd van
spitsvondigheid om te zien, in menselijke termen, wie meer kennis heeft dan de ander en wie er een beter
begrip heeft omtrent de Waarheid van Mijn onderrichtingen.
Herinner wat Ik jullie allen geleerd heb. De waarheid is eenvoudig. De waarheid is liefde. Wanneer jullie in
jullie zoektocht, om jullie interpretatie van Mijn Heilig Woord te bewijzen, geen liefde en geduld laten zien,
dan komt jullie versie van de waarheid niet van Mij.
Bemin elkaar. In Mijn ogen zijn jullie allen gelijk. Maar voor diegenen onder jullie die jullie weg verlaten om te
helpen Mijn verloren zielen terug naar Mij te brengen, dan zullen jullie in Mijn ogen gestegen zijn.
Jullie Goddelijke Verlosser
Koning van heel de Mensheid
Jezus Christus
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118. Mijn kinderen zullen Mij voor de eerste keer zien tijdens De Waarschuwing.
Maandag, 20 juni 2011, 11:45 u.
Mijn geliefde dochter, bereid Mijn kinderen nu voor, want weldra zullen zij voor Mij staan in al Mijn glorie en
erbarmen. Ik zal Mij zeer binnenkort laten zien aan elke man, elke vrouw en elk kind boven de jaren van
verstand.
Die heerlijke dag, wanneer Ik hen Mijn Barmhartigheid zal tonen in tegenstelling tot Mijn gerechtigheid, moet
door iedereen verwelkomd worden. Verheug jullie, want jullie zullen Mij allemaal, eenieder van jullie
afzonderlijk, voor de eerste keer zien.
Velen zullen vol liefde en blijdschap zijn want dit is een verbazingwekkende hereniging. Anderen zullen
beangstigd zijn. Maar er valt niets te vrezen, want Ik bemin jullie allemaal. Zonde zal de enige scheidingslijn
zijn, maar als jullie berouw hebben en de waarheid aanvaarden omtrent jullie beledigingen tegen Mij en Mijn
Eeuwige Vader, zullen jullie de geweldige Barmhartigheid beseffen die jullie geschonken wordt. Voor hen die
beangstigd zullen zijn, heb Ik dit te zeggen. Vrees komt van de zonde. Met zonde in jullie ziel zullen jullie van
Mij verwijderd zijn. Aanvaard jullie zonden voor wat ze zijn, menselijke zwakheid. Kijk dan naar Mij en Ik zal
jullie naar het eeuwig leven en de waarheid leiden.
Mijn Grote Barmhartigheid brengt heerlijk nieuws
Mijn Grote Barmhartigheid brengt heerlijk nieuws aan Mijn kinderen over de hele wereld. Want wanneer De
Grote Waarschuwing plaatsvindt, zal jullie een kans gegeven worden jullie leven te beteren. Wanneer de
waarheid omtrent Mijn bestaan geopenbaard is, dan zal bekering wijdverspreid worden. Na De
Waarschuwing – en alleen dan – zal de wereld een kans gegeven worden om de grote kastijding te
doorstaan die zal volgen indien zondaars zich niet massaal bekeren. Want dan zal de hand van Mijn
Vader overal neerkomen op hen die de waarheid weigeren te horen – op hen die hun rug keren naar de
liefde, de liefde voor Mij en voor jullie broers en zussen. Want jullie zondige wegen zullen in dat stadium niet
langer aanvaard worden. Want dat zou de druppel zijn die de emmer doet overlopen. Want aan Satans
machtige invloed zal niet worden toegestaan zijn ijzeren greep op de mensheid te handhaven. Diegenen die
koppig het verdorven pad volgen waarbij zij Mijn kinderen najagen, zullen gestopt worden.
De Grote Kastijding
Een grote kastijding, zoals er sinds de tijd van Noach geen meer geweest is, zal door God de Eeuwige
Vader, ontketend worden. Mijn volgelingen, die menen te mogen zeggen dat dit niet de wijze is waarop
Jezus spreekt, moeten zichzelf nu deze vraag stellen. Indien Jezus vol Erbarmen is, waarom zou Hij, of God
de Vader, toestaan dat Satans leger terreur blijft toebrengen aan Mijn kinderen? Het is uit liefde voor al Gods
kinderen dat deze grote kastijding zal plaatsvinden. Heb berouw jullie allen. Verwerp de lege beloften van
Satan. Verwerp het valse lege leven dat hij aanbiedt. Bedenk dat wanneer jullie horen dat Mijn naam in de
wereld van vandaag verworpen wordt, dit een onmiddellijk gevolg is van Satans invloed. Er kan geen vrede
heersen in deze wereld zolang Mijn kinderen zich niet van hem afkeren.
Aanvaard deze Waarschuwing als een boodschap van zuivere liefde. Tegen hen die aan de macht zijn, zeg
Ik dit. Verwerp de leugens waaraan jullie je trouw geschonken hebt of onderga de gevolgen.
De Grote Barmhartigheid die Ik jullie zal tonen tijdens De Waarschuwing is de oplossing voor een nieuw
tijdperk van vrede. Aanvaard haar en de kastijding zal afgewend worden. Verwerp haar en dan kunnen
alleen Mijn volgelingen gered worden. Voor de rest van jullie zal het te laat zijn.
Jullie liefhebbende Verlosser
Rechtvaardige Rechter
Jezus Christus

119. Boodschap van de Maagd Maria over het communiceren met jonge mensen.
Woensdag, 22 juni 2011, 18:00 u.
(Na een privéboodschap waarbij zij meer dan 30 minuten aan de zieneres verscheen).
Ik kom in de naam van Jezus Christus. Ik ben de Moeder van God, je geliefde Moeder Koningin van al de
Engelen.
Mijn kind, jij werd juist getest omwille van het werk dat jij doet voor Mijn geliefde Zoon en jij bent daardoor
sterker geworden. Nu weet jij wat er moet gedaan worden om zoveel mogelijk jongen mensen te doen
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begrijpen wie Mijn Zoon is. Hij, de Allerdierbaarste Zoon van mij, Verlosser van de Wereld, zal al doen wat
mogelijk is om al diegenen te redden die op aarde rondwandelen zonder kennis van zijn Barmhartigheid.
Aan deze kinderen die koppig weigeren te luisteren, moet de waarheid gezegd worden en zeer snel.
Alstublieft vertel aan de jonge mensen over de hele wereld dat Jezus elke seconde van de dag met hen
meewandelt. Hij bekommert zich zozeer om hen. Zij hebben geen idee omtrent de diepte van Zijn liefde. Hij
wil hen omarmen in Zijn Heilig Hart opdat zij het Nieuwe Tijdperk van Vrede op Aarde zouden genieten.
Indien zij maar wilden antwoorden.
Mijn kind, het is zo moeilijk voor mensen om de waarheid van het bestaan van God de Vader te begrijpen.
Het is zeer moeilijk om hen te overtuigen van de waarheid van het offer van Zijn Geliefde Zoon. Dat, Mijn
kind, moet jouw doel zijn.
Ga in Vrede en Liefde.
Je geliefde Moeder
Koningin van de Engelen

120. De Waarschuwing zal bewijzen dat God bestaat.
Woensdag, 22 juni 2011, 19:00 u.
Mijn zeer geliefde en sterke dochter, nu je tot dusver de zwaarste beproeving hebt doorstaan, zal jij je
inzetten om Mijn dringende oproepen aan de hele wereld bekend te maken.
Zij, Mijn geliefde kinderen, moeten weten dat wanneer Ik spoedig kom, zij Mij zullen zien van aangezicht tot
aangezicht. Hoe hunker Ik ernaar hun te tonen dat Ik werkelijk besta en hoe Ik uitkijk naar de vreugde op
hun gezichten wanneer zij Mijn liefde en barmhartigheid zien.
Want vele van Mijn kinderen zullen neervallen en tranen van opluchting wenen. Tranen van vreugde en
geluk. Tranen van verwondering en liefde. Want eindelijk zal het mogelijk zijn om daarna een nieuw leven te
leiden waar eenieder de waarheid van Mijn leer kan navolgen.
Mijn kinderen zullen de betekenis van deze Grote Akte van Barmhartigheid niet beseffen, de grootste
gave ooit aan de mensheid geschonken sinds Mijn Kruisiging. Want het zal door deze gave van De
Waarschuwing zijn dat de ogen van de mensen eindelijk zullen opengaan voor de waarheid omtrent
hun gehele bestaan op deze aarde en daarna.
Zij die nu op aarde leven moeten begrijpen hoe bevoorrecht ze zijn dat hun het bewijs wordt gegeven van
het bestaan van God, de Eeuwige Vader en van Mij, Zijn geliefde Zoon, al gaat dat jullie begripsvermogen te
boven.
Keer na De Waarschuwing niet terug naar jullie vroegere wegen
Ik dring er bij jullie allen op aan dat wanneer jullie Mijn tegenwoordigheid gezien hebben en hoe de zonde
Mij niet alleen beledigt maar jullie neerwaarts drijft op het pad van de Hel, dat jullie niet moeten terugkeren
naar jullie vroegere wegen.
De tijd na De Waarschuwing is van cruciaal belang voor de wereldvrede en jullie redding. Verwerp deze
gave niet. Grijp ze met beide armen. Moge De Waarschuwing jullie als één man in Mij brengen. Wanneer
jullie dat doen en bidden om leiding zullen jullie beloond worden met het Nieuwe Paradijs op Aarde waar
jullie niets meer zullen verlangen.
Verheug jullie. Luister naar Mijn boodschap en sta Mijn liefde toe jullie te omhullen naar Mijn glorievol
koninkrijk.
Ik bemin jullie allen. Wanneer jullie een volgende keer een liefdessteek in jullie hart zullen voelen voor een
medemens, weet dan dat die gave van Mij komt. Zonder liefde is er geen leven.
Jullie Goddelijke Koning van Barmhartigheid
Jezus Christus
Zoon van God, de Eeuwige Vader
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121. Gewone Mensen, Goede Mensen draaien hun Rug naar Mij.
Donderdag, 23 juni 2011, 22:10 u.
Mijn zeer geliefde dochter, de vreugde die jij vandaag voelt is het resultaat van de genaden die jou gisteren
geschonken werden tijdens de Aanbidding. Nu weet je hoe belangrijk het is om Mij toe te staan om in de
zielen zulke genaden uit te storten tijdens die bijzondere tijd in Mijn persoonlijk gezelschap.
Hoe verloren zielen te identificeren
Vandaag wil Ik je spreken over verloren zielen in de wereld en hoe ze te identificeren. Mijn volgelingen
geloven dikwijls ten onrechte dat verloren zielen diegenen zijn die leven in doodzonde. Dat is niet
noodzakelijk waar. Een verloren ziel kan een persoon zijn die niet in Mij of in Mijn Eeuwige Vader gelooft.
Verloren zielen kunnen ook die kinderen zijn die totaal opgaan in hun dagelijkse bezigheden van geld
verdienen, rijkdom te verwerven, carrière te maken en te hunkeren naar materiële goederen. Dat alles voor
het geluk dat die dingen naar hun mening hun in de toekomst zullen brengen. Dit zijn gewone mensen,
goede mensen, maar zij hebben hun rug naar Mij gekeerd.
Veel van die kinderen van Mij zijn goed van hart. Zij kunnen vol liefde zijn voor hun medemens, hun familie
en vrienden. Zij kunnen geliefd en graag gezien zijn. En toch kunnen zij verloren zielen zijn. Hoe kan dat,
zullen jullie vragen? Omdat zij niet geloven dat hun ziel net zo belangrijk is als hun fysieke noden en daarom
verwaarlozen ze haar. Door hun ziel te verwaarlozen zijn zij vatbaar voor bekoringen die elke dag op hun
weg geworpen worden. Zij vinden het zwaar om te weerstaan aan wereldse goederen zonder er bij stil te
staan dat de tijd die zij investeren in hun ambities kon gebruikt worden om liefde te geven aan anderen door
de kunst van het delen. In hun jacht naar geld kunnen zij hoogmoedig worden. Hoogmoed maakt het moeilijk
om een ware volgeling van Mij te zijn.
Kinderen, als jullie al je tijd besteden aan het achtervolgen van de dromen die jullie denken dat de wereld
jullie te bieden heeft – weelde, bezittingen en machtsposities – dan is er weinig tijd over om te bidden of om
jullie zielen te voeden voor het volgende leven. Zo vele van Mijn kinderen kunnen nooit begrijpen waarom
wereldse goederen hen zo leeg achterlaten van binnen. Zij luisteren niet naar Mijn volgelingen die de
waarheid kennen. Door het nalaten om het bestaan van God, de Almachtige Vader, te erkennen, kunnen zij
er niet in slagen om anderen buiten zichzelf te vergenoegen. Aan de buitenkant leiden deze mensen een
actief, gezond, vermakelijk leven in de wereld zonder enige zorg. Maar deze levensstijl kan niet op een juiste
manier bekomen worden zonder te geloven in het Eeuwig Leven. Nederigheid ontbreekt in hun leven.
Jullie zouden kunnen zeggen, voor hun verdediging, dat zij toch hun families moeten voeden en zorg dragen
voor anderen die van hen afhangen en dus werken zij met die bedoelingen? Mijn antwoord is, neen, dat
doen ze niet. Zij hebben niet de bedoeling hun families te voeden. In veel gevallen mikken zij op overdaad
om hun lusten te bevredigen. Hoe meer zij dat doen hoe meer zij voor Mij verloren zijn en voor Mijn Eeuwige
Vader.
Tenzij Mijn kinderen wakker worden en de manieren herkennen waarop Satan al de opgehemelde
aantrekkelijkheden van de wereld gebruikt om jullie te bedriegen door een vals gevoel van materiële
veiligheid, kunnen jullie niet tot Mij komen. In dit leven moet er tijd besteed worden aan lofprijzing voor jullie
Schepper. Aan het zorgen voor jullie naaste door liefdadigheidswerk. Aan het voortrekken van andermans
noden voor de eigen noden. Door in Mijn voetstappen te wandelen.
Indien Mijn kinderen niet in God de Vader geloven of wel in Hem geloven, maar er gemakshalve voor kiezen
om elke eerbetuiging voor Hem opzij te duwen omdat zij meer begaan zijn met wereldse aangelegenheden,
zullen zij het moeilijk hebben om de poorten van de Hemel binnen te gaan, het ware Paradijs waarnaar zij
hunkeren. Het leven op aarde is maar een fase in jullie gehele leven. De Hemel, zelfs een glimp van wat hij
te bieden heeft, kan in jullie leven op aarde niet ervaren worden. Geen van deze wereldse
aantrekkelijkheden zijn het waard om na te jagen als dat betekent dat jullie het juweel dat de Hemel is
daarmee verspelen.
De noodzakelijke kenmerken om Mijn Glorievol Koninkrijk binnen te gaan zijn: geloof, liefde, nederigheid en
het verlangen om Mij te behagen.
Jullie liefhebbende Leraar en Verlosser van heel de Mensheid
Jezus Christus
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122. Mensen weten niet wat hun ziel is – het antwoord is eenvoudig.
Zaterdag, 25 juni 2011, 1:30 u.
Mijn zeer geliefde dochter, jouw stem, terwijl die uiteindelijk overal ter wereld door Mijn Godgewijde dienaars
zal gehoord worden, vervalt tot stilte daar waar men zich niet bewust is van het bestaan van God, de
Almachtige Vader.
Jij zegt misschien: zij luisteren niet, maar zij kunnen niet luisteren als zij niet horen. Wees moedig nu,
spreek tot zoveel mensen als je kan. Vraag anderen om het nieuws van Mijn woord te publiceren. Bel
hen. Vraag hen. Leg hen uit dat zij Mijn boodschappen eerst moeten lezen voor zij ze verwerpen. Want
alleen wanneer zij de sterkte zullen voelen die van Mijn Goddelijke lippen komt, wanneer Mijn geest hun
geest zal aantrekken, dan pas zullen zij uiteindelijk verstaan dat Ik het ben die met de wereld
communiceer.
Ik ben verdrietig, Mijn dochter, omwille van de grote hindernissen en onenigheden die vandaag elke poging
versperren van Mijn Gezegende Moeder en van Mij, haar geliefde Zoon, om doorheen visionairs tot de
wereld te spreken. In het verleden was de nederigheid een beetje gangbaarder. Vandaag is dat belangrijke
kenmerk verdwenen. In de plaats daarvan is er een wereld waar alles wat menselijke intelligentie, charme
of fysieke aantrekkelijkheid uitstraalt, als een prioriteit beschouwd wordt in het leven van de mensen. Hun
spiritualiteit is gestorven. Mijn dochter, zij zijn louter lege schelpen. Schelpen die wanneer ze breken niets
zijn. Het wezen van de ziel is waar Mijn kinderen naar moeten streven. Dat is moeilijk voor veel mensen
en vooral voor diegenen wier geest vol is van menselijke wijsheid waar weinig plaats is overgebleven voor
geestelijke wijsheid.
Het gebrek aan spiritualiteit, gevoed door de macht van Satan, is dermate dat mensen in de val gelopen zijn
om hun zielen te openen voor de zonde. Een gebrek aan spiritualiteit of geloof in God, levert een ziel over
aan de aantasting door De Misleider. De Koning van het Bedrog brengt zielen tot het inzicht dat enkel
lichaam en geest met elkaar verweven zijn om een eenheid te worden. Spijtig, jullie kunnen niet heel worden
zonder jullie ziel.
Wat is jullie ziel?
Veel mensen weten niet wat hun ziel is. Hoe men haar voelt en herkent. Is het jullie geest? Jullie geweten?
Het antwoord is eenvoudig. Jullie ziel zijn jullie zelf. Zij is wie jullie zijn. Jullie geweten. Jullie geloof. Jullie
overtuiging, of die nu de waarheid weergeeft voor wat ze is, of de waarheid voor wat jullie willen geloven dat
ze is. Zij is geen apart deel van jullie, lieve kinderen. Of iets dat tot een andere wereld behoort. Zij is
aanwezig in elk menselijk wezen.
Er kan voor jullie ziel gezorgd worden door het volgen van Mijn onderrichtingen. Zij kan verwaarloosd
worden door zonde, wat moeilijk te vermijden is. Maar zij kan weer van het nodige voorzien worden door te
biechten of berouw uit te drukken en vernieuwd weer op te staan. Of zij kan ook vernietigd worden.
Sommigen verwoesten hun ziel vrijwillig door te zondigen voor het plezier of de ondeugden van deze wereld,
in volle kennis omtrent wat zij doen. Anderen ontkennen dat ze een ziel hebben. Hun arrogantie overtuigt
hen dat zij alles weten. Dat het leven begint en eindigt op deze wereld.
En dan zijn er die jonge mensen die, niet door eigen schuld, door ouders opgevoed zijn in tijden van
overvloed, waar zij in materiële zin niets nodig hadden. Hun religie is gebaseerd op materieel gewin. Door
het streven naar meer prikkels blijft hun ambitie toenemen tot er, eventueel, niets meer na te streven valt en
de dood hen komt halen. Dan zijn ze verloren. Onzeker. Verward. Met een diep walgelijk gevoel van binnen
weten ze dat er iets verkeerd is. De ziel vertelt het hun, maar zij weten niet hoe te antwoorden. Dat zijn
degenen die jullie moeten redden.
Ik roep al Mijn volgelingen van overal op Mij te helpen om al Mijn arme kinderen te redden. Ik weet dat Ik
een buitengewone daad van edelmoedigheid vraag van jullie kant. Het is een grote verantwoordelijkheid.
Maar door Mijn Allerheiligste Wil te gehoorzamen zullen jullie Mij helpen om velen van de wereld te redden
uit de greep van Satan en de verschrikking die hij hanteert.
Ga voort, Mijn volgelingen, jullie allen en verspreid Mijn woord aan een geblaseerde, misleide en
ontgoochelde wereld. Mijn genaden zullen uitgestort worden over ieder van jullie al was het slechts voor één
bekering. Eén ziel die de gruwel van de Hel kan ontkomen.
Ik bemin jullie allen. Ik omhels jullie, Mijn volgelingen, Mijn dierbare kinderen overal. Wat een opbeuring
geven jullie Mij elke dag. Hoe troosten jullie Mij. Breng Mij meer zielen.
Jullie Goddelijke Verlosser
Redder van de Mensheid
Jezus Christus
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123. De Maagd Maria: Satan verliest zijn macht wanneer Mijn Rozenkrans gebeden
wordt.
Zaterdag, 25 juni 2011, 15:00 u.
Mijn kind, concentreer je altijd op Mijn Zoon, want Hij heeft je aandacht nodig. Jij moet al je vertrouwen in
Hem stellen en je nooit door iemand van Hem laten afleiden.
Mijn kind, Hij heeft jou uitgekozen als een van de belangrijkste boodschappers voor deze tijden zodat
verloren zielen gered worden. Zeg aan de mensen Mijn Heilige Rozenkrans te bidden, zelfs niet-Katholieken,
want dat is het grootste wapen tegen de invloed van de Misleider die kreunt van pijn wanneer hij gebeden
wordt. Zijn kracht neemt af wanneer Mijn kinderen dat gebed bidden. Hoe meer Mijn kinderen de Heilige
Rozenkrans bidden, hoe meer zielen er kunnen gered worden.
Mijn kind, jij hebt een zeer moeilijke zending, moeilijker dan een van de profeten in de geschiedenis. Dat
komt door de duisternis van geest in de wereld. Nooit tevoren is er zo’n duisternis gekomen wanneer Mijn
kinderen Mijn Zoon hun rug gekeerd hebben. Hij die een verschrikkelijke dood stierf om hen allen te redden.
Maar zij hebben dat niet alleen vergeten doch verkiezen ook zijn werkelijke bestaan te loochenen.
Bidden tot mij, jullie Gezegende Moeder, verwondt de Duivel die ineenkrimpt en zijn macht verliest
wanneer Mijn Rozenkrans gebeden wordt. Dat is het wapen dat Mij werd gegeven om verloren zielen te
helpen alvorens Ik uiteindelijk de kop van de slang verbrijzel. Onderschat nooit de macht van de
Rozenkrans, want zelfs slechts één groep van mensen die zich toelegt op de regelmatige devotie tot Mijn
Heilige Rozenkrans, kan hun land redden. Zeg Mijn kinderen voorzichtig te zijn, want door het gebed te
verzuimen zetten zij zich helemaal open voor de Misleider om hen te vangen op zijn bekoorlijk maar
gevaarlijk pad naar de duisternis. Breng Mijn kinderen in het licht door de verspreiding van de devotie tot
Mijn Allerheiligste Rozenkrans.
Jullie Liefhebbende Moeder
Maria, Koningin van Vrede

124. De eerste boodschap van God de Vader: De tijd is nu gekomen om Mijn
Glorierijk Koninkrijk terug te eisen – Het Nieuwe Paradijs op Aarde zal duizend jaar
duren.
Zaterdag, 25 juni 2011, 16:00 u.
Opmerking van de zienster: "Net voordat ik dit bericht heb ontvangen was ik pas klaar met het bidden van
het Kroontje van de Goddelijke Barmhartigheid toen plotseling de Heilige Geest mij aangekondigde dat ik
een boodschap zou ontvangen van God de Vader. Ik beefde van de zenuwen. Toen stelde ik de vraag:
"In wiens naam komt U vandaan?"
Dit was het antwoord:
Ik kom in de naam van Mijn geliefde Zoon, Jezus Christus, Redder van de mensheid. Ik ben God de Vader
en Ik spreek tot jou voor de eerste keer. Mijn uitverkoren dochter, Ik spreek je vandaag zodat Ik de mensheid
kan informeren van de Liefde die Ik heb voor jullie allen.
Velen kennen Mij niet ofschoon ze menen van wel, maar voor miljoenen van Mijn kinderen ben Ik slechts
een gezichtsloze entiteit (onbekend Wezen). Zo weinig kennen ze Mijn verlangen om hen in staat te
stellen Mij door hen te laten beminnen zoals het eigenlijk bedoeld was.
Mijn Naam wordt lichtzinnig gebruikt in de wereld door velen die niet erkennen dat door Mijn hand, de
wereld en haar schepsels, werden geschapen. Voor degenen die dit doen, ze zijn verward over wie Ik ben
en enigszins bang voor Mij. Men hoeft Mij niet te vrezen want Mijn liefde is puur voor al Mijn kinderen. Zoveel
hou Ik van jullie dat Ik het grootste offer van allen gebracht heb om jullie terug te voeren in Mijn armen en
jullie de mogelijkheid geef om gered te worden van de Bedrieger. Ik zond Mijn geliefde Zoon, Jezus Christus,
in de wereld, zodat jullie de waarheid van de Liefde kon begrijpen. Deze liefde, wanneer jullie ze
aanvaarden, zal jullie allen redden.
Mijn Hart is gebroken door de wijze waarop zo velen zich niet wenden tot Mij en Mij hun Liefde tonen. Ik
verlang ernaar dat jullie je eenvoudig tot Mij wenden en Mijn hulp vragen. Het is niet nodig om angst voor
Mijn Liefde te hebben, want door Mijn Liefde gaf Ik jullie de eerste adem. Ik heb ieder van jullie
geschapen naar Mijn Beeld en Gelijkenis, zodat Ik een familie kon hebben. Ik schiep de wereld uit pure
Liefde, zodat jullie, Mijn kinderen, dit Paradijs met Mij konden delen. Zo liefdevol was dit geschapen, elk
detail was zorgvuldig opgebouwd. Zo blij was Ik toen het Paradijs op Aarde werd geschapen dat de engelen
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verheugd en de Hemel lichtend was met liefdevlammen die geen mens ooit zou kunnen doorgronden. Toen
werd het vernietigd door de zonde, veroorzaakt door de slang.
Mijn kinderen, laat het Mij uitleggen. De tijd is gekomen voor Mij om het Paradijs, liefdevol door Mij
geschapen, terug op te eisen zodat we opnieuw een familie vormen. Een hecht gezin gebonden door
krachtige banden der Liefde, die het samen zullen houden. Dit Nieuw Paradijs op Aarde is nu gepland voor
al Mijn kinderen.
Het zal 1.000 jaar op aarde duren en niemand mag worden uitgesloten want dat zou Mijn Hart breken*.
Mijn geliefde Zoon, Jezus Christus en de Heilige Geest, trachten intensief jullie terug te brengen in Mijn
beminde kudde, zodat het Paradijs, geschapen zoals in het begin, nog eenmaal als het grootste geschenk
voor al Mijn kinderen kan ontstaan tot grote vreugde van Mijn kinderen opdat zij het genieten.
Dit Paradijs wordt een plaats van liefde, schoonheid, heerlijkheid en zal een thuis zijn voor allen die rein van
hart en ziel zijn. Het is voor elke afzonderlijke ziel op aarde en het doel is dat elke ziel apart is voorbehouden
op aarde, ook zij die dat niet begrijpen en zich dat niet realiseren.
Mijn Zoon spreekt tot de wereld en bereidt zich voor om Zijn grote genade te tonen tijdens De Waarschuwing
om alle zondaren een kans te geven om het Nieuwe Paradijs te genieten op Aarde.
Jullie moeten luisteren naar Mijn stem. Ik roep jullie allen op om daaraan aandacht te besteden. Kom terug
tot Mij. Aanvaard dat Ik besta, dat Ik de bron ben van alle leven, de hele schepping, alle glorie. Als jullie dat
doen, worden jullie verwelkomd in Mijn Paradijs op Aarde, dat jullie alles biedt wat jullie ooit zouden kunnen
dromen. Luister naar Mijn Zoon en de boodschap die Hij geeft aan de wereld om jullie allemaal te bekeren.
Voor degenen die niet willen luisteren, zelfs dan, of die blijven op het pad van de afschuwelijke zonde, zal
geen genade worden getoond.
Ik ben de God van de hele schepping. Ik ben de God van Liefde, van mededogen. Ik ben ook de God van
Gerechtigheid. Mijn hand zal vallen op de mensheid, die door de kwade trouw aan de Boze, weigert om het
pad van liefde en waarheid te volgen. Want de tijd is nu gekomen om Mijn Glorierijk Koninkrijk, dat geen
mens, door de zonde, zal stoppen. Indien zij het proberen, zullen zij voor eeuwig verloren gaan.
Ik ben jullie God, jullie Schepper. Mijn Liefde sterft nooit. Zij staat in vlammen en is vol van diepe tederheid
voor jullie om jullie terug te brengen naar Mij, naar de erfenis die Ik zo liefdevol heb geschapen. Vanwege de
zonde van veel van Mijn kinderen zullen velen hun recht verliezen op dit erfgoed en een stap terug zetten
om degenen die Mij werkelijk liefhebben, toe te laten zonder hinderpaal door de poort binnen te gaan.
Alstublieft, kinderen, wijs Mijn verzoek niet af voor de mensheid. Aanvaard de Barmhartigheid nu
aangeboden door Mijn geliefde Zoon. Aanvaard ze met open armen.
God de Vader,
Schepper en Maker van Alle Dingen

125. De Waarschuwing is een manifestatie van Mijn Goddelijke Barmhartigheid
gegeven aan Zuster Faustina.
Zondag, 26 juni 2011, 18:00 u.
Mijn zeer geliefde dochter, de tijd is nu nabij. Er is nog maar weinig tijd om al die arme zielen te
verwittigen en voor te bereiden die zo geschokt zullen worden tijdens De Waarschuwing dat zij niet zullen
beseffen wat zij zien. Het moet hun gezegd worden zodat zij zullen weten wat te verwachten. Indien zij hun
hart openen voor dat groot moment van Goddelijke Barmhartigheid, dan zal hun de kans gegeven worden
op eeuwig leven.
Deze Grote Waarschuwing is de manifestatie van Mijn Goddelijke Barmhartigheid gegeven aan Zuster
Faustina. Deze grote akte van Mijn Barmhartigheid werd voorzegd en het is tijdens De Waarschuwing dat
Mijn Grote Barmhartigheid de hele wereld zal omhullen. Mijn bloed en water zal neergutsen zodat jullie allen
uiteindelijk de waarheid zullen kennen. Zeg aan diegenen die niet geloven in Mij, of in Mijn Eeuwige Vader,
dat die gebeurtenis zal plaatsvinden. Wanneer het dan gebeurt zullen zij in staat zijn de schok te doorstaan

* Opmerking van de zienster: “Tijdens de boodschap weende ik ononderbroken, mijn hand schreef en schreef zonder
ophouden.
De Kerkleraar Sint Augustinus over het Duizendjarig Rijk:
Bron: Tweeëntwintig boeken over het Rijk Gods
§9 Er bestaat een Duizendjarig Rijk waarin de Heiligen met Christus heersen, een ander dan het Eeuwige Rijk.
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van Mijn Barmhartigheid die miljoenen zielen zal redden tijdens De Waarschuwing uit de greep van Satan.
De waarheid, wanneer die geopenbaard is, zal zo velen redden van de vuren van de Hel.
De Heilige Geest die daarna overal aanwezig zal zijn in Mijn kinderen, zal helpen om de werken van de
Duivel te verslaan. Jullie moeten allemaal het woord verspreiden over hoe de mensen het nodig hebben om
hun zielen vooraf voor te bereiden. Want zelfs gelovigen moeten begrijpen dat ook zij emotioneel in
beroering zullen gebracht worden wanneer zij hun eigen verleden, zondig gedrag zullen zien zoals het voor
Mij verschijnt.
Ik roep jullie nu allen op om vergeving te zoeken. Voor die andere Christenen, jullie moeten neerknielen en
bidden voor verlossing. Voor hen die onzeker zijn omtrent deze profetie, alstublieft, houd jullie harten open
want wanneer jullie dit ecologisch, maar bovennatuurlijk evenement zullen zien, is het belangrijk dat jullie
begrijpen dat dit het grootste wonder is dat jullie ooit zullen zien en dat het Mijn grote gave is voor jullie allen.
Overweeg dit. Dit is hoe de Laatste Dag van het Oordeel zich zal ontvouwen, alleen zullen jullie deze keer
niet worden veroordeeld. Jullie zullen een nieuwe levensstart krijgen wanneer jullie ziel zal gered zijn om
jullie in staat te stellen jullie ziel terug op het niveau te brengen dat Ik verlang.
Gelovigen, bid nu voor anderen met heel jullie hart opdat zij gered zouden worden.
Jullie Redder
Jezus Christus

126. Ga verder met het verspreiden van Mijn woord – Ik zend je vele vrijwilligers.
Dinsdag, 28 juni 2011, 19:30 u.
Mijn zeer geliefde dochter, de obstakels worden hoger waarover jij moet springen wanneer jij voor Mij lijdt.
De aanvallen van de Bedrieger om je van dit werk weg te trekken zijn nog nooit zo hevig geweest. Jij moet
sterk en standvastig blijven tegen zulke aanvallen. Weet dat de Bedrieger je nooit van Mij zal wegnemen,
toch zal hij proberen en blijven proberen. Dat is één van de moeilijkste fases in jouw zending. Het is
eenzaam, moeilijk en veroorzaakt jou diepe pijn naar lichaam en ziel. Jij moet je vertrouwen stellen in Mij om
je te helpen omgaan met deze aanvallen en ze te herkennen voor wat ze zijn.
Luister nu Mijn dochter. Jij moet verdergaan met Mijn woord snel de wereld rond te verspreiden, gebruik
makend van elke hulp die je geboden wordt. Ik zend je veel vrijwilligers en hun werk is al vrucht aan het
dragen.
Al wat je te doen hebt is Mijn woord te blijven bekend maken om zielen te redden. Geef nooit op. Het is
verleidelijk, Ik weet het en het misbruik dat jij moet weerstaan is niet gemakkelijk voor jou. Laat Mij je hand
stevig vasthouden en je nu leiden naar de sterkte die van jou vereist wordt. Mijn zegeningen werden rondom
jou verspreid om je wapenrusting te versterken zodat niets nu in de weg zal staan om ervoor te zorgen dat
Mijn stem over de hele wereld kan gehoord worden.
Je liefhebbende Verlosser
Jezus Christus

127. Belijd nu jullie zonden – wees niet bevreesd.
Woensdag, 29 juni 2011, 19:00 u.
Mijn zeer geliefde dochter, de hulp die Ik je gezonden heb zal nu Mijn woord snel de wereld doen rondgaan,
gebruik makend van de moderne communicatiemiddelen. Mijn Hart brandt van liefde voor Mijn bijzondere
kinderen die zich aandienden om Mijn oproep te beantwoorden. Want zij zijn het leger dat Mijn kinderen zal
leiden.
Al Mijn zegeningen omringen eenieder van hen die helpen Mijn kruis te dragen voor het goed van de
mensheid. De Heilige Geest is over hen uitgestort om hen in staat te stellen deze boodschappen als een
virus en met echte impact te verspreiden.
Mijn kinderen en al Mijn volgelingen, onthoud slechts dat ene ding waarop Ik wil dat jullie je focussen.
Verwittig de anderen om verlossing te zoeken voor De Waarschuwing. Zij moeten nu hun zonden
belijden en niet bevreesd zijn. Integendeel, zij moeten zich verheugen. Er resten nog slechts enkele
maanden voor deze Grote Akte van Mijn Barmhartigheid. Verlies geen tijd. Ga in liefde en vrede. Deins niet
terug voor dit werk. Het is voor het welzijn van al Mijn kinderen. Al diegenen die werken aan het verspreiden
van Mijn waarheid zullen beloond worden voor hun toewijding en geloof. Mijn Zegeningen zal ieder van hen
en hun families beschermen.
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Verheug jullie nu, want de tijd is rijp voor de wereld om eindelijk Mijn stem te horen op de wijze waarop zij
die zou moeten horen.
Jullie liefhebbende Redder
Verlosser en Koning van de hele mensheid
Jezus Christus

128. Laat niet toe dat het menselijk falen van Mijn Kerk jullie van Mij doet afkeren.
Donderdag, 30 juni 2011, 20:00 u.
Mijn zeer geliefde dochter, vanavond lach Ik met vreugde in Mijn Hart, want zoals voorzegd horen jongere
mensen eindelijk Mijn woord via het internet.
Op deze wijze zullen meer mensen in staat zijn de wereld te zeggen hoe zich voor te bereiden op De
Waarschuwing. Mijn Hart barst van vreugde wanneer Ik de liefde zie die Mijn kinderen overal ter wereld voor
Mij koesteren. Mijn liefde sterft nooit. Zij, Mijn geliefde volgelingen, zijn vol liefde die zij voelen in hun harten.
Nu kunnen zij de wereld vertellen, inclusief de cynische personen, hoe zeer zij Mij vereren door Mijn
heerlijkheid bij allen aan te prijzen. Want deze dappere en liefdevolle makers van Mij zullen nu diegenen die
Mij weerstaan, aantrekken tot de waarheid wat betreft de reden waarom zij in de eerste plaats op deze aarde
zijn.
De Hemel jubelt samen met hen die openlijk hun liefde voor Mij op het internet* verkondigen. Mijn liefde voor
hen stroomt voort zodat Mijn genaden over ieder van hen zal uitgegoten worden, verspreid van de ene hoek
van de wereld tot de andere.
Ik kom nu om jullie te redden voor de Dag van het Oordeel komt.
Onthoud één les, kinderen. De waarheid omtrent Mijn leer verandert nooit. Menselijke vergissingen, de
zonden van Mijn Godgewijde dienaars en zij die de waarheid misbruikt hebben om hun eigen ambities te
dienen, mogen Mijn naam bezoedeld hebben, maar zij hebben nooit veranderd wie Ik ben. Ik ben de
Verlosser van de mensheid. Ik kwam de eerste keer om jullie te redden om de vergeving van de zonden
mogelijk te maken. Nu kom Ik om jullie te redden vóór de Dag van het Oordeel komt.
Omdat Mijn liefde zo krachtig is zal zij zich nu door de kracht van de Heilige Geest verspreiden doorheen
heel de wereld om jullie terug te trekken in de schoot van Mijn tedere liefde. Voel Mijn liefde nu, kinderen.
Sta jullie ontgoocheling over het menselijk falen van Mijn Kerk niet toe om jullie af te keren van Mij,
Jezus Christus of van Mijn Eeuwige Vader.
Tot hen die zich van Mij afkeerden door de zonden van de Kerk
Het is door de zonde dat jullie geneigd waren de waarheid weg te werken. Diegenen van jullie die de Kerk
beschuldigen voor jullie gebrek aan geloof in Mij, jullie zijn niet eerlijk met jullie zelf. Want indien jullie Mij
werkelijk zouden beminnen zouden jullie je niet verontschuldigen. Satan is overal in de wereld, kinderen, om
te proberen jullie te overtuigen, bij elke gelegenheid, dat jullie geloof van geen betekenis is. Niet belangrijk.
Dat jullie geloof jullie geen garantie geeft op een plaats in de Hemel. In sommige gevallen geloven jullie dat
Gods Barmhartigheid oneindig is en dat jullie kunnen gered zijn eens jullie een leven leiden waarbij jullie de
anderen geen kwaad doen. Jullie dagen Mij dikwijls uit wanneer jullie Mij beschuldigen voor het kwaad in
de wereld. Dat is wanneer jullie kwaad worden op Mij en God de Eeuwige Vader. Hoe kan God zich op de
achtergrond houden en toestaan dat dit kwaad in de wereld geschiedt? Waar moord, verkrachting, abortus,
marteling, hebzucht en armoede bestaan? Hou daarmee op en luister naar Mij.
Herinner jullie dat zonde, veroorzaakt door Satan waarin de meeste mensen vandaag niet meer geloven,
ieder van jullie kan kwellen omwille van de gave die jullie gegeven werd door jullie Schepper, God de Vader.
Die gave van de vrije wil werd aan iedereen gegeven. Sommigen gebruiken deze gave door goede
werken te doen waarin zij hun liefde tonen tot allen terwijl anderen haar misbruiken om van andere mensen
te profiteren. Wanneer Satan dan deze laatste aantrekt, omwille van hun zwakke vrije wil, dan zijn die in
staat om grote gruwelijkheden te begaan. De vrije wil behoort jullie toe, kinderen. Wanneer hij besmet wordt
door zonde, dan is ravage in de wereld het resultaat. God, de Vader kan jullie niet dwingen met iets te
stoppen of het nu goed is of slecht. Want Hij zal niet tussenkomen in jullie vrije wil. Hij zal jullie altijd
aanmoedigen te bidden om de nodige genaden te verkrijgen om zonde te vermijden. Het zal altijd door jullie
vrije wil zijn dat jullie tussen twee keuzes moeten beslissen. Ofwel keren jullie je tot God ofwel laten jullie

* Noot van de redactie: via Facebook.
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toe dat jullie verleid worden door de leugens van Satan die jullie geest zal verdraaien, weg van de
waarheid.
Onthoud, Ik ben de waarheid. Satan wil niet dat jullie de waarheid zien. Hij zal jullie intelligentie gebruiken en
geraffineerde argumenten voorstellen om jullie te verleiden. Hij kan jullie zelfs ervan overtuigen dat iets
slecht is terwijl het goed is. Dus als jullie geloven dat het hypocriet is om te gaan bidden en God de Vader te
prijzen, omwille van de zonden van de Kerk, dan moeten jullie dat bedrog herkennen voor wat het is: een
andere weg om jullie aan te moedigen jullie van Mij af te keren. De Waarheid. Kinderen, toon Mij jullie liefde
door op te staan en Mijn Naam te verdedigen in een ongelovige wereld.
Weldra zullen jullie anderen aanmoedigen naar jullie inzichten te luisteren. Net zoals diegenen die beweren
niet in Mij te geloven, luidkeels roepen hoe zeer zij Mij haten, zo moeten jullie de wereld zeggen dat jullie Mij
beminnen. Enkel dan zal massale bekering in de wereld opgewekt worden. Laat Mij jullie nu opwekken
zodat jullie Mijn kinderen kunnen voorbereiden om Mijn Nieuwe Paradijs op Aarde binnen te gaan. Onthoud
dat enkel zij die geloven in Mij en Mijn Eeuwige Vader dit Paradijs kunnen binnengaan.
Ga nu en breng Mij de menigten.
Jullie liefhebbende Verlosser
Jezus Christus

129. Gebed kan disharmonie in de wereld afwenden.
Vrijdag, 1 juli 2011, 23:00 u.
Mijn zeer geliefde dochter, gebed en liefde tot Mij zijn zoals water geven aan een dorstige mens. Als je
gebrek hebt aan water zal je dorst voortduren zodat je zonder water misschien zal sterven. Voor diegenen
die Mij kennen, Mij beminnen en hun toewijding tonen tegenover Mij, jullie moeten één ding begrijpen. Als
jullie niet doorgaan met Mijn Lichaam te ontvangen en regelmatig tot Mij te bidden, dan zullen jullie vrij snel
jullie verlangen naar Mij verliezen. Zonder dat verlangen zullen jullie je van Mij verwijderen totdat jullie
hoofden weggedraaid zijn door de verleiding tot zonde die Satan heimelijk in jullie geest binnenbrengt.
Zonder Mij werkelijk aanwezig te hebben in jullie leven, zijn jullie niets, Mijn kinderen.
Wees altijd waakzaam. Gebed beschermt jullie tegen de zonde. Jullie devotie tot Mij zal wel de Misleider
aantrekken die jullie vaker zal tergen. Hoe dan ook zullen jullie, zonder een regelmatige toewijding aan Mij,
doelloos in deze wereld rondwandelen.
Gelovigen begrijpen dat gebed veel disharmonie in de wereld kan afwenden. Nu al heeft het gebed van deze
zieneres en van andere zieners het onmiddellijke gevaar afgeremd dat Paus Benedictus loopt, maar
niet voor al te lang. Gebed tot Mijn Gezegende Moeder kan bergen verzetten, de impact van boosaardige
wreedheden afzwakken, inclusief degenen die voorspeld zijn, en kan zondaars bekeren.
Onthoud deze les, Mijn dochter, gebed is jullie harnas tegen de Misleider. Jij, het meest van allen, moet de
noodzakelijkheid leren om regelmatig in jouw zending te bidden. Jij moet meer tijd besteden aan stille
overweging met Mij. Want als jij dat niet doet, wordt jouw onderscheiding betreffende Mijn boodschappen
zwakker en kunnen er fouten in voorkomen. Wees voorzichtig, Mijn dochter, bij het verwijzen naar data van
profetieën die Ik jou gegeven heb. Als Ik zeg, maanden, kan dan eender wanneer zijn in een jaar. Verwar
nooit menselijke interpretatie met die van de tijdeloosheid door Mij aan jou gegeven. Ik heb jou geen
bijzondere specifieke data voor gebeurtenissen gegeven, enkel richtlijnen. Deze profetieën zullen
plaatsvinden, maar alleen door de hand van Mijn Eeuwige Vader. Vertrouw Mij meer. Jouw gebeden en die
van Mijn volgelingen kunnen helpen om te vertragen, of in sommige gevallen, rampen af te wenden.
Onthoud dat altijd.
Bid, bid, bid. Want, wanneer je bidt met het hart dan worden jullie gebeden verhoord. Bid vooral voor die
wereldleiders wier leven weldra zal eindigen door hatelijke boosaardige daden. Zij en diegenen met verharde
harten die schuldig zijn aan de misdaden van onmenselijkheid, hebben het meest jullie gebeden nodig. Bid
altijd voor zondaars, want Ik bemin al Mijn kinderen en Ik heb jullie gebed nodig om hen te redden van de
vuren van de Hel.
Jullie eeuwig barmhartige Jezus Christus
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130. De strijd van Satan om deze boodschappen in diskrediet te brengen verhevigt.
Zaterdag, 2 juli 2011, 10:00 u.
Mijn geliefde dochter, deze periode gaat moeilijk worden voor jou terwijl de boodschappen in de wereld
doordringen. Meer personen zullen deze boodschappen aanvallen: negeer ze wanneer ze dat doen.
Mijn Heilig Woord wordt verspreid zoals Ik gezegd heb. Vanaf nu wil Ik de hoofdzaken van Mijn
boodschappen nog verder verkondigen. Je weet al hoe dat moet gebeuren dus begin er vandaag mee. Wat
Ik je vraag is een uitdaging maar je zal verder hulp ontvangen om dat te volbrengen.
Intussen zal je anderen nodig hebben om voor jou te bidden want de strijd van Satan om deze
boodschappen in diskrediet te brengen verhevigt. Jij moet bidden om bescherming tegen de krenkingen die
hij jou door andere mensen zal aandoen. Aanvaard dat deze reeks beproevingen onontbeerlijk is om jou in
een staat van nederigheid te bewaren. Besef dat jij Mijn stem bent voor de wereld. Propageer Mijn stem en
doe het zo gauw als je kan.
Ik bemin jou, Mijn dochter. Verlaat je helemaal op Mij en Ik zal je hier doorheen dragen.
Jouw liefhebbende Verlosser
Jezus Christus

131. Atheïsten en Wetenschappers zullen zeggen dat De Waarschuwing een illusie
was.
Zondag, 3 juli 2011, 18:30 u.
Mijn zeer geliefde dochter, jij moet vooruit gaan, kijk voor je en volg Mijn instructies. Ga niet naar de andere
kant wanneer je elke minuut van de dag door de Boze aangevallen wordt. Focus alleen op Mij. Jij moet leren
te begrijpen dat tijd besteed in Mijn gezelschap, en dan vooral in Aanbidding, van essentieel belang is om
baas te blijven over deze zending. De tijdsduur van het gebed is ook belangrijk want hoe langer jij in nauwe
communicatie met Mij doorbrengt, hoe meer genaden jij zal ontvangen. Als je nalaat dit te doen zou dat
betekenen dat je jezelf breed openstelt voor de aanvallen van de Misleider.
Mijn dochter, Mijn woord is genegeerd door velen die niet willen luisteren. Daarvoor zijn er vele redenen.
Vandaag hebben veel van Mijn kinderen hun ogen gesloten voor de waarheid van hun geestelijk leven. Zij
omhelzen de wereld en al wat hij te bieden heeft als een vervangmiddel voor het Brood des levens.
Velen zijn ook op hun hoede voor valse profeten want dit de eeuw is waarin valse profeten overal zullen
opduiken. Dat is de verwarring die Satan wil veroorzaken zodat de echte boodschappers van Mij
onopgemerkt blijven. Omwille van de nederigheid die vereist wordt van Mijn uitgekozen zieners kunnen zij
zichzelf niet in het oog van de wereld verheffen want dat ligt niet in hun natuur. De valse zieners zullen
zichzelf in de schijnwerpers zetten. Hun focus zal op zichzelf gericht zijn. Hun boodschappen mogen
authentiek lijken, met een bloemrijke taal en verwijzend naar stukken van de Heilige Bijbel waar dat gelegen
komt, maar er zullen twee sleutelaspecten zijn in hun boodschappen die hen zullen ontmaskeren door de
onwaarheden die zij meedelen. Het eerste is dat zij zelf het middelpunt zullen zijn van de boodschappen en
zullen genieten van alle aandacht die zij krijgen. En dan zijn er de boodschappen zelf. Die zullen verwarrend
zijn, moeilijk te lezen en geen blijvende indruk nalaten in de ziel. Helaas, Mijn dochter, neigt de Kerk ertoe
de authentieke zieners te negeren omdat zij verantwoordelijkheid moet tonen in deze zaken.
Daarom is het voor Mijn Kerk veel gemakkelijker die boodschappen te steunen waarin uittreksels staan van
de Heilige Bijbel en die als authentiek te verklaren. Het is voor hen niet zo gemakkelijk om de eenvoud te
aanvaarden van Mijn onderrichtingen, vooral wanneer zich vandaag veel van de waarheid verbergt achter
het masker van verdraagzaamheid. Evenmin gemakkelijk te aanvaarden is de herinnering aan het Einde
der Tijden, wanneer deze Gewijde Dienaars van Mij uit angst en onwetendheid weigeren om Mijn kelk te
nemen en verantwoordelijk te handelen.
Dit is de belangrijkste tijd in de geschiedenis van de wereld. Alle tekens zijn gegeven geweest aan Mijn
zieners doorheen de laatste eeuw, toch worden zij genegeerd en opzij geschoven terwijl zijn hun hoofden in
het zand steken. Het is voornamelijk op dit moment dat Mijn gewijde dienaars moeten preken over de
belangrijkheid van Mijn wederkomst op aarde. Zij moeten de zielen voorbereiden door hen te herinneren
aan de gevolgen van het nalaten zichzelf te verlossen terwijl zij nog op aarde zijn. Want na hun dood kunnen
zij geen vergiffenis meer vragen. Ik roep al Mijn Gewijde Dienaars nu op. Waarom willen jullie dit niet
benadrukken aan jullie kudde? Waarom bespreken jullie niet metterdaad de onaangename gevolgen voor
Mijn kinderen tijdens de grote kastijding? Weten jullie niet dat veel van Mijn kinderen hun zielen zullen
verliezen aan de Antichrist die reeds nu op aarde is, klaar om toe te springen terwijl hij wacht in de
coulissen. Mijn kinderen moeten begrijpen dat De Waarschuwing, al is het een grote daad van
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Barmhartigheid, toch slechts de eerste fase is van wat een zeer moeilijke en uitdagende tijd zal zijn voor al
Mijn kinderen. Want nadien zullen die verharde zondaars en volgelingen van Satan Mijn bestaan loochenen.
Atheïsten zullen zeggen dat het een wereldwijde illusie was. Wetenschappers zullen zoeken naar een
logische verklaring, maar die zal er niet zijn. Intussen zullen Mijn volgelingen heen en weer geslingerd
worden. Vele miljoenen zullen zich bekeerd hebben maar zij zullen verward worden door de leugens die
verspreid zullen worden door de Boze Groep, de dodelijke Een Wereld organisatie, wiens doel het is de
kleine mens te vernietigen voor hun eigen financieel gewin.
Kinderen, indien onvoldoende mensen op het rechte pad kunnen blijven dan zal het niet mogelijk zijn om
de impact van de Kastijding af te wenden. Want dan zal God de Vader ingrijpen om te verhinderen dat de
zondaars Zijn schepping en Zijn kinderen vernietigen. Hij zal aardbevingen loslaten van een nooit geziene
omvang, vulkaanuitbarstingen op de meest onwaarschijnlijke plaatsen en de aarde zal opgeheven worden
als een schip op wild water zonder anker om het op zijn plaats te houden.
Alstublieft kinderen, sta De Waarschuwing toe jullie allen te redden. Geloof dat dit wonder zal helpen om
miljoenen te redden die anders verloren zullen zijn. Maar diegenen die hun leven niet willen veranderen,
zullen het huis van Satan kiezen. Zonder gebed is er geen hoop voor hen want zij zullen de sleutels van
het Nieuwe Paradijs op Aarde verspelen. In plaats daarvan zullen zij branden in de vuren van de Hel.
Indien zij wisten waar dat Slechte Pad hen naartoe leidt, denken jullie dat zij dan hun wegen veranderen?
Kinderen, alstublieft, help hen door hen de waarheid te zeggen. Bid om hun zielen te redden als zij niet
willen luisteren. Want dat is het enige dat jullie kunnen doen.
Jullie liefhebbende Verlosser
Rechtvaardige Rechter en Koning van Barmhartigheid
Jezus Christus

132. Aan Mijn volgelingen die deze boodschappen verwerpen.
Dinsdag, 5 juli 2011, 14:30 u.
Mijn zeer geliefde dochter, vandaag is het een bijzondere dag want het verheugt Mij je te zeggen dat zij wier
geloof door Mijn boodschappen versterkt is geworden, ervan overtuigd mogen zijn dat hun dagelijks gebed
van de Goddelijke Barmhartigheid zielen redt. Mijn kinderen mogen nooit vergeten dat oprechte gebeden
vanuit het hart, altijd verhoord zullen worden. Naar gebeden wordt altijd geluisterd en gelijk welke speciale
intenties worden vervuld overeenkomstig Mijn Allerheiligste Wil.
Kinderen, ga alstublieft voort met jullie gebeden omdat zij zullen helpen de periode van de Grote Kastijding
te verzachten. Mijn Vader is nu klaar om Zijn Heilig Koninkrijk over te nemen en Zijn rijk opnieuw te
beginnen wanneer het Nieuwe Paradijs op Aarde verschijnt.
Juist nu is het kwaad in de wereld nog nooit zo intens geweest. Door de enorme wereldbevolking en de
werken van de Duivel, is er overal oorlog. De haat die van mens tot mens getoond wordt, is voelbaar. Of
deze haat nu geuit wordt als politieke hebzucht of als controle van een land over andere, het is allemaal
hetzelfde. Satan heeft vele aanhangers. Die zijn er zich in vele gevallen niet van bewust hoe hij elke
gedachte en handeling voortdurend en dag aan dag beïnvloedt.
Indien Mijn kinderen maar eens het aantal demonen konden zien in zulke mensen, zij zouden er ziek van
worden. Zij bezitten velen van Mijn kinderen en de enige zichtbare tekens daarvan zijn te zien in hun
boosaardige daden. Bid, bid nu, Mijn volgelingen, opdat deze arme verloren zielen tijdens De Waarschuwing
kunnen gered worden.
Tussen nu en De Waarschuwing zijn jullie gebeden al wat Ik van jullie vraag, kinderen, en dan vooral het
Kroontje van de Goddelijke Barmhartigheid. Mijn Vader zal zielen redden als jullie je erop toeleggen om
dat eenmaal per dag, liefst om 3 uur in de namiddag te bidden.
Aan diegenen die deze boodschappen afwijzen smeek Ik om te bidden tot de Heilige Geest en te vragen
om de gave van onderscheiding alvorens jullie Mijn Heilig Woord verwerpen. Tot diegenen onder jullie
die Mijn zieneres en ontvanger van deze boodschappen beledigen, jullie moeten jezelf deze vraag stellen.
Als het Satan is van wie jullie denken dat hij deze boodschappen beïnvloedt, waarom zou hij dan vragen om
te bidden? Om vergeving te zoeken? Om de Heilige Eucharistie te ontvangen? Dan zullen jullie weten dat dit
onmogelijk is.
De Misleider zal Mijn volgelingen allereerst beïnvloeden om hen aan te zetten Mijn woord te verloochenen
omdat hij weet dat het hun verwerping van Mijn Allerheiligste Woorden van liefde zal zijn die Mij het meest
zal kwetsen.
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Verwerp Satan en zijn verdorven wegen. Keer jullie tot Mij. Ik smeek jullie want jullie mogen hem niet
toestaan jullie op deze manier te beïnvloeden. Jullie gebeden zijn nu nodig om Mijn arme kinderen te redden
die De Waarschuwing niet zullen overleven.
Jullie liefhebbende Verlosser
Jezus Christus

133. Het belang van de sacramenten* – het Huwelijk en de Eerste Heilige Communie.
Woensdag, 6 juli 2011, 15:30 u.
Mijn zeer geliefde dochter, kijk nu hoe het geloof van Mijn kinderen begint te groeien en te bloeien. Terwijl er
veel duisternis in de wereld is, begint het licht van Mijn volgelingen met de dag schitterender te worden
dankzij de vlam van de Heilige Geest die over de hele wereld werd uitgestort.
Mijn dochter, vandaag wil Ik al Mijn volgelingen herinneren aan het belang van het gebed om het lijden in
de wereld te verlichten. Jullie gebeden zijn nu bezig vele wereldwijd voorspelde rampen te helpen
afwenden. Gebed is de krachtigste verzachter en wanneer het gebeden wordt in naam van anderen, zullen
zij beantwoord worden.
Terwijl Ik gelukkig ben met hen die een sterk geloof hebben ben Ik toch nog steeds bevreesd voor hen die
Mijn Goddelijk Licht vijandig gezind zijn. De waarheid. Veel mensen dolen tegenwoordig op de wereld
rond als in een toestand van verdoving. Niets brengt hun vrede. Niets geeft hun vreugde. Zelfs een berg
materieel comfort mildert hun pijn niet. Hun lege zielen zijn verloren. Alstublieft, bid voor hen.
Mijn dochter, bid alstublieft voor Mijn Plaatsvervanger Paus Benedictus, want hij wordt omringd door
Vrijmetselaarskrachten die nu hun uiterste best doen om hem te onttronen, deze boosaardige krachten zijn
in Mijn Kerk binnengedrongen sinds Vaticanum II en hebben Mijn leer afgezwakt. Er werden veel
richtlijnen verspreid die Mij beledigen, in het bijzonder de uitreiking van Mijn Heilige Eucharistie door leken.
Het gebrek aan eerbied dat Mij en Mijn Eeuwige Vader betoond wordt door nieuwe regels die
geïntroduceerd werden om de moderne maatschappij tegemoet te komen, hebben Mij van verdriet doen
wenen.
De Allerheiligste Eucharistie moet ontvangen worden op de tong en niet bezoedeld worden door
mensenhanden. Maar dat is precies wat Mijn Godgewijde bedienaars gedaan hebben. Deze regels werden
niet door Mijn Geest ingegeven. Mijn Godgewijde bedienaars zijn afgeleid naar een pad dat niet in
overeenstemming is met de leer van Mijn apostelen. Vandaag worden Mijn sacramenten niet zeer ernstig
genomen, in het bijzonder zij die het Sacrament van het Huwelijk vragen en de Eerste Heilige Communie.
De huwelijksbelofte is zeer ernstig want onthoud dat het een sacrament is en dat het werd aangegaan in de
tegenwoordigheid van God de Vader. Toch gaat het voor velen slechts om materieel en uiterlijk vertoon.
Velen die het Sacrament van het Huwelijk ontvangen erkennen nadien zijn belangrijkheid niet. Velen breken
hun beloften zo gemakkelijk. Waarom doen zij dat? Waarom lippendienst bewijzen aan deze Heilige
Vereniging om nadien snel weer uit elkaar te gaan? Dat is een bespotting van één van de belangrijkste
verenigingen die door de hand van Mijn Eeuwige Vader gezegend werden. Velen schenken geen
enkele aandacht aan Mijn Vaders wil dat niemand nadien zo’n eenmaking mag verbreken. Nochtans zijn er

* Het belang van de Eucharistie en hoe Jezus zichzelf zal kenbaar maken.
Dinsdag 3 januari 2012, 12.05 u.
Er werd me gevraagd om 2 kwesties duidelijk te maken i.v.m. ‘Jezus tot de Mensheid’ op Facebook.
De eerste heeft betrekking op de Heilige Eucharistie en de aanwezigheid van Jezus Christus. De tweede heeft
betrekking op hoe Jezus zich zal vertonen hetzij voor of bij Zijn Tweede Komst.
Jezus heeft me steeds opnieuw het belang van Zijn aanwezigheid in de Heilige Eucharistie benadrukt. We moeten de
aanwezigheid zonder twijfel aanvaarden.
Jezus heeft ook beklemtoont dat hij zich nooit zal vertonen in een man of in een andere mens want niemand zou waardig
zijn en dit werd ook nooit voorspeld.
Gelieve deze twee boodschappen die Hij me in juli 2011 gaf met betrekking tot deze 2 kwesties te lezen.
133. Het belang van de sacramenten (de Heilige Communie) – 6 juli 2011
142. Iedere man die beweert dat Ik het ben, is een leugenaar, want Ik zal Mezelf nooit manifesteren in een mens –
17 juli 2011
Maria van de Goddelijke Barmhartigheid
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zoveel mensen die scheiden terwijl het een wet is die niet door Mijn Vader erkend is. Scheiden is een
gemakkelijke weg om jullie verantwoordelijkheid te ontlopen. Alle huwelijken werden in de Hemel
gesloten. Niemand kan een huwelijk vernietigen zonder Mijn Vader te beledigen.
Eerste Heilige Communie
De eerste keer Mijn Lichaam ontvangen in het Sacrament van de Eucharistie is een ander voorbeeld van
hoe Ik bespot wordt. Zoveel ouders hechten geen aandacht aan het belang voor hun kinderen om het
Brood des Levens te ontvangen. Zij zijn meer bekommerd over de kleding van hun kinderen dan over dat
wonderbare geschenk dat zij ontvangen. Dit geschenk zal hun naar het heil leiden. Maar al dat materialisme
rond die gebeurtenis heeft niets van doen met hun zielen. Wat Mij nog het meest verdriet doet is dat men
deze kleine kinderen niets over Mij verteld heeft. De liefde die Ik kleine kinderen toedraag is alomvattend.
Wanneer zij de Heilige Eucharistie ontvangen, in de volle kennis van wat zij ontvangen, dan worden hun
zielen zuiver. Hoe meer zij Mij op die wijze ontvangen, hoe sterker hun geloof zal zijn.
Onthoud dat jullie geloof zwak wordt zonder de sacramenten. Wanneer jullie je zielen beroven van Mijn
bijzondere zegeningen zullen zij na een tijdje sluimeren. Met de tijd zal alle geloof in Mij en Mijn Eeuwige
Vader verdwijnen met slechts nu en dan een kleine opflakkering van herkenning. Kom terug tot Mij door de
sacramenten. Toon respect voor de Sacramenten zoals het behoort en jullie zullen Mijn tegenwoordigheid
weer echt voelen.
Onthoud dat de sacramenten er zijn met een reden want ze zijn het voedsel dat jullie nodig hebben voor het
eeuwig leven van jullie ziel. Zonder hen zal jullie ziel sterven.
Ik bemin jullie allen. Alstublieft, omarm Mij op de gepaste wijze door respect te tonen voor de sacramenten
die jullie als een geschenk werden gegeven door God de Almachtige Vader.
Jullie liefhebbende Verlosser
Koning der Mensheid
Jezus Christus

134. Narcisme (eigenliefde), een epidemisch kwaad in de wereld van vandaag.
Donderdag, 7 juli 2011, 21:00 u.
Mijn zeer geliefde dochter, Ik verlang dat de wereld weet dat Mijn liefde voor de mensen Mijn hele wezen
bezielt terwijl Ik op De Grote Waarschuwing voorbereid. Ik ben vol vreugde omdat Ik weet dat Mijn kinderen,
vooral degenen die Mij niet kennen, tijdens Mijn Grote Daad van Barmhartigheid, eindelijk zullen aanvaarden
dat Ik besta.
Eén van de meest storende eigenschappen die Mijn kinderen in deze wereld heeft aangetast is die van het
narcisme, de eigenliefde. Dit epidemisch kwaad doet zich voor in elke laag van de maatschappij en is
één van Satans favoriete aanvallen terwijl zijn demonen de zielen van Mijn kinderen van overal
binnendringen. Men kan zien hoe zij zich uitdossen en paraderen opdat anderen hen zouden bewonderen.
Hun eerste liefde is alleen voor zichzelf en wanneer dat niet genoeg is, hunkeren zij naar de aandacht van
diegenen die hen omringen om die aan te moedigen hen openlijk te bewonderen.
Vandaag is de teistering van Satan zo groot in de manier waarop deze arme zielen zichzelf vertonen, dat het
moeilijk te negeren is. Zij zijn zo geobsedeerd door hun uiterlijk dat zij zelfs zo ver gaan hun lichamen te
beschadigen en om het even wat te doen wat vereist is om hun eigenliefde te bevredigen.
De aanwezigheid van Satan in zulke zielen is gemakkelijk te herkennen. Deze mensen zitten vol ijdelheid en
zij neigen ernaar gezien te willen worden op invloedrijke plaatsen. De zonde van narcisme zal intensiever
worden tijdens de Eindtijden waar velen hun voorkomen, hun welzijn en zelfzucht zullen veilig stellen ten
koste van hun eigen vrienden en zelfs van hun eigen families. In de wereld van vandaag wordt eigenliefde
als een bewonderenswaardige eigenschap beschouwd. Die jacht naar eigen voordeel kan nooit bevredigen,
want Satan zal ervoor zorgen dat deze mensen altijd naar meer zullen streven.
Kinderen, de zonde van trots is er een die nu toeneemt in de wereld. Laat deze vorm van gedrag geen
deel uitmaken van jullie alledaagse leven. Zo vele jonge mensen gebruiken deze vormen van zogenaamde
lichamelijke perfectie als een streefdoel. Toch is hun gedrag betreurenswaardig als jullie je ogen openen en
het zien voor wat het is. Het is een verbreking van het Eerste Gebod en indien zulke mensen volharden op
deze weg, dan zullen zij door de Misleider meegesleurd worden in voortschrijdende verwarring.
Narcisme wordt gezien in alle domeinen van het leven, inclusief politiek, mode, de media, cinema en zelfs
binnen Mijn eigen Kerk. Nederigheid kan niet bekomen worden als jullie lijden aan Narcisme. Zonder
nederigheid kunnen jullie Mijn Vaders Koninkrijk niet binnengaan.
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Jullie Liefhebbende Verlosser
Jezus Christus

135. De Eeuwige Vader zal de laatste vervolging van Zijn kinderen door de Nieuwe
Wereld Orde verijdelen.
Vrijdag, 8 juli 2011, 15:30 u.
Mijn zeer geliefde dochter, Ik besef dat dit werk zijn tol aan het eisen is bij jou en dat jij nog een weekje moet
rusten, maar luister naar wat Ik je te zeggen heb.
Zeg Mijn kinderen nu wakker te worden en de onrust in de wereld te zien nu de financiële crisis overvloedig
aanwezig is. Zeg hun dat terwijl de hebzucht van mensen voor een deel verantwoordelijk was voor hun de
schulden, de bankcrisis vrijwillig gepland was door de Ene Wereld Orde.
Velen die deze boodschap lezen zullen lachen en dit feit in vraag stellen, maar zij moeten ook weten dat
tenzij zij opstaan en hun rechten verdedigen, zij zullen gedwongen worden om het Merkteken van het Beest
te aanvaarden om toegang te hebben tot hun geld.
Een Nieuwe Wereld Munt zal aangeboden worden aan een ongelovige wereld
De Nieuwe Ene Wereldmunt die zal aangeboden worden aan een ongelovige gemeenschap is beraamd om
jullie te controleren. Eens dat gebeurt zullen zij proberen om jullie te beroven van voedsel. Tenzij Mijn
kinderen deze realiteit (van de wereldmunt) aanvaarden zullen zij machteloos zijn wanneer zij onder de
controle staan van een Nieuwe Wereld Orde geleid door machten van de Vrijmetselarij. Mijn kinderen,
bereid jullie nu voor want al zal De Waarschuwing miljoenen bekeren, zelfs diegenen die trouw zijn aan de
Ene Wereld Orde, het zal niet voldoende zijn om die boosaardige slaven van Satan en de Antichrist te
stoppen. Met de controle over jullie geld zullen jullie het zwaar hebben om jullie recht op eigendom,
voedsel en gezondheid te verdedigen, de drie zaken waarvoor zij verantwoordelijke zullen zijn als jullie nu
niet beginnen jullie tegenstand luid te laten horen. Stop jullie leiders op hun wegen. Laat niet toe dat ze jullie
intimideren. Indien er voldoende van jullie alert zijn voor dit boosaardig monsterlijk plan, dan kunnen jullie
anderen verwittigen.
Plan nu jullie voedselvoorraden
Plan nu jullie voedselvoorraden. Teel en koop zaden die jullie in leven zullen houden. Koop zilveren munten
of goud zodat jullie kunnen kopen wat nodig is. En als allerbelangrijkste zoek locaties waar jullie elkaar in
groep kunnen ontmoeten om het Heilig Misoffer op te dragen. Want na verloop van tijd zullen jullie kerken
worden platgebrand.
Satans gunstelingen zijn als mieren, zij vermenigvuldigen zich met duizenden
Aanvaard nooit het Merkteken, de chip van het Beest. Bid, bid opdat jullie huis de bijzondere zegen worde
gegeven om jullie te beschermen tegen het leger dat zal proberen jullie uit jullie huis te zetten. Satans
gunstelingen zijn als mieren. Zij vermenigvuldigen zich met duizenden elk uur. Jullie, Mijn kinderen, moeten
nu bidden en deze reeksen van gruweldaden bestrijden die gepland zijn door de Nieuwe Wereld Orde
die kwijlt in het vooruitzicht de wereld in haar macht te hebben. Zorg ervoor gewijde kaarsen in huis te
hebben. Leg nu een voorraad aan want zij zullen jullie in het licht van bescherming houden. Indien jullie
geen slaaf willen worden van deze afschuwelijke doctrine, dan moeten jullie nu plannen.
Koop gasfornuizen, dekens, gedroogde voedingswaren en conserven, waterzuiveringstabletten, kaarsen
samen met religieuze afbeeldingen die jullie zullen staande houden tijdens de Grote Kastijding die zal volgen
op De Waarschuwing.
Gebeden zijn de impact van de Grote Kastijding reeds aan het verzwakken maar, Mijn kinderen, jullie
moeten te allen tijde alert zijn. Door behoedzaam te zijn in jullie voorbereidingen zullen jullie in staat zijn het
grote georkestreerde bombardement te overleven dat erger zal zijn dan wat de Joden overkwam onder het
rijk van Satans leerling Hitler.
Behartig deze waarschuwing rustig. Want door vooraf alles voor te bereiden zullen jullie jezelf de
verontwaardiging besparen die gepland is door de Nieuwe Wereld Orde. Aan hen die betrokken zijn bij
de Nieuwe Wereld Orde, luister naar Mij. Heb berouw. Neem De Waarschuwing ter harte voor wat zij jullie
aanbiedt – een kans om Satan en de vuren van de Hel de rug toe te keren.
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Raad voor de Dienaars van de Kerk
Gewijde Dienaars, dit is waarover Ik jullie moet inlichten. Vestig jullie ogen op Mij en bid tot de Heilige Geest
om waakzaam te blijven zodat jullie de Valse Profeet mogen herkennen van zodra hij in jullie midden
verschijnt. Dan moeten jullie in groepen samenkomen om er zeker van te zijn dat Mijn kinderen in de
mogelijkheid zullen zijn om de Allerheiligste Eucharistie te ontvangen tijdens de vervolging.
De hand van Mijn Vader staat klaar om met grote kracht neer te vallen op die gemene, arrogante
bankleiders, Westerse en Oosterse machten die in het geheim plannen maken over de manier waarop zij
zullen trachten jullie allen in hun macht te krijgen. Mijn Eeuwige Vader zal alles in hun kielzog vernietigen
om hen tegen te houden van de uiteindelijke vervolging die zij plannen tegen Zijn kinderen. Hij zal het
niet dulden. Onthoud kinderen, God, de Eeuwige Vader, wil jullie allen beschermen. Zijn geduld is
uiteindelijk ten einde gelopen. Tot de allerlaatste minuut, zal Hij diegenen aanvaarden die zich tot Hem
keren voor vergeving. Maar nu moet Hij die boosaardige regimes stoppen voor de horror die zij aan de rest
van Zijn schepping toebrengen.
Het is uit liefde voor Zijn kinderen dat Hij dit doet. Aan diegenen die zeggen dat God, de Vader niet kwaad
kan zijn want Hij bemint ons allen, weet dit. Ja, Hij is boos en zijn boosheid is gerechtvaardigd omwille
van de boosaardige onrechtvaardigheid die doorgedrongen is in zijn dierbare familie. Nogmaals zal Hij
al Zijn kinderen bijeen brengen om eindelijk in vrede te leven voor alle eeuwigheid.
Onthoud kinderen, zie de tekens rondom jullie, de veelheid van oorlogen, gebrek aan geld, gebrek aan eten,
gebrek aan gezondheidszorg en besef dat dit het werk is van de Duivel. Dat is niet het werk van God de
Eeuwige Vader. Hij zal dat gedrag niet langer accepteren. Wees dankbaar. Hij onderneemt actie want indien
Hij dat niet zou doen zou Zijn Schepping vernietigd worden. En dat zal Hij niet laten gebeuren.
Jullie liefhebbende Jezus
Verlosser van de Mensheid
Redder van de Wereld

136. Laat Mijn Godgewijde dienaars de inhoud kennen zodat zij hun kudde kunnen
voorbereiden.
Zaterdag, 9 juli 2011, 16:00 u.
Mijn zeer geliefde dochter, juist wanneer je gestaag vorderingen maakt, vertrouwend op je inzicht omtrent
Mijn boodschappen, stop je en voel je de kwelling van de twijfels. Deze twijfels in dit stadium van Mijn
communicatie kunnen je verwarren. Uiteindelijk is elke stap achteruit die je zet een test van je geloof, Mijn
dochter. Want niemand kan zich aanmatigen dat zij Mij altijd waardig zijn. Aanvaard dat lijden, Mijn
dochter, want deze beproevingen zullen je altijd overvallen in dit werk. Vertrouw Mij en geef je vrije wil over
op een bestendige basis om je te helpen sterker te worden in dit werk.
Mijn dochter, op dit moment zijn er een aantal zieners waarmee Ik communiceer met de hulp van Mijn
Gezegende Moeder, de Aartsengel Michael en de Heilige Drie-Eenheid, maar er zijn er minder dan je denkt.
Sommige van de apostelen zullen verborgen zijn, hun werk zal enkel gekend zijn door de heiligen in de
Hemel. Dan zijn er diegenen die de wereld eventueel herkent als Mijn boodschappers. Jij bent er daar één
van. Het zal geen eenvoudige zending zijn, Mijn dochter, dat is waarom Ik je inzinkingen toesta,
beproevingen en fouten. Het is enkel wanneer jij gewoon raakt aan deze voorvallen dat je sterker en sterker
zal worden totdat je tenslotte, je geen zorgen meer maakt hoe anderen, zus of zo, over je denken. Jij
wandelt elke stap van deze zending samen met Mij en dat moet jij nooit vergeten.
Het is belangrijk dat jij ervoor instaat dat zo veel mogelijk arme zielen de waarheid van Mijn woord
ontvangen. Jij moet Mijn Godgewijde dienaars de inhoud ervan laten kennen opdat zij hun kudde
zouden kunnen voorbereiden vóór De Waarschuwing. Het is niet belangrijk of de Kerk deze
boodschappen authentiek verklaart want de tijd staat niet aan hun zijde. Mijn Godgewijde dienaars, zullen
vele, vele jaren nodig hebben om Mijn boodschappen te aanvaarden, dus ga verder.
Mijn dochter, jij zal veel vijanden maken in Mijn naam. Dat is iets wat je zal moeten aanvaarden, laat daarom
deze hindernissen je niet in de weg staan. Mijn boodschappen zorgen nu al voor duizenden bekeringen van
verloren zielen. Het is dus van vitaal belang dat jij Mij altijd gehoorzaamt. Zo dat meer zielen kunnen gered
worden.
Ik besef dat dit werk voor jou eenzaam en beangstigend is, maar herinner je dat Ik enkel diegenen kies met
een open hart en die sterk genoeg zijn om Mijn woord over te brengen. De sterkte die jij in ruil zal vinden zal
snel helpen om deze boodschappen aan een groter publiek kenbaar te maken. Dus, voel je nooit
ontmoedigd. Want, ook al streef jij ernaar om vreugde in je hart te voelen terwijl je Mijn kruis draagt,
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toch is dat zelden het geval. Jij zal altijd lijden in Mijn naam en je zal ondervinden dat het tijd vraagt om de
volle kracht van de vreugde te ervaren. Jouw lijden redt miljoenen zielen, dus jij moet daarvoor dankbaar
zijn. Al de heiligen werken aan deze kant om je sterk te houden en je te beschermen tegen Satan die alles in
het werk zal stellen om je tegen te houden. Maar daarin zal hij nooit slagen want de Hand van Mijn Vader
zal neerkomen op hen die Mijn werk, om zo veel mogelijk zielen te redden door jou, proberen te
saboteren. Steun op Mij en Ik zal dit werk aandrijven zodat Mijn boodschappen zullen gehoord worden door
miljoenen, gelovigen en ongelovigen in elke hoek van de aarde.
Jullie beminde Leraar
Redder van de Mensheid
Jezus Christus

137. Wees niet bevreesd, bekering zal een groot gevoel van liefde en vrede
scheppen.
Dinsdag, 11 juli 2011, 0:10 u.
Mijn zeer geliefde dochter, voor vele van Mijn kinderen die beangstigd zijn door Mijn boodschappen en die
het tot nu toe moeilijk vinden ze onder ogen te zien, luister nu naar Mij. Het kwade dat in de wereld aan het
escaleren is wordt veroorzaakt door de zonde van de mensen. Dat kan niet verdergaan. Wees alstublieft
niet bevreesd want het zal de plannen van de Boosaardige Ene Wereld Groep niet veranderen. Mijn
kinderen, jullie moeten op de hoogte gebracht worden van wat gaande is. Het is belangrijk dat iedereen
verwittigd wordt omtrent de daden van deze Groep en hun sinistere plannen die zij gemaakt hebben om jullie
te controleren.
Alstublieft, verwelkom De Waarschuwing
Mijn Waarschuwing, de Grote Akte van Barmhartigheid is zulk een grote gave van liefde, dus alstublieft
verwelkom ze want zij zal resulteren in veel bekeringen. Bekering zal zo wijdverspreid zijn dat het een
groot gevoel van liefde en vrede zal scheppen wanneer Mijn kinderen door deze grote gebeurtenis nederig
zijn geworden. Dan zal er sterkte zijn door hun aantal. Hoe meer mensen in De Waarheid geloven hoe
zwakker de impact van de Nieuwe Wereld Groep zal zijn. Veel gebed kan veel van de schade afwenden die
zij zullen proberen aan te richten. Dus, alstublieft, vergeet nooit de Heilige Rozenkrans en de Goddelijke
Barmhartigheidrozenkrans te bidden want de combinatie van deze twee zal veel van dat dreigend kwaad
verdrijven. Ga nu, vrees niet. Kijk met enthousiasme uit naar een nieuw begin, een nieuwe vrede waar het
kwaad voor goed zal buiten geworpen worden.
Dat is Mijn Belofte voor jullie, kinderen.
Jullie liefhebbende Verlosser
Jezus Christus

138. Doe een beroep op vooraanstaande personen om Mijn woord te verspreiden.
Woensdag, 13 juli 2011, 16:15 u.
Mijn innig geliefde dochter, wanneer je Mij de rug toekeert, zul je het moeilijk vinden om Mij daarna opnieuw
terug te vinden. Ik besef dat je denkt dat Ik moeilijke dingen van je vraag, maar Mijn woord is zo dringend om
te worden meegedeeld aan de wereld, dat je Mij moet gehoorzamen. Mijn dochter, herinner je dat je je vrije
wil gaf aan Mij, dat was een prachtig geschenk. Dit geschenk in ere te houden is niet makkelijk voor je, want
je blijft tenslotte een mens. Ik doe nu nogmaals een beroep op je omwille van Mijn oproep om meer tijd in
Mijn tegenwoordigheid door te brengen. Ik wil dat je Mijn Liefde voelt, niet alleen de Liefde die Ik voor je
voel, maar de Liefde die Ik koester voor elk kind van Mij op deze aarde.
Ik wil dat Mijn volgelingen Mijn woord van vrede en harmonie over de hele wereld verspreiden. Ze moeten
overal vrijwillig iedereen herinneren aan de noodzakelijkheid om Mijn boodschappen van Liefde te promoten.
Vraag muzikanten, de media, persoonlijkheden of iemand naar wiens stem wordt geluisterd en
gerespecteerd, te luisteren naar Mijn beden. Neem Mijn kelk van Liefde aan. Drink ervan want het je de
redding brengen waarnaar je hunkert, niet alleen in deze wereld, maar in het volgende leven. Vertel het aan
je eigen volk.
Hoe je dit doet bepalen jullie zelf, want degenen die reageren op Mijn oproep wordt het geschenk der
genaden gegeven, om dit hoogheilig werk te doen. Kinderen, hou dit voor jullie ogen. Hoe meer onder jullie
nu opstaan om Mijn Heilig Woord te verspreiden en iedereen de waarheid vertellen, hoe gemakkelijker het
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zal worden voor Mijn kinderen om de grote straf te doorstaan evenals de vervolging die gepland is door
de Nieuwe Wereld Orde.
Mijn boodschap aan de mensheid moet worden gehoord, beoordeeld en vervolgens moet er gehandeld
worden om allen eraan te herinneren dat zij hun geest moeten openen om het bestaan van God de
Almachtige Vader, de Heilige Sterke God, te accepteren. Wanneer zij dat doen, zal er terug vrede heersen.
Omwille van het offer dat Ik voor jullie allen gebracht heb door Mijn dood aan het kruis, hoor Mijn oproep en
doe wat je kan om iedereen die je kent, te laten begrijpen dat Ik spreek tot de wereld zoals Mijn Vader
sprak tot de profeten vóór Mijn komst op aarde. Wees sterk. Wees moedig. Bid tot Mij en Mijn Eeuwige
Vader om hulp gedurende jullie kruistocht.
Jezus Christus
Koning der Mensheid
Redder en Verlosser

139. Mijn Boodschappen zullen tranen van bekering brengen.
Donderdag, 14 juli 2011, 14:30 u.
Mijn geliefde dochter, je mag nooit vergeten dat zij die spreken in Mijn Naam, zullen worden bespot,
uitgelachen en men zal proberen hen af te schilderen als dwazen. Dit is het kruis waarover Ik sprak.
Wees nooit ontgoocheld als het toch gebeurt.
Velen dagen nu Mijn Heilig Woord uit. Sommigen stellen Mij vragen uit liefde voor Mij terwijl anderen erop uit
zijn om Mijn woord te laten uitschijnen als dom en onzin. Mijn kinderen moeten beseffen dat Ik Mijn
communicatie zal uitbreiden omwille van tijdsgebrek. Het maakt niets uit dat Mijn woord zal worden
aangevochten maar wees blij, omdat je weet dat er tegenwerking zal ontstaan wanneer Ik met Mijn kinderen
spreek. Dan weet je dat Ik het ben. Wanneer Mijn kinderen Mijn boodschappen lezen, zullen zij tranen
voelen opkomen en weten dat dit tranen van bekering zijn – een geschenk aan ieder van jullie door de
kracht van de Heilige Geest.
Veel van Mijn kinderen voelen zich verward, want als Mijn woord wordt gegeven aan de wereld zo op deze
manier, kan Ik hun dagelijks bestaan omver werpen. Mijn Woord zal niet iedere ziel vreugde bereiden,
want de waarheid kan soms beangstigend zijn. Als men ongestoord toelaat dat Mijn vrede hen
doorstroomt en wanneer ze zich onderwerpen aan Mijn Heilige Wil, zullen ze de echte vrede ervaren.
Vertrouw Mij, kinderen. Sluit Mij niet uit. Luister zorgvuldig naar wat Ik zeg en Ik zal jullie meenemen op
Mijn reis naar de eeuwige verlossing.
Vergeet niet, God de Vader leidt nu Zijn Koninkrijk dat niemand kan tegenhouden. Iedere poging om iets
dergelijks te bereiken zal mislukken. Gezien de zondaar Mij en Mijn Vader verder blijft beledigen, zal Zijn
hand weldra neerkomen. Vanwege De Waarschuwing houdt Hij ze tegen totdat de bekering is bereikt.
Ondertussen moeten allen die niet akkoord zijn met de waarheid, weten dat ze slechts weinig tijd nog
hebben om hun ziel voor te bereiden.
Bidt voor iedereen, opdat vele zielen zich nog zouden bekeren.
Jullie liefhebbende Verlosser
Jezus Christus
Koning van de mensheid

140. Terechtstelling, Euthanasie, Abortus en Zelfmoord.
Vrijdag, 15 juli 2011, 17:30 u.
Mijn dochter, wanneer Mijn kinderen liefde in hun hart voelen, kunnen ze er zeker van zijn dat Ik
tegenwoordig ben in hun zielen. Mijn liefde zal Mijn kinderen sterk houden wanneer zij dat het minst
verwachten. Dat geldt ook voor de verharde zondaars wier uitwendige bast zeer dikwijls een gevoelig hart
verbergt.
Elke persoon op aarde is een kind door God de Vader geschapen. Daarom is het licht in elke mens
aanwezig al is het soms zeer zwak wanneer zielen naar de duisternis getrokken worden. Desalniettemin is
Mijn licht nog altijd aanwezig. Want zonder dat zou er complete duisternis zijn waarin zij niet zouden
kunnen functioneren. Wanneer zielen een vreselijke toestand van duisternis bereiken nemen zij zeer
dikwijls hun toevlucht tot zelfmoord. Dat gebeurt wanneer Satan, als gevolg van de zwakheid van ziel en
geest, hun zielen rooft door hen ervan te overtuigen een einde te maken aan hun leven. Vele van Mijn
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volgelingen begrijpen de gemoedstoestand niet die zo’n duisternis kan hebben op een ziel, daarom moeten
zij veel bidden voor deze kinderen die in dergelijke staat van wanhoop verkeren.
God, Mijn Eeuwige Vader is steeds barmhartig en zal altijd deze zielen helpen van wie velen in zulke
mate lijden dat hun geest niet meer kan functioneren met hun volle verstand. Een doodzonde kan enkel
begaan worden wanneer een persoon, met volle tegenwoordigheid van geest, heldere intenties heeft om
datgene te doen waarvan hij of zij weet dat het verkeerd is. Dus alstublieft, ga er niet vanuit dat zulke zielen
helemaal verloren zijn want velen weten niet wat zij doen.
Wees ervan bewust dat Euthanasie door Mijn Vader wordt afgekeurd en is niet toegelaten, want niemand
kan willens en wetens het leven van een ander nemen. Geen enkele reden kan worden aangevoerd om dit
in de naam van Mijn Vader te rechtvaardigen. Verdraagzaamheid samen met het argument van een
menswaardige behandeling kunnen naar voren gebracht worden om deze daad te rechtvaardigen, maar
niemand, buiten de Almachtige Vader, kan beslissen over het tijdstip van de dood, want geen mens ter
wereld heeft dat recht. En hem zal nooit de toestemming gegeven worden om deze doodzonde te begaan.
Elk excuus wordt door mensen aangevoerd om het leven van een ander te nemen, maar geen enkel
daarvan zal aanvaard worden als zijnde juist in welke omstandigheid dan ook. Dat geldt voor
terechtstelling, de zonde van abortus en euthanasie.
Word wakker nu, jullie allen, en onthoud dat jullie streng zullen geoordeeld worden mochten jullie het meest
heilige van al Mijn Vaders Geboden breken: Gij zult niet doden. Onthoud dat er slechts één God is en Hij
alleen kan beslissen wanneer leven genomen wordt. Breek dit Gebod in volle kennis omtrent wat je doet en
je zal voor Eeuwig de kwellingen der Hel ondergaan.
Alstublieft, Ik smeek jullie, zwicht niet onder de druk van Satan die voortdurend aanmoedigt om leven te
nemen zodat hij zielen kan stelen die anders zouden bestemd zijn voor Mijn Vaders Glorievol Koninkrijk.
Jullie Goddelijke Verlosser
Leraar en Redder
Jezus Christus

141. Verenig jullie families om te genieten van het Nieuwe Paradijs op Aarde.
Zaterdag, 16 juli 2011, 23:00 u.
Mijn zeer geliefde dochter, zielen die verloren zijn, kunnen aan de buitenkant zeer vreugdevol lijken en hun
leven ten volle leven. Toch kunnen zij verloren zijn voor Mij en dat doet Mij veel verdriet. Zo velen in de
wereld gaan op in hun dagelijks leven, vol met dingen om te doen, zo druk bezig, dat ze vergeten dat deze
wereld gemaakt is van klei. Dat de doorgebrachte tijd hier zo kort is. Dat persoonlijke bezittingen tenslotte op
niets uitdraaien. Dat mensen wanneer zij sterven terugkeren tot stof en as. Maar dat hun zielen levend
blijven en zullen nooit sterven. De ziel zal voor eeuwig blijven bestaan.
Mijn kinderen, nu zeg Ik tot jullie, verenig jullie families en vrienden tot één geheel dichtbij Mijn Hart want
als jullie dat doen zullen jullie, steeds verenigd, het Nieuwe Paradijs op Aarde genieten voor 1.000 jaar. Dat
is Mijn belofte aan jullie allen. Leef jullie leven op een verantwoorde wijze. Zet jullie families altijd op de
eerste plaats voor al het andere, ook op deze aarde. Vertrouw altijd op Mij.
Breng jullie families naar Mij. Als zij niet bereid zijn om te komen, bid dan tot Mij en Ik zal hun de
aanmoediging geven die ze nodig hebben. Ik zal altijd de gebeden om zielen te redden beantwoorden.
Jullie Geliefde Verlosser
Jezus Christus

142. Iedere man die beweert dat Ik het ben, is een leugenaar, want Ik zal Mezelf nooit
manifesteren in een mens.
Zondag, 17 juli 2011, 15:40 u.
Mijn innig geliefde dochter, een van de meest verwarrende tijden zullen binnenkort ontstaan wanneer niet
alleen degenen die beweren te komen in Mijn naam, vals blijken te zijn, maar er zullen mensen komen die
zullen beweren dat Ik het zelf ben. Mijn kinderen moeten dit begrijpen. Ik kwam de eerste maal als man om
de mensheid te redden van de zonde. Deze keer zal Ik komen om te oordelen. Ofschoon velen tijdens De
Waarschuwing oog in oog met Mij staan, zal Ik geen tweede keer terug keren tot de Dag des Oordeels.
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Ieder mens die beweert dat Ik het ben, is een leugenaar. Zulke zielen, en er zijn er velen Mijn dochter,
hebben niet echt kwade bedoelingen. Zij zijn zo overtuigend misleid door de Bedrieger dat zij niet alleen
goddelijke krachten hebben, maar denken dat ze de vleesgeworden Zoon van God menen te zijn. Dit is niet
waar, want Ik zal Mijzelf nooit manifesteren in een ander mens op deze aarde. Dit kan nooit gebeuren.
Geen mens is een dergelijke eer waardig, dit is niet voorspeld geweest.
Velen zullen zich nu kenbaar maken en beweren dat ze Jezus Christus, de Zoon van God zijn. Omwille van
die arme zielen openbaar Ik het aan jullie. Kniel nu en vraag God de Vader om jullie te beschermen tegen
de Bedrieger. Hij wil jullie allen verwarren, zodat jullie, Mijn kinderen, wachtend op Mijn terugkeer naar de
aarde, door de atheïsten belachelijk gemaakt worden. Jullie maken niet alleen Mijn Naam te schande,
maar onwetend werken jullie in op mensen ten nadele van hun geloof in God, de Almachtige Vader.
Ik wil ook degenen waarschuwen die beweren wonderen te kunnen verrichten. Iedereen die aanspraken
maakt op dergelijke bevoegdheden, komt niet van God want er is maar één God en alleen Hij of Ik, Zijn
geliefde Zoon Jezus Christus, kan zulke dingen geven. Satan bezit anderzijds ook krachten. Hij kan illusies
creëren. In het geval van wonderbaarlijke genezingen kan Satan, door zogenaamde gebedsgenezers die
hun bevoegdheden zoeken in het occulte, o.a. tijdelijke wonderen bekomen. Maar zij blijven niet duren.
Satan kan zogenaamde wonderen bewerkstelligen, waaronder visioenen, gezien door velen in de lucht.
Nogmaals, ze zijn illusies en komen niet van God.
Kinderen jullie worden, terwijl jullie proberen jullie trouw te tonen aan Mij, elke dag verleid door de krachten
van het kwaad. Jullie moeten je alleen richten op Mij en op Mijn Eeuwige Vader. En herinner je dat Ik niet
op deze aarde wandel als een mens. Ik kan aanwezig zijn op de aarde in de geest, maar Ik zal Mijzelf nooit
manifesteren in een mens.
Bid elke dag voor leiding en voor het onderscheidingsvermogen om in staat te zijn leugens van de waarheid
te onderscheiden.
Jullie liefhebbende Redder
Jezus Christus

143. Je wapen is de keuze van je liefde voor Mij.
Dinsdag, 19 juli 2011, 23:45 u.
Mijn innig geliefde dochter, gelukkig ben je nu teruggekeerd in een geroutineerd leven na een kleine pauze
te hebben genomen. Als gevolg daarvan zul je sterker worden, maar herinner je dat je altijd beschikbaar
moet zijn voor Mij.
Mijn Liefde voor al Mijn kinderen is zeer krachtig en is heel anders dan de Liefde waar men over spreekt in
deze wereld. Mijn kinderen voelen Mijn Liefde wanneer ze de deur openen voor Mij wanneer Ik klop.
Wanneer Ik dan aan hun deur sta, hebben ze twee keuzes. Ze kunnen de deur openen en Mij binnen laten
of ze sluiten Mij buiten. Wanneer ze Mij toestaan om in hun zielen binnen te treden zal Mijn Liefde hen
doordringen. Het is een Liefde die ze vinden en maken dat ze zich verrassend zwak voelen, maar zo intens
van vreugde, dat ze niet kunnen ophouden het goede nieuws aan anderen te vertellen.
Mijn beminde volgelingen die Mij liefhebben, weten dat. Vanwege jullie liefde en toewijding tot Mij, sta Ik toe
dat jullie Mijn Liefde uitstralen zodat die aanstekelijk wordt en zich omarmend uitbreidt naar andere
zielen. Eens jullie toestaan dat Ik in jullie hart kom, zal Ik jullie vervullen met de genade van de Heilige
Geest, zodat jullie iedereen kunt vertellen wat het is dat Ik jullie nu meedeel.
Allereerst bemin Ik jullie met een diepe tederheid in Mijn Hart. Ten tweede, door Mijn liefde zal Ik nu het
kwaad in de wereld uitroeien zodat Ik al Mijn kinderen terug kan brengen in de omhelzing van jullie immer
liefhebbende Schepper, God de Vader.
Alstublieft, niemand van Mijn toegewijde volgelingen, mag toestaan dat angst in jullie hart opkomt omdat De
Waarschuwing wekelijks dichterbij komt. Want als deze grote akte van Mijn Barmhartigheid plaats vindt,
zullen jullie verheugd zijn. Mijn geschenk aan jou is dat je dichter bij Mijn Hart komt dan ooit te voren. Dit zal
je zo sterk maken, dat je doorreist zonder aarzeling in de richting van het Nieuwe Paradijs op Aarde, zo
zacht zal de overgang zijn.
Mijn liefde is nu krachtiger dan ooit. Mijn geliefde volgelingen, doe alles wat jullie kunnen om Mijn woord te
verspreiden. Gebruik welke middelen ook om mensen te vertellen om zich voor te bereiden op De
Waarschuwing. Jullie zijn moedig, Mijn kinderen, en jullie brengen vreugde en geluk in Mijn bedroefd Hart
dat elke seconde verlangt om al Mijn verloren zielen te redden.
Ik reken op jullie opdat jullie nu zoveel als mogelijk, bidden voor de zondaars die niet bestand zullen zijn
tegen de beproeving van De Waarschuwing. Ga nu, Mijn sterk liefdevol leger. Je gekozen wapen is jullie
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liefde voor Mij. Jullie zullen het weten in jullie hart dat Ik het ben die spreek en nu klop op je deur. Jullie
moeten nu op de deuren kloppen van Mijn heilige dienaars over de hele wereld en ervoor zorgen dat ze
Mijn Heilig Woord lezen.
Jullie geliefde Redder en Verlosser
Jezus Christus

144. Jullie bevinden je nu in het midden van de Verdrukking – Laatste half einde van
2012.
Woensdag, 20 juli 2011, 23:00 u.
Mijn dochter, je bent zoals je weet, de meest onaanzienlijkste visionaire wegens je gebrek aan kennis over
heilige zaken. Toch ben jij de uitverkoren boodschapster. Je moet begrijpen dat je onbekwaam bent om Mijn
boodschappen te verdedigen met echte autoriteit, dus daarom bewaar het stilzwijgen wanneer je gevraagd
wordt om Mijn boodschappen nader te verklaren.
Je zal uitgedaagd worden en geprovoceerd om je in te laten met theologische en in het bijzonder
eschatologie argumenten, maar je mag niet meer antwoorden of je eigen interpretatie geven. Vanwege dit
werk zal je niet geliefd worden. Spirituele jaloezie zal ontstaan onder Mijn volgelingen, vooral theologen en
degenen die heel hun leven de Bijbel bestudeerd hebben. Zwijg dus want je beschikt niet over de nodige
kennis, noch zoals Ik je al eerder heb gezegd, het gezag om dat te doen.
Volg alleen Mijn instructies en hou je op afstand. Reageer wel op gebedsintenties en op hulpaanbiedingen
van Mijn volgelingen en toegewijden die hun steun hebben toegezegd om samen dit werk te doen.
De tijd is kort nu. Alles gaat nu snel gebeuren. De Waarschuwing is nu kort bij, dus er is niet veel tijd
meer om te bidden voor die arme zielen die verloren zullen gaan. Door het bidden van het Kroontje van
de Goddelijke Barmhartigheid zullen vele miljoenen zielen gered worden.
Jullie bevinden je nu, Mijn kinderen, in het midden van wat genoemd wordt de Verdrukking, zoals het
voorspeld is in Mijn Heilig Boek. Het tweede deel, de Grote Verdrukking, zal beginnen zoals Ik al eerder
zei, vóór het einde van 2012. Dit is niet bedoeld om je angst aan te jagen, Mijn dochter, maar om je bewust
te maken van de dringendheid te bidden om Mijn hulp voor Mijn kinderen.
Reeds door de gebeden van Mijn visionairs over de hele wereld, begint de macht van de Nieuwe Wereld
Orde, gedreven door Vrijmetselaarskrachten, te verwateren en te ontwarren voor jullie ogen. Veel
meer van deze op macht beluste wereldwijde organisaties zullen in nederigheid op hun knieën gebracht
worden wanneer ze verantwoording afleggen voor hun slechtheid, niet alleen tegenover God de Vader, maar
ook aan degenen voor wie zij verantwoordelijk zijn op deze aarde.
Zie, hoe de vele machtige groepen proberen elkaar te overtreffen, hun eigen zonden toedekken en de
waarheid verbergen voor hen die ze vrezen op hoog niveau. Gebed, Mijn kinderen, bewerkt dit. God de
Vader treedt nu op om deze mensen te straffen eer ze het boze plan dat ze voorbereiden kunnen
uitvoeren om Mijn kinderen te controleren.
Dit is een pijnlijk moment, kinderen. Satans invloed is nog nooit zo krachtig geweest als in deze laatste
dagen van zijn heerschappij op aarde. Bestrijd zijn slechte wegen, kinderen – jullie allen. Kijk maar naar de
ravage die hij veroorzaakt wanneer hij broeder tegen broeder opzet, land tegen land, haat laat ontstaan
onder jullie allen en gebrek aan respect veroorzaakt voor elkaars leven. En dan is er de pure haat die hij in
Mijn kinderen zaait voor Mij, hun geliefde Zaligmaker. De haat die hij opzweept tegen Mijn Vader heeft
epidemische proporties aangenomen. De machtigste vorm van haat van de mens betoond aan Mijn
Vader is te ontkennen dat Hij bestaat.
Hoe moet je niet de angst voelen kinderen, die jullie heden in de wereld moeten zien. Niemand kan
voorbijgaan aan de diepe verontrustende beroering veroorzaakt door Satan en zijn miljoenen demonen, die
wereldwijd geïnfiltreerd zijn. Mijn liefde zal nu worden bewezen aan jullie allen. Door middel van ‘Mijn
Waarschuwing’ kom Ik nog een keer om jullie te redden door de genade van God de Vader. Geloof in Mij en
Mijn Eeuwige Vader, en jullie zullen niets te vrezen hebben. Negeer wat er gebeurt en jullie zullen je
onvoldoende kunnen voorbereiden.
Jullie beminnende Verlosser
Jezus Christus
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145. Iedereen zal het woord van Mijn Zoon horen vooraleer de tijd komt van Zijn
Wederkomst.
Zaterdag, 23 juli 2011, 17:15 u.
Tweede Boodschap van God de Vader
Ik kom in de naam van Mijn welbeminde Dierbare Zoon Jezus Christus.
Mijn uitverkoren dochter, terwijl je soms aarzelt in jouw aandacht voor de oproep van Mijn geliefde Zoon om
Hem te horen spreken, ben jij toch in Mijn ogen opgeklommen omwille van de gift die jij Hem geschonken
hebt. Jouw gift een offerziel te worden om zo miljoenen zielen te helpen redden doet Hem wenen van
vreugde en opluchting. Want elke dag, elke seconde, bij elk van jouw ademhalingen, zijn er zoveel zielen die
verloren gaan in de vuren van de Hel.
Mijn Zoon verlangt nu jouw totale onderwerping, Mijn dochter. Aarzel niet om aan elk van Zijn bevelen te
gehoorzamen. Jouw hart is vol liefde en medelijden, niet alleen voor Mijn dierbare Zoon, maar voor al Mijn
kinderen. Doordat jij aangeraakt werd door de Heilige Geest zal jij nu ogenblikkelijk liefde voelen voor
vreemdelingen in wie jij Mijn licht zal zien. Mijn dochter, aan jou werden nu de genaden gegeven om zowel
de liefde als het kwade in allen te zien. Jij zal ook in staat zijn om vlug de zonde in arme misleide zielen te
onderscheiden.
Ten behoeve van dit werk moet jij jezelf omringen met alle mogelijke bescherming. Mijn dochter, Ik zal jou en
je dierbaren beschermen, want nu zal jij veel krachtiger door de Duivel aangevallen worden. Bid en vraag Mij
elke dag om die bescherming en jij zal gespaard worden van de hevigheid van de vervolging. Jij moet een
beroep doen op Mij om jou te helpen deze boodschappen te verspreiden opdat de stem van Mijn Zoon
gehoord en geëerd zou worden op de gepaste wijze.
Mijn Boodschapper, Mijn dochter, jij begrijpt nog maar weinig omtrent wat van jou vereist wordt. Maar zoveel
informatie kan je slechts op zijn tijd gegeven worden. Jij zal nu door Mij geïnspireerd worden en onder Mijn
leiding zal jij de voorzegde profetieën vervullen wanneer het woord van Mijn Zoon onder de mensheid zal
verspreid worden net zoals het Heilig Evangelie. Iedere mens zal het woord van Mijn Zoon horen
vooraleer de tijd komt voor Zijn wederkomst. Aan jou werd deze opdracht gegeven en voor deze gave
moet jij het hoofd buigen in dankbaarheid omwille van dit glorievolle verzoek vanuit de Hemelen.
Mijn dochter, jij zal bijgestaan worden in elk opzicht, maar je moet Mijn Zoon altijd gehoorzamen. Sta nu op,
Mijn dochter, want de mensen hebben het nodig om het woord van waarschuwing te horen dat Mijn Zoon
schenkt, opdat de zielen niet de kwellingen van de Hel moeten ondergaan indien zij zouden sterven in
doodzonde, zonder dat hun eerst nog de kans gegeven werd om door Mijn Zoon te worden gered tijdens De
Waarschuwing.
Laat Mijn vrede nu over je ziel vloeien. Mijn Hart is bij je bij elke beweging die je maakt. Voel jezelf nooit
alleen met dit werk want je wordt elke minuut van de dag begeleid.
God de Vader

146. Augustus 2011 is de maand van de Redding der Zielen.
Zaterdag, 23 juli 2011, 17:30 u.
Mijn geliefde dochter, je maakt Me zo blij. Jouw totale overgave betekent nu dat Ik overal meer zielen kan
redden. De volledige betekenis van een offerziel, Mijn dochter, is voor jou nu nog niet zo duidelijk in haar
volledige betekenis, maar zal in de tijd duidelijker worden. Tegen die tijd zul je zo sterk zijn dat lijden voor Mij
te offeren, dat je dit vreugde zal geven en geen verdriet. Het zal dan niet eenvoudig zijn om voor Mij te
werken, je geliefde Verlosser.
Het was door de inspiratie van God, Mijn Eeuwige Vader, dat je aangemoedigd werd om Mij dit laatste offer
te brengen. Dit is een zeer bijzondere genade, Mijn dochter, ofschoon in menselijke termen gesproken, het
niet zo lijkt te zijn. Mijn genaden gaan niet altijd over het brengen van vreugde en geluk in je leven, ze
kunnen ook lijden brengen, maar tegelijkertijd je voorzien van een duidelijk inzicht in Mijn Glorierijk
Koninkrijk.
Heel veel mensen in de wereld vormen Mijn kostbaar leger. Zij zullen door middel van gebed, persoonlijk
lijden en de verspreiding van Mijn woord zielen redden. Hoe krachtiger Mijn leger is om zielen te redden, hoe
minder de impact zal zijn van de straf.
Ik vraag al Mijn kinderen om dagelijks gedurende de maand augustus het Kroontje van de Goddelijke
Barmhartigheid te bidden voor de verloren zielen die De Waarschuwing niet zullen overleven. Een dag
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van vasten in de week is ook goed evenals de dagelijkse Heilige Mis en het ontvangen van Mijn
Allerheiligste Eucharistie.
Als er genoeg van jullie dit doen, wat Ik noem ‘de maand van de redding der zielen’, dan zullen er daarna
miljoenen zielen gered worden over heel de wereld. Doe dit voor Mij kinderen en jullie zullen een deel van
Mijn Glorierijk Koninkrijk worden. Jullie ziel, op het moment van de dood, zal binnentreden bij Mij in het
Paradijs. Dat is Mijn ernstige en plechtige belofte.
Ik bemin jullie, Mijn kinderen. Ga nu en vorm het machtigste leger ter wereld. Het Leger van Liefde. Het leger
van de Redding.
Jullie liefhebbende Redder
Verlosser der mensheid
Jezus Christus

147. God de Vader zal diegenen vernietigen die samenzweren om het muntstelsel
ten val te brengen.
Zondag, 24 juli 2011, 23:00 u.
Mijn zeer geliefde dochter, de toewijding en trouw van Mijn volgelingen tegenover Mij en Mijn Eeuwige Vader
maken reeds een groot verschil. Mijn kinderen, jullie moeten weten dat jullie toewijding zulke vlammen doet
oplaaien dat het voelt alsof Mijn Hart zal barsten van liefde voor jullie. De Hemel jubelt thans, Mijn geliefde
kinderen, om de manier waarop jullie Mij met zoveel liefde en toewijding eren. In jullie ziel weten jullie dat Ik
het ben die spreek. Ik ben het die in jullie hart dat gevoel van liefde en tederheid teweegbreng.
Ik heb een boodschap voor eenieder van jullie, kinderen, die Mijn Allerheiligste Goddelijk woord op deze
website volgen. In een moderne wereld is dat de manier waarop Ik nu moet communiceren. Deze en andere
communicatiekanalen zullen gebruikt worden om er zeker van te zijn dat Mijn woord gehoord en gevoeld
wordt door al Mijn gelovigen, ongelovigen en zij die Mij in het geheel niet kennen.
Alstublieft, weet dat elke moeite die jullie doen uit liefde voor Mij reeds een impact heeft. Ik hoor elk van jullie
afzonderlijk. Ik ken de vreugde die Ik jullie ziel gebracht heb. Ik verwelkom de manier waarop jullie werk Mijn
woord verspreidt. Ik zal eenieder van jullie met bijzondere genaden en gunsten belonen. Vraag Mij om jullie
gebeden te verhoren. Kom naar Mij. Ik zal jullie roepen horen.
Het werk van de Nieuwe Wereld Orde begint reeds aan de naden uiteen te vallen. Dat is te danken aan
het gebed – jullie gebed. God de Eeuwige Vader zal diegenen vernietigen die hun gemeen plan blijven
uitvoeren om zowel het muntstelsel in de wereld omver te gooien als sommige politieke leiders die zij
trachten te onttronen. Zijn hand zal nu blijven uithalen om jullie te beschermen, kinderen.
Alstublieft, Ik roep jullie allen op om zoveel invloedrijke stemmen als mogelijk, inclusief de media, te vertellen
over deze boodschappen. Velen zullen jullie beschouwen als misleiders wanneer jullie over deze
boodschappen zullen spreken. Vrees niet, want de genaden die jullie zullen ontvangen door dit werk te doen
overtreft verreweg de aanvankelijke beledigingen die jullie zullen ondergaan.
Ga nu verder, Mijn geliefde kinderen, met liefde en vreugde in jullie harten. Want Mijn woord moet
verwelkomd worden. Eindelijk weten jullie dat Ik met jullie meewandel zodat Ik de liefdesbanden kan
versterken van al Mijn volgelingen die Ik gekozen heb om dichtbij Mijn Heilig Hart te zijn. Mijn Kostbaar
Bloed vloeit zo gewillig voor ieder van jullie, het bedekt jullie iedere dag opdat jullie zouden kunnen gered
worden.
Jullie zijn Mijn geliefde leger en samen zullen wij opstaan om jullie broeders en zusters terug te brengen in
hun rechtmatige glorievolle verblijf. Ik bemin en koester eenieder van jullie, kinderen. Vergeet dat nooit.
Wanneer jullie elke dag tot Mij bidden zeg dan dit gebed:
“O mijn dierbare Jezus, sluit mij in Uw Armen en sta mij toe om mijn hoofd op Uw Schouders te laten rusten
zodat U mij, wanneer de tijd gekomen is, kan opnemen in Uw Glorierijk Koninkrijk. Laat Uw Kostbaar Bloed
mijn hart overstromen opdat wij één mogen worden. Amen.”
Jullie geliefde Verlosser
Jezus Christus
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148. Satan is machteloos tegen Mijn toegewijde volgelingen.
Maandag, 25 juli 2011, 9:00 u.
Mijn geliefde dochter, het is met grote vreugde dat Ik je nog eens spreek over de bekering die nu plaats vindt
in de wereld. Naarmate er meer wreedheden worden begaan door mensen onder invloed van Satan, des te
meer beginnen Mijn kinderen zich nu vragen te stellen over de omvang van deze moorddadige doelen, die
nu heersen in de wereld. Naarmate er meer kwaad wordt begaan, zal het besef dat Satan dit feitelijk
veroorzaakt toenemen. Voor degenen die niet geloven dat hij bestaat, laat Mij dan uitleggen hoe je zijn boze
werken kunt ontdekken.
Elke keer dat Mijn kinderen getuige zijn van moord, zelfmoord, oorlog, corruptie van de machtige regeringen,
hebzucht, arrogantie en onrecht, weet dan dat deze daden manifestaties zijn van Satan. De Boze is nu
wanhopig aan het werk om de geesten van Mijn kinderen te vergiftigen, hij zal alles doen wat hij kan op dit
moment in de geschiedenis, zo intens is zijn woede. Jullie Mijn kinderen, zijn het doelwit. Terwijl hij het
makkelijk vindt om zielen te infecteren die zichzelf wijd openen voor zijn invloed – zij die voortdurend
zelfverheerlijking zoeken op aarde – vindt hij het steeds moeilijker om de geest van Mijn toegewijde
volgelingen te beïnvloeden. Zo gezegend zijn zij door de gave van de Heilige Geest, dat hij, Satan,
machteloos is tegen hen.
Vooral diegenen die gehoorzamen aan Mijn oproep tot het gebed zullen sterker worden in geest en ziel. Dan
kan het ze niet schelen of Satan tegen hen woedt want jullie pantser is sterk. Dit betekent niet dat hij niet
elke methode gebruikt om jullie te verleiden door de begeerten van het vlees. Dit betekent niet dat hij je niet
zal kwetsen door gefluister in de oren van hen die dicht bij je staan en degenen van wie je houdt. Blijf
standvastig Mijn volgelingen, want door jullie kracht zal hij voor altijd worden verpletterd. Mijn kinderen, hij
zal machteloos worden wanneer bekeringen toenemen. Want hoe kan hij verkrijgen dat jullie drinken uit zijn
verdorven beker van haat jegens de mensheid, als je niet dorst naar al zijn loze beloften? Hoe sterker je
bent, hoe minder hij jullie zal lastig vallen.
Weet nu dat wanneer je getuige bent van de wereldwijde onrust, dan is de Bedrieger aan het werk.
Mijn volgelingen herkennen meteen de boosheid van Satan wanneer ze zijn werken zo overduidelijk zien.
Bid dat je broers en zussen ook getuigen over zijn boze werken en die erkennen voor wat ze zijn. Het is
slechts wanneer de niet-gelovigen uiteindelijk accepteren dat Satan bestaat dat ze hun toevlucht tot Mij
zullen nemen. Bid nu voor een wereldwijde bekering. De bekering die zal plaats hebben komt niet alleen
voort uit De Waarschuwing, maar ook uit de waarheid.
Jullie geliefde Leraar en Redder
Jezus Christus

149. Oproep aan de priesters en religieuzen van de Rooms Katholieke Kerk.
Maandag, 25 juli 2011, 21:00 u.
Mijn innig geliefde dochter, Mijn woord verspreidt zich nu snel zoals voorspeld met betrekking tot De
Waarschuwing.
Mijn arme gewijde dienaars lijden, Mijn dochter. Vraag iedereen die Mijn boodschappen leest vurig te
bidden voor al de gewijde dienaars, priesters, nonnen, pastoors en al diegenen die aan het hoofd staan van
Christelijke congregaties over de hele wereld.
De Katholieke Kerk wordt ondraaglijk vervolgd boven alle proporties. Satan en zijn leger hebben de
Rooms Katholieke Kerk aangevallen door besmetting. Het is zijn verlangen om Mijn Kerk te ondermijnen
door de slechtheid van klerikaal misbruik die geleid heeft tot deze verschrikkelijke situatie.
De arme kinderen die seksueel misbruikt werden zijn aangevallen door de handlangers van Satan die
aanwezig waren in deze gewijde dienaars, die zichzelf toelieten om verleid te worden door de Boze.
Satan wandelt in Mijn Kerk want hij wil haar ondergang. Wat betreft Mijn arme onschuldige nonnen en
priesters, ook zij zijn het slachtoffer van de veroordelingen van hen die de zonden van anderen op hen
schuiven.
Ik vraag aan Mijn geliefde priesters, nonnen en heilige dienaars het volgende. Geef niet op. Vergeet niet dat
jullie door die beproevingen verheven worden in Mijn ogen als jullie die verdragen. Laat Mij nu jullie tranen
wegwissen want jullie worden vervolgd op een nooit eerder geziene wijze ervaren door Mijn Kerk.
Jullie, Mijn geliefde dienaars, zijn Mijn apostelen en mogen nooit aan deze extreme druk toegeven. Jullie
mogen nooit je roeping opgeven om Mij te volgen want vergeet niet dat Ik jullie Kerk ben. Ik ween tranen van
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grote droefheid om jullie. Jullie lijden nu wegens de zonden van jullie broeders en zusters die door de
Duivel bezeten waren. Bid, bid, bid nu om moed en om waardig Mijn Heilig Woord door te geven.
Ik heb jullie steun meer dan ooit nodig. Ik heb jullie nodig om de Sacramenten toe te dienen aan een
hongerige en ontgoochelde gemeenschap. Alstublieft, verlaat Mij niet, vooral op dit moment dat Satan met
zijn volgelingen geïnfiltreerd is in de Christelijke Kerk.
Keer nu om en bidt vurig om je te redden voor de Valse Profeet, die wandelt binnen de machtige muren
van het Vaticaan. Hij zal weldra zich verheffen. Wend je niet tot hem want dan zal je voor eeuwig voor Mij
verloren zijn. Dat is Mijn belofte. Kniel neer in alle nederigheid en roep de Heilige Geest om je ziel te
verlichten, zodat je in staat zal zijn om de waarheid te onderscheiden van de leugens die jullie gedwongen
zullen zijn door de Valse Profeet te slikken.
Wees nooit ontgoocheld door de beproevingen die jullie doorstaan. Accepteer ze voor wat ze jullie bieden –
kracht van de geest en ziel. Dan zullen jullie Mijn kinderen leiden naar het Einde der Tijden met nederigheid,
waardigheid en kracht. Wees moedig nu. Ik leid jullie. Keer nu om en bid voor extra genaden die jullie sterker
maken in je goddelijke missie.
Jullie liefhebbende Redder
Jezus Christus

150. Boodschap van de Maagd Maria aan de ‘Offerziel’.
Donderdag, 28 juli 2011, 14:25 u.
Mijn kind, het is met grote vreugde dat Ik kom om je te helpen leiden in je missie om Mijn geliefde Zoon,
Jezus Christus, te helpen om nog meer zielen te redden. Jouw totale overgave om je aan te bieden aan de
Allerhoogste, God de Vader, je instemming om offerziel te worden, is aanvaard met grote vreugde in de
Hemel.
Jij, Mijn kind, gaat nu helpen die zielen te redden die anders bestemd zouden zijn voor de krochten van de
duisternis. Dit offer zal worden beloond met bijzondere genaden om je de kracht te geven beproevingen
gemakkelijker te doorstaan. Je geest, Mijn kind, zal nu zo worden gesterkt dat zaken in verband met de
materialistische wereld, weinig in je ogen betekenen.
Doe altijd beroep op Mij, je Moeder en raadgeefster om je te brengen in de schoot van Mijn dierbare geliefde
Zoon, Jezus Christus en God, de Allerhoogste. Bid nu om je voldoende voor te bereiden jezelf op de juiste
wijze toe te wijden voor deze belangrijke uitdaging.
Ik zal je altijd bedekken met Mijn heilige mantel en jij, Mijn dierbaar kind, zal altijd dicht bij Mijn Hart zijn.
Je liefhebbende Moeder
Koningin van de Engelen

151. Bid voor de zielen van diegenen die de verdoemenis onverschrokken tegemoet
treden die De Waarschuwing niet zullen overleven.
Donderdag, 28 juli 2011, 15:30 u.
Mijn dochter, de geestelijke dorheid die je meemaakte tijdens de laatste paar dagen toen het je onmogelijk
was om te bidden, was de Bedrieger die je probeerde weg te trekken van Mij.
Nu je je definitieve toestemming hebt gegeven om een offerziel te worden aan Mijn Eeuwige Vader om Me te
helpen zielen redden, zal je nu een bijkomende bescherming gegeven worden om te voorkomen dat de
Bedrieger je afleidt.
De tijd is nu rijp voor veel gebed en dit is jullie laatste kans, kinderen, om zielen te helpen redden die De
Waarschuwing niet zullen overleven. Gelieve gehoor te geven aan Mijn oproep om veel te bidden voor die
arme verloren kinderen tijdens de maand augustus aangeduid als maand van de Redding der Zielen.
Verspreid overal aan gebedsgroepen Mijn oproep in verband met de dagelijkse Heilige Mis, de dagelijkse
Heilige Eucharistie en één vastendag in de week voor de hele maand augustus. Onderschat niet de kracht
van jullie gebeden om zielen te redden.
Begin met te bidden voor je eigen familieleden die in zonde leven of die ongelovig zijn. Bedoeld zijn goede
vrienden en kennissen die hun rug vrijwillig gekeerd hebben tegen Mijn leringen en die anderen onrecht
aandoen. Zij hebben nu behoefte aan jullie gebeden.
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Nu is het tijd voor een rustige beschouwing, gezien de dag van De Waarschuwing dichterbij komt. Stil
gebed, ononderbroken gebed en toewijding is geboden, en Ik beveel Mijn heilige dienaars om overal Mijn
kinderen te helpen zodat ze kunnen bidden voor de zielen van degenen die anders verdoemd zouden zijn.
Alleen het gebed kan hen nu helpen, vooral het bidden van het Kroontje van de Goddelijke Barmhartigheid.
Verenigd in liefde voor Mij.
Jouw liefhebbende Redder
Jezus Christus

152. Jullie behoren Satan niet toe, jullie behoren Mij en Mijn Eeuwige Vader toe.
Zaterdag, 30 juli 2011, 15:30 u.
Mijn innig geliefde dochter, er zijn momenten dat je denkt dat je niet in staat bent om de beproevingen die je
krijgt door het ontvangen van Mijn boodschappen te verdragen, maar wees niet bang, angst hoef je niet te
voelen. Als je kan, laat Mij dan eerst je angst wegnemen door Mij volledig te vertrouwen en je zal vrij zijn.
O, hoe zijn Mijn kinderen de machtige kracht vergeten van het Goddelijke Rijk, Mijn dochter. Indien ze
slechts één moment hun verdedigingsschild zouden afleggen, zouden ze duidelijk in staat zijn om Mijn
goddelijk plan voor de mensheid te zien. Dit schild, het schild van de menselijke intelligentie, gedreven
door menselijke logica, werd ontwikkeld door de vooruitgang van de wetenschap, het is niets anders
dan hooi. Het lijkt stevig, maar het is leeg van substantie. Toch is de mens ervan overtuigd dat het hem
beschermt tegen de waarheid, de waarheid van Gods goddelijke tegenwoordigheid.
Het schild, Mijn kinderen, dat jullie van Mij en van Mijn leer in jullie leven afsnijdt zal jullie ondergang
betekenen. Het zal jullie in die dagen geen bescherming bieden en het zal zo snel verbranden als stro zodat
jullie naakt staan. Jullie naaktheid zal jullie tenslotte het bedrog van Satan en al zijn lege beloftes van
wereldse bescherming die dus niet echt bestaat openbaren. De verstoktheid van de mensen om het
bestaan van Mijn Eeuwige Vader te erkennen, zal de oorzaak zijn van de verbanning naar de eeuwige
duisternis.
Wanneer jullie Mijn licht zien, de vlammen van Mijn Liefde weldra in de lucht zichtbaar ziet worden, laat
dan geen twijfel opkomen. Dit zal geen illusie zijn. Het zal realiteit zijn en jullie moeten je vernederen om
de ogen te openen voor de waarheid. Wend de ogen niet af of krimp niet ineen van angst. Mijn
tegenwoordigheid moet begroet worden als jullie laatste kans tot redding. Ik ben het die jullie kom omhullen
in Mijn armen. Ik ben het, jullie Redder die jullie nogmaals wegleidt van de afgrond der duisternis en
wanhoop. Ik heb jullie verteld dat Ik jullie nooit zal verlaten. Ik zal jullie nooit overlaten aan de ‘genade’
van Satan want jullie behoren hem niet toe. Jullie behoren Mij toe en Mijn Eeuwige Vader, jullie
Schepper.
Wanneer jullie Mijn vlammen van glorie zien in de lucht, wees dan vol vreugde. Iedere twijfel die je ooit had
over het bestaan van God de Vader zal verdwijnen. Om uit de genaden die De Waarschuwing jullie zal
geven ten volle het nut te halen, opdat jullie gered kunnen worden, moeten jullie klein worden in Mijn
ogen en Mij smeken om jullie zonden te vergeven. Mijn Liefde zal jullie ziel overvloedig overspoelen en
jullie zullen tot Mij en jullie rechtmatige woonst terugkeren.
Weerstaan jullie Mijn Barmhartigheid uit arrogantie of door intellectueel geredeneer zullen jullie
verloren zijn.
Verwacht nu Mijn genade vol vreugde en enthousiasme want jullie zullen weer heel worden. Jullie zullen
nieuw geboren worden.
Jullie liefhebbende Redder
Jezus Christus

153. Wees te allen tijde voorbereid.
Maandag, 1 augustus 2011, 23:00 u.
Mijn innig geliefde dochter, je bent eindelijk echt verenigd met Mij. Nu zie je waarom het noodzakelijk is om
mensen de ogen te openen zodat ze zich kunnen bekeren en binnengaan in het Koninkrijk van Mijn Vader.
Veel mensen bespotten Mij vandaag. Wanneer Mijn naam door gelovigen met eerbied genoemd wordt,
worden zij bespot, gehoond en uitgelachen. Er zijn ook anderen die niet alleen Mij ontkennen, maar
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die Mij ook haten. Nooit eerder zijn er zoveel mensen geweest op de wereld die het geloof de rug hebben
toegekeerd.
Zoveel zielen verkozen om elke gedachte te verwerpen dat Ik en Mijn Eeuwige Vader bestaan. Ze denken
dat het niet uitmaakt of ze geloven of niet en dat het irrelevant is in hun leven. Veel van hen die lauw zijn in
het geloof, nemen afstand van Mijn leringen en bewijzen Mij alleen lippendienst. Ze geloven dat ze jaren
genoeg hebben om later in hun leven zich opnieuw te wijden aan het geloof. Dit geldt voor de jongere
generaties die denken dat hun geloof niet iets is wat ze nodig hebben en waarover ze zich nu al zorgen
moeten maken. Ze menen dat ze nog veel jaren voor zich hebben om Mij, hun liefhebbende Verlosser en
Mijn Eeuwige Vader te eren. Daarom neigen oudere mensen ertoe hun geloof op latere leeftijd weer aan te
wakkeren wanneer ze beginnen nadenken over het hiernamaals.
Wat de mens niet begrijpt is dat ze op elk moment kunnen sterven, elke leeftijd vanaf de geboorte tot in hoge
ouderdom. Het maakt niets uit want men moet altijd bereid zijn.
Ik smeek alle gelovigen om te bidden voor het onderscheidingsvermogen om jonge mensen overal te
onderrichten van de dringende noodzaak hun ogen te openen voor de liefde die Ik en Mijn Eeuwige Vader
hebben voor ieder van hen. Help om hun ogen te openen voor de belofte van het Paradijs. Het is jullie plicht
nu tegenover Mij zodat Ik Mijn jonge kinderen niet verlies door de leugens die Satan vandaag verspreidt in
de wereld.
Help Mij om allen te redden die geloven dat ze voldoende tijd hebben hun zielen voor te bereiden op het
Nieuwe Paradijs op Aarde dat naderbij komt en in een handomdraai werkelijkheid zal worden op het moment
dat de meesten van jullie het niet verwachten.
Jullie beminnende Leraar en Redder
Jezus Christus

154. Vragen aan Jezus.
Maandag, 1 augustus 2011, 23:30 u.
Na ontvangst van de boodschap getiteld ‘Wees te allen tijde voorbereid’ zag de visionaire een beeld van
Jezus, waarin Hij verdrietig verscheen. Ze stelde Hem een aantal vragen waarop Hij antwoordde.
Vraag aan Jezus: Bent U verdrietig?
Antwoord: “Ja en uitgeput. De zonden van de mensen splijten Mijn Hart in twee.”
Vraag: Wat kan U helpen?
Antwoord: “Gebed, veel gebed. De toewijding van Mijn volgelingen door het dagelijks overwegen van het
Kroontje van de Goddelijke Barmhartigheid en de Heilige Rozenkrans zal Mijn kinderen redden. Zij, Mijn
volgelingen, moeten volharden ook al is dit moeilijk.”
Vraag: Wat stoort U het meest?
Antwoorden:
“Diegenen die niet enkel Me haten, maar gekozen hebben om Satan te aanbidden in obscene rituelen waar
ze niet zien kunnen hoe ze belogen worden.”
“Mijn heilige dienaars die hun liefde voor Mij verloren hebben.”
“Degenen die anderen vervolgen.”
“De moordenaars zonder interesse voor het leven van Mijn kinderen.”
“Abortus, de ergste vorm van genocide. Ik ween ieder moment tranen voor Mijn kleine zielen die nooit ertoe
zullen komen tot hun eerste ademtocht.”
“Oorlog en het gemak waarmee dit meestal wordt gevoerd door degenen die zelf, indien ze op het slagveld
geplaatst werden, zouden weglopen uit lafheid. Velen die de oorlog verklaren doen dat enkel uit
machtshonger. Zij beledigen Mij zeer.”
Vraag: Wat maakt U gelukkig?
Antwoord: “Het geloof van Mijn volgelingen en zij, die vast besloten zijn Mij te helpen om zielen te redden. Ik
bemin hen met veel tederheid en mededogen. Zij zullen in het Rijk van Mijn Vader buitengewoon beloond
worden.”
Einde
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155. God de Vader: Eén van de meest dringende boodschappen aan de mensheid.
Dinsdag, 2 augustus 2011, 20:15 u.
Ik kom in de naam van Mijn Zoon Jezus Christus. Ik ben God de Vader en wens te communiceren met de
hele wereld. Het is Mijn bedoeling om de ernst van de straf te verminderen en de mensheid een kans te
geven om hun hart te openen voor de waarheid van Mijn bestaan. Zij, Mijn dierbare kinderen, moeten weten
dat Ik in de eerste plaats een God ben van genade en dan eerst van gerechtigheid.
Mijn Barmhartigheid heeft buitengewone grenzen bereikt. Ik zal, als gevolg van de kracht van het gebed,
Mijn hand tegenhouden uit Barmhartigheid, zodat voor de mens de haat die zich in vele zielen manifesteert
over de hele wereld, getemperd wordt.
Pas op Mijn kinderen, wanneer Ik jullie waarschuw dat indien het jullie niet lukt om de uitbreiding van de
zonde te stoppen, dat zal resulteren in een straf die een groot deel van de mensheid zal vernietigen.
Zo'n straf zal niet eerder gezien zijn sinds de dagen van de zondvloed die de aarde verwoestte in de tijd
van Noach.
Ik zal niet langer toestaan dat jullie, Mijn ondankbare kinderen, degenen vernietigt, die hun trouw getoond
hebben aan Mij. Ik zal niet toestaan dat de Ene Wereld Orde Mijn schepping besmet. Mijn kinderen.
Mijn aarde.
Beschouw dit nu als één van de laatste waarschuwingen gegeven aan de mensheid. Keer je nu af van de
weg van de zonde en je zal gered worden. Keer je af van de weg van de blinde toewijding aan de verleiding
van Satan en zijn verleidelijke bekoringen die je aantrekt door middel van eigenliefde en van materiële
wonderen. Mocht je doorgaan deze prachtige wereld geschapen uit liefde voor jullie op deze manier te
vernietigen, zal ze je onttrokken worden opdat je geen verdere schade aanricht.
Ik ben de God van Liefde en lankmoedigheid, maar Mijn geduld raakt op. Degenen die Mijn kinderen
blijven verminken en vernietigen door middel van oorlog en de controle van de wereldfinanciën, weet dat
jullie dagen zijn geteld. Jullie kans op verlossing zal nu de laatste zijn. Mocht je tijdens dit grote geschenk
van Barmhartigheid, dat De Waarschuwing is, niet adequaat reageren, dan zullen jullie en je volgelingen
vernietigd worden.
Mijn Glorie zal bekend worden bij iedere man, vrouw en kind. Degenen die kozen voor de weg naar Mijn
Koninkrijk zullen eeuwig leven. Degenen die dit niet doen zullen een duisternis ervaren zoals ze zich niet
konden voorstellen en ook niet willen.
Volgelingen van Satan die willens en wetens zijn boosheid verafgoden, aanhoor nu Mijn belofte. Jullie, Mijn
verloren kinderen, zal tijdens De Waarschuwing nog eens de hand van liefde en vrede aangeboden worden.
Grijp ze want het zal je leven terug in de boezem van Mijn liefde brengen. Negeer Mijn oproep en je zal
lijden voor de eeuwigheid en nooit meer terugkeren in de schoot van Mijn geliefde familie.
Dit nu, Mijn dochter, is een van de belangrijkste waarschuwingen om je broeders en zusters te redden
van het martelende vuur van de eeuwige verdoemenis.
Koning van de Allerhoogste
God de Almachtige Vader

156. Boodschap van de Maagd Maria: Ik zal enkel nog een paar keer verschijnen in
de wereld.
Woensdag, 3 augustus 2011, 9:45 u.
Mijn kind, het is onnodig angstig te zijn over dit werk want er is voorspeld dat er bekeringen zullen
plaatsvinden. Helaas, niet alle mensen zullen of kunnen gered worden. Zij, die Mijn geliefde Zoon vervolgen
in de wereld van vandaag zijn slechter dan degenen die Hem gekruisigd hebben. Omdat Mijn Zoon stierf
om de mensheid te redden van de zonde, werd in de hele wereld het onderricht gegeven over de noodzaak
van de devotie tot Mijn Zoon. Velen die de waarheid kennen verkiezen om dit te negeren.
Ik ben zo vaak gezonden om het gebed aan te moedigen in de hele wereld en toch zijn Mijn
waarschuwingen aan de kinderen door de tijd vergeten. Vandaag, wanneer Ik Mijzelf openbaar door zieners
in verschillende landen, worden ze niet alleen genegeerd, maar ze lijden ook omdat ze belachelijk gemaakt
worden. Mijn aanwezigheid en de tekenen die Ik toon in de lucht en andere manifestaties zijn verworpen.
Zelfs priesters en bisschoppen negeren Mijn waarschuwingen. Ook zij hebben zich afgewend van een
geloof in goddelijke tussenkomsten. Hoe blind zijn zij dat ze de hulp van Mij, hun beminde Moeder,
afwijzen.
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Mijn Zoon lijdt zo veel, het is hartverscheurend om Hem vandaag te zien in doodsangst vanwege het kwaad
van de zonde. Mijn kinderen hebben geen idee hoe Hij lijdt als Hij de wreedheid van de mens ziet.
Mijn kind, herinner Mijn kinderen eraan dat Ik alleen nog maar een paar keer zal verschijnen in de wereld,
omdat de tijd is gekomen voor de laatste strijd wanneer Ik de Kop van de Slang zal verpletteren.
Mijn kinderen moeten weten hoezeer ze geliefd en gekoesterd zijn door Mijn geliefde Zoon. Ik dring er bij
hen op aan hun harten te openen en Hem de liefde en het medelijden te tonen die Hij verdient. Hij, jullie
Redder, die vrijwillig de dood aanvaardde op de meest wrede wijze, om jullie te redden, wil nu deze
generatie redden uit de valstrikken van Satan.
Hij, de Bedrieger, lacht Mijn kind, want hij weet dat hij erin geslaagd is kostbare zielen te stelen. Bid, bid, bid
nu opdat Mijn Zoon zal gehoord worden tijdens De Waarschuwing en dat Zijn gave van de verlossing
nederig en met open armen aanvaard zal worden.
Herinner, als jullie Moeder, zal Ik altijd pleiten voor genade voor Mijn kinderen. Mijn tranen zijn gevloeid
voor diegenen die de waarheid niet horen willen want het is alleen door middel van voortdurend gebed dat
deze ongelukkige zielen kunnen gered worden.
Jullie geliefde Moeder
Onze Lieve Vrouw
Koningin van Smarten

157. Mijn verjaardag is een heel bijzondere feestdag.
Donderdag, 4 augustus 2011, 20:30 u.
Morgen, Mijn kind, is het een heel bijzonder feest voor Mij, je liefhebbende Moeder, want het is Mijn
verjaardag.
Mijn Hart is vervuld met verdriet vanwege de beledigingen die Mijn geliefde Zoon lijdt voor de zonden van de
mensen. Ik glimlach naar Mijn toegewijde kinderen die alles doen wat ze kunnen om zielen te redden, maar
Mijn tranen vloeien nog omdat Ik het lijden in jouw wereld niet kan aanzien.
Mijn kind, wend je niet af zelfs maar voor één moment, wanneer je de boodschappen van Mijn Zoon Jezus
Christus en God de Allerhoogste verspreidt want de tijd dringt.
Wijd zoveel tijd als je kunt aan dit werk. Blijf doorgaan, Mijn kind. Ik zal je altijd omringen met Mijn heilige
mantel.
Je liefhebbende Moeder
Koningin van de Hemel

158. Tijd om te wachten – vertel aan anderen wat ze mogen verwachten.
Donderdag, 4 augustus 2011, 21:40 u.
Mijn innig geliefde dochter, de wereld zakt elke dag dieper in het verval. Onder Mijn kinderen zijn er
gemengde gevoelens van hoop, zorgen, boosheid en wanhoop door oorlog en het gebrek aan geld om
jullie gezinnen voldoende te kunnen voeden en kleden. Maar let op. Jullie zullen niet langer alleen moeten
strijden want vrij vlug na De Waarschuwing zal er een positief gevoel zijn van licht en liefde in de wereld.
Niet alles is verloren, Mijn dochter.
Bid voor hen die zich bekeren tijdens De Waarschuwing dat ze zullen blijven op de weg van de waarheid.
Bid dat de liefde voor Mij en Mijn Eeuwige Vader sterker zal worden onder de volgelingen die de waarheid al
kennen.
Zolang Mijn kinderen de gave van De Waarschuwing aannemen is er niets te vrezen.
Voor degenen die niet op de weg blijven en die terug keren naar de zondige wegen, zij hebben veel te
vrezen. Mijn Vader zal niet toestaan dat ze anderen besmetten door hun eigenzinnige en boze wegen. Ze
zullen gestopt worden. Helaas zullen velen zich afkeren van de waarheid en proberen verder te gaan met
streven naar macht en controle uitoefenen over de rest van Mijn kinderen.
Bid dat de straf zal worden gemilderd. Jullie gebeden zullen helpen om dergelijke situaties te veranderen
en af te wenden. Dit is nu de tijd van wachten. Bidden. Voorbereiden en ervoor instaan dat zo veel
mogelijk mensen weten wat ze moeten verwachten.
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Deze maand augustus van ‘Redding der Zielen’ is zo belangrijk, kinderen. Gelieve in deze maand jullie
toewijding te volharden voor de vele zielen die je zal redden. De Hemel verheugt zich op de liefde en de
gulheid van het hart en de ziel van al Mijn volgelingen die deze verbintenis gemaakt hebben, een speciaal
geschenk aan Mij, zodat mensen gered worden tijdens De Waarschuwing.
Ga nu, Mijn dochter en verspreidt Mijn woord. Ga nu in vrede en liefde.
Je geliefde Verlosser
Jezus Christus

159. God de Vader: De rol van het lijden.
Zondag, 7 augustus 2011, 14:45 u.
Ik ben de Alfa en de Omega. Ik ben God de Vader, Schepper van de mens en het Universum.
Mijn dierbare dochter, Ik heb jouw geschenk definitief aanvaard om Mij te helpen zielen redden. Jouw
geschenk wordt aanvaard met liefde en vreugde. Dit zal geen gemakkelijke weg zijn, maar je zal beschermd
worden als je Mij iedere dag om hulp vraagt.
Jouw lijden zal geestelijk zijn en zal een duisternis van de ziel zijn. Als het erger wordt, herinner je dan altijd
aan de schepselen, die door jouw lijden gered worden.
Ga zo vaak je kunt naar de Aanbidding om de noodzakelijke kracht te bekomen voor dit werk. De
boodschappen van Mijn geliefde Zoon zullen continue verder gegeven worden. Ze moeten zoals voorheen
verstuurd worden, want Zijn boodschappen aan de wereld zullen toenemen, niet verminderen. Je wordt
geholpen door vele heiligen die voor jou ten beste spreken.
Bid verder tot de Heilige Drievuldigheid om de genaden die nodig zijn om sterk te blijven. Voel je nooit
verlaten, dat zal zo lijken maar het is een deel van je lijden. Laat je hoofd rusten. Zwijg en toon aan de
buitenwereld je vreugde. Negeer degenen die je willen kwetsen. Herinner veeleer dat door het Goddelijk licht
dat door jouw ziel zal schijnen de duisternis in andere zielen zal uittrekken. Dan, en alleen dan, zul je de pijn
bevatten die door het hart van Mijn Zoon brandt wanneer Hij de zonden in de wereld ziet. Jouw lijden zal
slechts een fractie zijn van wat Hij iedere minuut van de dag doorstaat.
Aanvaard nu het geschenk dat ook jij hebt gekregen door de roeping van een offerziel te worden.
Herinner je, Mijn dochter, je bent altijd in Mijn Hart. Ik waak over je en bescherm je. Glimlach nu. Heb geen
angst voor dit werk want dit werk zal jou, je familie en dierbaren grote beloningen brengen in Mijn Glorierijk
Koninkrijk.
Jullie liefhebbende Vader
God de Schepper van alle dingen

160. Kinderen wordt niet ontmoedigd door verhalen van wanhoop waarmee de
mensheid zal geconfronteerd worden.
Maandag, 8 augustus 2011, 19:45 u.
Mijn innig geliefde dochter, het is sedert dagen dat Ik nog met je gesproken heb. Dit was om je een kans te
geven om naar het advies van Mijn Geliefde Vader, de Allerhoogste God, te luisteren en om je te helpen de
rol van het lijden voor het redden van zielen te begrijpen.
De dagen worden steeds korter nu de tijd van De Waarschuwing naderbij komt. Alles is klaar voor de
vlammen van Mijn Liefde die de hele wereld als één zullen omhullen. De engelenkoren in de Hemel wachten
nu op de dag van glorie wanneer Ik terugkeer om de mensen hun laatste kans te bieden om het bestaan van
Mij en Mijn Vader te aanvaarden.
Kinderen, wordt niet ontmoedigd door geruchten of verhalen van wanhoop waarmee de mensheid zal
geconfronteerd worden. In plaats daarvan, kijk nu naar Mij en vertrouw Mij je angsten toe. De mensheid zal
een bijzonder geschenk ontvangen. Niet alleen zullen de mensen Mij zien van aangezicht tot aangezicht,
maar ze zullen uiterst gelukkig zijn om de waarheid die voor hun ogen getoond wordt, te leren en te zien.
Dit zal een grote dag in de geschiedenis zijn, wanneer aan jullie allen de hoop en liefde getoond worden.
Zelfs grote, verstokte zondaars zullen buigen en tranen van berouw wenen. Dit is goed nieuws, kinderen,
want ze kunnen gered worden als ze hun trots en ego laten vallen. Allen moeten door hun eigen vrije wil
verenigd worden om Mij toe te laten in hun harten te komen zodat ze geleid worden naar het Licht.
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Voor veel zondaars in doodzonde zal dit licht branden in hun ogen en ziel. Het zal pijnlijk zijn. Als ze alleen
maar de schrik doorstaan om te zien hoe ze Mij beledigd hebben, zullen ze sterk worden en zich bekeren.
Dus kinderen van Mijn leger, Ik zeg jullie nu. Glimlach, want deze gebeurtenis zal de meest bijzondere in
jullie leven zijn en jullie bestaande liefde voor Mij en Mijn Eeuwige Vader zal jullie ziel doordringen. Zoveel
liefde zal jullie geest, lichamen en zielen doorstromen, dat jullie in de geest voor altijd vernieuwd worden. Bid
nu voor allen want de tijd is kort. De wereld wordt nu voorbereid voor De Waarschuwing zodat allen klaar zijn
voor Mijn grote gift.
Ga verder, Mijn kinderen, met de toewijding van deze maand van Redding der Zielen opdat voor het einde
van de maand augustus miljoenen zielen zullen gered worden door jullie inspanningen.
Herinner jullie, Mijn kinderen, Ik ben aanwezig in jullie dagelijks leven. Wakend. Leidend. Ik bemin jullie
allen. Blijf trouw aan Mijn verlangens om gekwelde zielen te redden.
Jezus Christus

161. Onrust in de wereld is veroorzaakt door het gebrek aan liefde voor Mij.
Dinsdag, 9 augustus 2011, 20:30 u.
Mijn geliefde dochter, de tijd is aangebroken voor beroering in de wereld waar de mens zal opstaan man
tegen man, broeder tegen broeder en de naaste tegen de naaste zoals voorspeld. Gebeurtenissen zullen nu
losbarsten, de één na de ander. Veel landen zullen dit ervaren. Er is veel boosheid in de wereld,
teleurstelling en angst bij Mijn kinderen. Zeg hun dat deze gebeurtenissen worden aangestoken door Satan
en dat er nog onrusten zullen losbarsten, heviger, intensiever vóór De Waarschuwing.
Dit, Mijn dochter, is voorspeld als slechts één van de tekenen die de mensheid zal ervaren in de loop van
2011, het jaar van de Zuivering. Mijn kinderen zullen geschokt getuige zijn van het kwaad dat in de wereld
heerst in de zielen, gedreven door pure haat en woede voor elkaar. Er zijn geen winnaars, Mijn dochter, in
deze strijd die zal blijven woeden. Deze gruweldaden ontstaan door mensenhanden. Het is vanwege hun
gebrek aan liefde voor Mij en Mijn Eeuwige Vader, dat ze gewillige handlangers van Satan worden.
Bid Mijn kinderen, voor al diegenen die zullen lijden als gevolg van deze onrust in de wereld. Enkele landen
zullen van deze woede-uitbarstingen en vernietiging gespaard blijven. Deze oorlog van haat zal in enkele
landen en volkeren zichtbaar zijn. Verwarring, terreur en droefheid zal door velen gevoeld worden.
Alstublieft vertrouw Mijn Vader, God de Eeuwige Vader want Zijn hand zal helpen om deze calamiteiten
(rampen) te stoppen, kinderen. Blijf sterk, alert en trouw aan Mij, je geliefde Redder. Alles zal verbeteren in
jouw wereld als je het belang beseft van de liefde in het leven, harmonie en zorg voor je naaste. Gebed zal
helpen de impact van het kwaad te verminderen.
Vergeet niet dat oorlog, geweld en moord niet van God zijn. Ze werden veroorzaakt door Satan. Zijn woede
heeft nu ongekende hoogten bereikt en zijn razernij op Mijn kinderen gaat via hen die zwak in de geest zijn
en geen liefde in hun hart hebben.
Luister nu naar Mij. Bemin elkaar zoals Ik van je hou. Wijs nu Satan, zijn handlangers en zijn marionetten af.
Bid tot de heilige aartsengel Michael om je gemeenschap te beschermen. Bid tot Mij om leiding. Bid om de
Heilige Geest op te roepen en neer te dalen op jullie landen.
Jullie barmhartige Redder
Jezus Christus

162. Bid voor degenen die niet verder kijken dan materieel gewin.
Woensdag, 10 augustus 2011, 12:05 u.
Mijn innig geliefde dochter, je moet volharden in dit lijden want daardoor redt je zielen. Jouw lijden openbaart
nu de marteling die Ik doorstond door de hand van de zonde van de mens.
De hebzucht van de mens is nu zodanig gestegen dat de moraal niet langer meer van toepassing is in jullie
samenleving. De zonde van hebzucht duidt aan dat het de mens niet langer kan schelen wie door zijn
toedoen lijdt, zolang er maar aan zijn lusten wordt voldaan. Ik zeg je dat mensen die anderen kwellen door
hebzucht en gierigheid niet aan Mijn ogen zullen ontsnappen. Ik wacht en kijk, Ik krimp ineen wanneer Ik de
slechte weg zie die mensen kiezen om ten onder te gaan door hun zucht naar rijkdom ten koste van
anderen.
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Mijn dochter, hun materiële goederen zullen afgenomen worden, tenzij zij smeken om Mijn barmhartigheid.
Hun geld zal waardeloos worden. Voor mensen die bezwijken voor het kwellen van zielen door te stelen wat
rechtmatig toekomt aan hun broeders en zusters, zeg Ik jullie zullen met niets anders dan as achterblijven.
Bid voor degenen die niet verder kijken dan naar materieel gewin want indien ze geen afstand nemen van
deze boze daden, zullen ze verworpen worden en niet binnengaan in het Rijk van Mijn Vader.
Als jullie anderen kwaad doen in deze wereld, zullen jullie verworpen worden en geworpen in het hol van
Satan. Wat volgens jullie een rechtmatige aanspraak op rijkdom lijkt, bekomen op kosten van anderen, zal
jullie kwelling worden voor de eeuwigheid.
Leg jullie wapens nu neer van hebzucht en gulzigheid. Zoek een aflossing wanneer jullie de vrede terug
willen laten keren in de maatschappij.
Jullie Redder
Koning van de Gerechtigheid
Jezus Christus

163. Angst voor De Waarschuwing is niet iets wat Ik aanmoedig.
Woensdag, 10 augustus 2011, 23:00 u.
Mijn innig geliefde dochter, de snelheid waarmee de wereldwijde gebeurtenissen leiden naar De
Waarschuwing zoals voorspeld, blijven escaleren. Gebed, Mijn kinderen, is nu essentieel aangezien Mijn
volgelingen over de hele wereld, vervuld met de genaden van de Heilige Geest, Mijn leger vormen. Terwijl
dit leger nog erg klein is doordat veel van Mijn volgelingen nog moeten begrijpen dat ieder van hen nu reeds
een belangrijke rol speelt, zal het toenemen en Mijn kinderen leiden tot op het einde.
Al Mijn kinderen moeten nu naar Mij luisteren. Voor elke gruweldaad gepleegd door de mens tegen een
mens in deze tijden moet je in ieder geval bidden voor de dader. Gebed voor de zondaars is nu gevraagd.
Door het gebed kan je de Heilige Geest vragen het goddelijk licht te brengen in deze arme zielen. Velen van
hen zijn zo verblind voor de waarheid van de liefde van Mijn Vader dat zij doelloos ronddwalen en van de
ene crisis naar de andere gaan zodat ze iedereen kwetsen die met hen in contact komt. Indien jullie meer
Mijn Barmhartigheid afsmeken voor deze zondaars, dan zal het effect van de werken van de Duivel
behoorlijk afzwakken. Dat is het geheim, Mijn kinderen, de haat van Satan te verminderen terwijl die
uitgespuwd wordt zoals het vuur uit de muil van een draak in een poging om de wereld te
overspoelen met zijn hatelijke dampen.
Hij, de Bedrieger, en zijn demonen zijn overal. Omdat het geloof van Mijn kinderen wereldwijd zo zwak is,
hebben de slechte daden van Satan de mensheid in zijn greep zoals in een bankschroef die moeilijk te
ontwarren valt. Als Mijn kinderen overal geloofden in het bestaan van God de Almachtige Vader, zou dit niet
gebeuren. Dan zou de greep van Satan zwakker zijn vooral als Mijn kinderen bidden om hulp en vragen om
de Barmhartigheid van Mijn Vader.
Het gebed is jullie uitrusting nu, Mijn kinderen tussen nu en de tijd van De Waarschuwing. Gebruik het
gebed om zielen te redden uit de duisternis. Na De Waarschuwing zullen jullie gebeden nodig zijn om Mijn
kinderen te helpen om hun toewijding aan Mijn Eeuwige Vader te behouden en Zijn Heerlijkheid te prijzen.
Geduld, stil dagelijks gebed, het vormen van gebedsgroepen, het dagelijks bidden van het Kroontje van de
Goddelijke Barmhartigheid, vasten en de Heilige Rozenkrans van Mijn geliefde Moeder, is de volmaakte
combinatie om zielen te redden.
Angst voor De Waarschuwing is niet iets wat Ik aanmoedig. Bid nu voor je eigen ziel en die van anderen
door een akte van eerherstel vóór je ontmoeting met Mij, je geliefde Verlosser, van aangezicht tot
aangezicht.
Ik glimlach van vreugde en geluk wanneer Ik denk aan het ogenblik waar dit grote geschenk van Mijn
Barmhartigheid, aan Mijn kinderen geopenbaard wordt. Het is een thuiskomst die men onmogelijk kan
beschrijven, dit gebeurt dan wanneer jullie harten zich met Mijn goddelijke liefde vullen. Jullie zielen zullen
tenslotte in voorbereiding op het Nieuwe Paradijs op Aarde verlicht worden. Ik zal je wanneer je met Mij
verenigd bent, de troost geven die tot nu toe ontbreekt in je leven.
Vergeet niet, Mijn kinderen de reden waarom Ik nu tot de wereld spreek. Het is Mijn verlangen om ervoor te
zorgen dat al Mijn kinderen gered zijn uit de klauwen van Satan. Het is ook door Mijn onpeilbare diepe liefde
voor elk en ieder van jullie dat Ik Mijn hand moet reiken, zodat jullie je met Mij kunnen verenigen om jullie
voor te bereiden om terug naar huis te komen, jullie rechtmatig thuis.
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Angst komt niet van Mij. Ik bemin jullie, Mijn kinderen. Ik breng je dit heerlijke geschenk van Mijn liefde.
Jubel, lach en begroet Mij wanneer het teken aan de hemel verschijnt. Verhef jullie armen en loof God de
Vader, omdat Hij Mij deze laatste kans toestaat, jullie te redden.
Jullie geliefde Redder
Jezus Christus
Koning van Barmhartigheid

164. Mijn volgelingen ontvangen nu de gave van voorspraak.
Vrijdag, 12 augustus 2011, 23:45 u.
Mijn geliefde dochter, de liefde van Mijn volgelingen houdt Mij recht. Ik ween tranen van vreugde wanneer Ik
getuige ben van de liefde van Mijn volgelingen die je omringen en die je omhelzen met hun gebeden.
Mijn dochter, zij zijn door de gave van de Heilige Geest geroepen om Mijn Allerheiligste Woord te
verkondigen aan de wereld door deze belangrijke boodschappen.
Als alleen maar die andere zielen die Mij volgen en die weten dat Ik spreek door middel van verschillende
zieners, hun ogen zouden openen en luisteren naar wat Ik te zeggen heb. Dan zouden hun gebeden ten
goede komen aan die arme zielen die zich moeten voorbereiden op De Waarschuwing.
Mijn liefde schijnt door Mijn trouwe kinderen overal ter wereld. Het licht van Mijn liefde dat door hen schijnt
bewerkt nu veel bekering in de wereld. Hoewel Mijn kinderen er zich misschien niet van bewust zijn,
worden in deze maand op basis van de toewijding van Mijn volgelingen miljoenen zielen gered. Zij, Mijn
dierbare kinderen, volgden Mijn oproep tot gebed en toewijding voor deze maand augustus, de maand van
de Redding der Zielen. Zeg aan Mijn kinderen, dat hun gebed en vasten veel geluk in het teder Hart
van Mijn Vader gebracht heeft. Een overvloed van genaden vloeit nu over die dierbare, heilige zielen,
zodat zij van nu af aan gemachtigd zijn met de gave van voorspraak voor verloren zielen.
Hoe verlang Ik ernaar om ieder van hen in Mijn armen te houden, dicht bij Mijn Heilig Hart, zodat Ik ze kan
tonen hoeveel Ik van ieder van hen hou. Zo dapper, zo loyaal en ondanks de zondige verleidingen af en toe,
zo goed. Hun harten en zielen zijn nu doordrenkt met Mijn erbarmen en de Heilige Geest zal Mijn kostbaar
leger leiden als ze naar de overwinning gaan om voor Mij meer zielen te winnen.
Jullie beminde trouwe Heiland
Koning der Mensheid
Jezus Christus

165. God schiep de wereld – geen enkele andere planeet kan bewoond worden door
de mens.
Zaterdag, 13 augustus 2011, 17:00 u.
Bekering, Mijn dochter, moet nu een prioriteit zijn voor Mijn kinderen terwijl ze anderen informeren over Mijn
boodschappen aan de wereld. Zelfs maar één ziel per dag geeft Mij grote vreugde, wanneer ze anderen
tracht de ogen te openen voor de waarheid.
Mijn dierbare dochter, wanneer de mens iedere dag zo druk bezig is, is er in zijn leven weinig tijd voor het
gebed. Gebed, Mijn kinderen, kan een ogenblik, een uur, een woord of iedere vorm van communicatie met
Mij betekenen. Het speelt geen rol waar de mens Mij aanroept. Thuis, in de tuin, in de auto, op het werk of in
Mijn kerk. Waar jullie met Mij spreken is onbelangrijk, alhoewel jullie Mij meer vreugde bezorgen indien jullie
met Mij in Mijn huis spreken.
Veel mensen vergissen zich wanneer ze denken dat Ik hun gedachten niet kan horen, hun pijn, hun
kwellingen, hun vreugde niet kan voelen. Beseffen ze niet dat ze door Mijn Vader, de Almachtige, de
Schepper van ALLE dingen geschapen werden? Hij die alles weet roept ieder van jullie op om jullie een
ogenblik per dag te bezinnen. Vraag Mijn hulp om jullie te sterken. Ik vraag slechts één ogenblik, dit
kostbaar moment per dag om jullie te wenden tot Mij en Mij toelaten door de kracht van de Heilige Geest in
jullie zielen binnen te treden. Zelfs alleen maar een fluisteren om Mijn hulp zal gehoord worden. Wanneer
jullie Mij niet roepen, kan Ik niet antwoorden want Ik zal nooit ingrijpen in jullie vrije wil.
Ik ben zoals een vader die kijkt naar een groepje spelende kinderen. Geheel en al bezig, lopend, pratend
met elkaar, sommigen lachend, en in andere gevallen onderling met elkaar vechtend. De meeste kinderen
reageren op de roep van volwassenen om aandacht. Maar sommigen zijn koppig, draaien hun rug en
weigeren te doen wat hen gevraagd wordt. Sommige kinderen zijn aanhankelijk, anderen niet. Slechts
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enkelen tonen pure haat op deze prille leeftijd. Toch wanneer Ik kijk naar deze kinderen van Mij in deze
hedendaagse wereld, zie Ik haat en zelfs erger een totale onverschilligheid tegenover het bestaan van
Mij, Jezus Christus, hun liefhebbende Zaligmaker. Velen haten zelfs de klank van Mijn naam.
In de tijden waarin jullie leven, kinderen, ziet men een weerbarstige groep kinderen met weinig discipline die
gelooft dat de wereld hen toebehoort om te heersen, te controleren, te misbruiken of zelfs te schaden
wanneer ze het passend vinden. Weinig eerbied wordt getoond aan God de Vader, de Schepper van alles.
Zo arrogant is de mens vandaag dat hij gelooft dat hij ontstaan is uit een nog hogere hiërarchie dan Mijn
Eeuwige Vader. Zo blijft hij zoeken naar informatie over zijn ontstaan, ook al is de waarheid al lang zichtbaar
voor hem. Zoveel tijd wordt verspild aan waardeloze bezigheden. Waardeloze dromen gefabriceerd door de
geesten van die wetenschappers wier trots op hun eigen intelligentie, een geschenk van God de Vader,
betekent dat ze geloven dat ze nieuwe feiten over hun afkomst zullen vinden.
Waarom zijn deze kinderen zich niet bewust dat de aarde voor de mens geschapen werd? Geen enkele
andere planeet kan door de mens bewoond worden want dit behoort niet tot het plan van Mijn Vader. Hoe
dwaas kan de mens zijn wanneer hij tracht de geestelijke leegheid van zijn ziel te vullen. Alle voeding en
vervulling kan het zijne zijn wanneer hij de waarheid aanvaardt, de waarheid van het bestaan van God, de
Schepper van het universum.
Jullie liefhebbende Redder
Leraar en Rechtvaardige Rechter
Jezus Christus

166. Geniet het heerlijke leven dat jullie gedurende 1.000 jaar te wachten staat.
Zondag, 14 augustus 2011, 14:25 u.
Mijn innig geliefde dochter, je blijft Mijn woord verdedigen, terwijl het in feite niet nodig is.
Mijn woord zal de harten van de gelovigen doorboren zoals een zwaard wanneer ze nadenken over
Mijn gegeven boodschappen aan jou voor de wereld. Zij zullen de waarheid kennen wanneer zij Mijn woord
lezen want Mijn goddelijke Licht zal op hen een invloed hebben die ze moeilijk kunnen negeren. Velen
vragen en blijven vragen, net zoals gedurende de tijd van Noach. Zij werden gewaarschuwd maar wilden
niet luisteren. Ze negeerden de stem van Mijn Vader toen Hij boodschappen stuurde naar Noach en de
andere profeten. Enkel degenen die luisterden en gehoorzaamden werden gered.
Aanhoor nu Mijn boodschappen. Kinderen, open jullie harten en sta Mijn woord toe om te spreken met jullie
zielen. Negeer wereldse afleidingen. Focus jullie alleen op Mijn stem. Door dit te doen, redden jullie je zielen.
Zij die niet luisteren, omdat ze Mij hun rug toegekeerd hebben, zullen met hongerige monden komen om
Mijn Allerheiligste Woord te verslinden nadat De Waarschuwing plaatsgevonden heeft. Want dan zullen jullie
klaar zijn om Mijn leiding te volgen, zodat Ik jullie goed kan leiden naar het Nieuwe Paradijs op Aarde waar
jullie, jullie familie en jullie geliefden het Glorieuze Leven dat jullie te wachten staat voor 1.000 jaar, zullen
genieten. Geen ziekten, geen gebrek aan voedsel, geen zorgen, alleen liefde in zijn meest pure vorm. Een
glorieuze entiteit is jullie rechtmatige erfdeel.
Alstublieft, bid nu intens om de onderscheiding te bekomen als Mijn Heilig Woord aan jullie wordt gegeven
zodat jullie het kunnen accepteren wanneer het jullie wordt gegeven, kinderen. Beschouw het als een van de
grootste geschenken in jullie leven. Neem het op met lichaam, geest en ziel, want alleen dan vinden jullie de
ware vrede.
Jullie liefhebbende Redder
Jezus Christus

167. Help Mij om alle jongeren te redden – de meest kwetsbaren in jullie
samenleving.
Maandag, 15 augustus 2011, 12:00 u.
Mijn innig geliefde dochter, wanneer Mijn Eeuwige Vader, God de Allerhoogste, de wereld voorbereidt voor
de komende veranderingen is Hij met verdriet vervuld vanwege de mens die nog steeds verblind is voor de
waarheid van Zijn bestaan.
Wanneer Mijn Vader nu de voorbereidingen treft die de veranderingen inluiden voor Mijn Terugkeer
op Aarde, ziet Hij zoveel zonde in de wereld dat Hij wegens de onvermijdelijkheid zielen te verliezen, weent
van verdriet. Gebed om diegenen te redden die nog leven in de wereld en die zich uit pure trots en uit vrije
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wil afwenden van Hem, ofschoon ze Zijn bestaan kennen en aanvaarden, kan helpen hun zielen te redden.
Blijf bidden en persoonlijke offers brengen voor die zielen, Mijn dochter, want zonder gebed moet je vrezen
voor hun toekomst.
Ik reken op Mijn volgelingen om te bidden voor de verloren zielen. De resterende tijd om de blinden van
geloof te overtuigen en hun ogen te openen voor de waarheid van het bestaan van God de Vader is kort nu.
Verbind de handen Mijn kinderen van het licht opdat jullie cirkel van liefde en toewijding voor Mij sterk
genoeg is om die zielen aan te trekken die niet geloven in Mijn bestaan of het bestaan van Mijn geliefde
Vader of het niet aanvaarden. Verbreek deze ketting van geloof niet wanneer jullie een helpende hand
kunnen reiken om jullie broeders en zusters te redden die niet meer de weg van de waarheid van het Eeuwig
Leven volgen. Omdat zij op basis van dit streven naar wereldlijke goederen, geestelijk verzwakt zijn, zullen
zij een sterke leiding nodig hebben opdat ze kunnen geholpen worden.
Wees niet agressief tegen hen die niet geloven in God. Spreek zacht tot hen, vertel hen over Mijn
Kruisiging en de manier waarop Mijn Eeuwige Vader het ultieme offer maakte om Zijn kinderen te redden,
door hun de gave van het genadegeschenk van de verlossing te geven door de vergeving van zonde.
Mijn Vader wendt zich nu aan allen die deze boodschappen voor de eerste keer lezen. Jullie moeten iedere
boodschap zorgvuldig lezen. Bid aansluitend tot de Heilige Geest om de genade in staat te zijn, te zien dat
deze boodschappen van goddelijke oorsprong zijn. Open jullie hart om Mijn Woord te ontvangen. Voel
Mij in jullie ziel door Me het volgende te vragen:
“Jezus, wanneer U dit echt bent, bevloei alstublieft mijn ziel met het teken van Uw Liefde, zodat ik U kan
herkennen voor wie U bent. Laat mij niet misleid worden door leugens. Toon mij in plaats daarvan Uw
Barmhartigheid door mijn ogen te openen voor de Waarheid en het pad naar Uw Nieuw Paradijs op Aarde.
Amen.”
Vergeet niet, kinderen, het is alleen op basis van Mijn diepe, tedere liefde dat Ik de wereld tegemoet treed
indien Ik met jullie op deze manier spreek. Het gebeurt niet om jullie te schokken. Indruk te maken.
Uiteenzettingen of debatten te veroorzaken. Het is om zielen helpen te redden, vooral een jonge
generatie die geen interesse heeft voor religie, zo bezig als ze zijn met hun leven waarin God weinig plaats
heeft. Als Ik tot hen spreek in een taal die ze begrijpen, hoop Ik ze opmerkzaam te maken voor de
gebeurtenissen die weldra staan te gebeuren. Zij zijn de meest kwetsbaren in jullie maatschappij, kinderen.
Het is belangrijk dat Ik hun Mijn helpende hand reik zo vlug als Ik kan.
Mijn kinderen, verzamel jullie nu met Mij om alle jonge mensen in de wereld van vandaag te redden. Help Mij
om ze in Mijn Koninkrijk te leiden opdat geen enkele kostbare ziel voor Mij verloren gaat.
Jullie liefhebbende Redder van de hele Mensheid
Jezus Christus

168. Hoe Mij te vragen om jullie te helpen jullie zorgen op te lossen.
Woensdag, 17 augustus 2011, 23:00 u.
Mijn innig geliefde dochter, de genaden die uitgestort zijn over je worden gegeven om je nog sterker te
maken voor dit werk door het schenken van extra vertrouwen.
Vertrouwen in Mij, kinderen, is erg belangrijk. Ja, het geeft veel vreugde aan Mijn Heilig Hart wanneer Ik
jullie liefde voor Mij voel. Het is echter enkel wanneer jullie werkelijk vertrouwen in Mij hebt en al jullie zorgen
loslaat door ze aan Mij te geven, zodat Ik ervoor kan zorgen, dat jullie slechts een gevoel van echte vrede
kunt ervaren.
Zoveel van Mijn kinderen bidden voor speciale intenties. Ik luister naar elk van jullie. Maar jullie moeten,
wanneer jullie bidden tot Mij voor iets heel belangrijks, jullie angsten loslaten. Angst komt niet van Mij.
Het wordt gegeven door Satan als een middel om jullie te kwellen. Begrijpen jullie dit niet? Wanneer
jullie iets vrezen waarvan jullie voelen dat het een controle op jullie leven heeft, bijgevolg hoe meer jullie dit
vrezen, des te meer het probleem ettert.
Slechts wanneer jullie ophouden en tot Mij zeggen:
“Jezus, ik geef U al mijn zorgen in deze aangelegenheid in vertrouwen, zodat het probleem nu van U is en U
dit kan oplossen in overeenstemming met Uw Allerheiligste Wil. Amen.”
wordt jullie geest vredig. Dit is wat Ik bedoel met vertrouwen, kinderen.
Vertrouwen in Mij betekent dat jullie een groot vertrouwen hebben in Mij.
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Vertrouw Mij. Ik stierf voor jullie zonden – voor ieder van jullie die vandaag leeft, zelfs in deze tijd.
Waarom zou je geen vertrouwen hebben in Mij?
Ik hou van je zoals van geen ander schepsel op deze aarde. Niemand zal of kan van je houden zoals Ik.
Herinner je dat altijd. Ga nu in liefde en vrede. Ik ben aan je zijde 's morgens, 's middags en 's avonds
gewoon wachtend op je oproep.
Je liefhebbende Vriend en Redder
Koning van Barmhartigheid
Jezus Christus

169. De Grote Verdrukking wordt verzacht door middel van gebed.
Donderdag, 18 augustus 2011, 20:45 u.
Mijn dochter, Mijn volgelingen die goed belezen zijn op het gebied van de Heilige Schrift, hebben de neiging
om zich te laten meeslepen door hun eigen menselijke interpretatie, zodat de onderrichting die Ik heb
gepredikt om elkaar te beminnen, zo gemakkelijk vergeten wordt. Heb elkaar lief. Eer je vader en moeder.
Eer je Schepper, God de Vader, en leef zoals Ik het je gezegd heb in liefde en de vreze Gods tot Mijn
Vader.
Zoveel geleerde mannen, bezig met het onderzoeken van Mijn leer, vergeten één zaak. Dat is wanneer Ik
zal wederkomen om te oordelen. Niet één enkel moment denken ze eraan dat deze tijd misschien plaats
vindt tijdens hun eigen leven en niet in een verre toekomst. Waarom zoeken ze dan nog naar verdere
betekenissen in de Heilige Schrift en waarom zoeken ze verder als de waarheid zo eenvoudig is? Waarom
herinneren ze zich niet dat liefde alles is wat Ik verlang? Liefde tot Mij, jullie Redder? Liefde tot God
de Vader en Liefde voor elkaar?
Deze intellectuele experts die blijkbaar openlijk verkondigen dat ze bekwaam zijn om Mijn onderrichtingen te
verklaren en dan zover gaan te trachten een datum te bepalen wanneer Ik terugkomen zal, zeg Ik dit.
Wanneer jullie proberen jullie aan te matigen dat jullie in staat zijn het jaar van Mijn wederkomst te weten,
dan dwalen jullie ernstig. Aan niemand wordt deze datum bekend gemaakt, niet eens aan de engelen in
de Hemel of aan Mijn geliefde Moeder. Het volgende kan Ik wel onthullen. De tijd van de verdrukking
is kort geleden begonnen. De Grote Verdrukking zal op het einde van 2012 beginnen. Deze vreselijke
periode wordt verzacht door het gebed van Mijn dierbare kinderen. Zij zal ook door de bekomen bekeringen,
die na De Waarschuwing hebben plaats gevonden, afgezwakt worden. Deze gebeurtenis is een blijde
boodschap, Mijn kinderen. Het is om te helpen de slavernij van de mens aan de Boze uit te roeien.
Religieuze vakmensen vertonen een arrogantie die Ik afstotelijk vind.
Velen zullen helaas Mijn bede om zich voor te bereiden, negeren, zo gevangen zitten zij in dit zogenaamd
‘intellectuele’ religieus debat, die steunt op menselijke bewijsvoering. De ene tracht de andere te overtreffen
om te bewijzen dat hij of zij wijzer is. Deze experts vertonen een arrogantie die Ik weerzinwekkend vind. Zij
zijn niet beter dan de Farizeeërs waren. Hun onwetendheid maakt ze blind voor de waarheid, terwijl ze
vóór hun ogen gepresenteerd wordt.
Mijn woord wordt door Mijn Godgewijde dienaars genegeerd
Mijn woord is in dovemansoren gevallen. Mijn woord wordt door Mijn Godgewijde dienaars genegeerd terwijl
Ik met hen op dit tijdstip van de geschiedenis probeer te spreken. Na De Waarschuwing echter zal er voor
hen geen verontschuldiging meer zijn als ze werkeloos toezien en niet naar Mijn aanwijzingen luisteren.
Want dan zullen ze hun armen uitstrekken en Mij smeken ze door de Grote Tuchtiging te leiden. Wanneer
deze profetie ontsluierd wordt aan diegenen die twijfelen aan Mijn woord, door deze boodschapster, vraag Ik
jullie dan dringend, Mijn heilige Kelk te nemen, daarvan te drinken en te vechten om zielen te redden.
Ik vraag jullie allen dringend, ook de zogezegde zelfbenoemde schriftgeleerden van goede wil, zich nederig
op te stellen en zich deze vraag te stellen. Waarom zou Ik eenvoudige gelovigen ertoe aanmoedigen om
zich te laten verwikkelen in een discussie over Mijn wederkomst op aarde? Al wat nu van belang is, is dat Ik
komende ben. Wees te allen tijde voorbereid. Veroordeel nooit iemand anders in Mijn Naam. Span jullie
in met alle krachten om de gave te bekomen van de nederigheid want ze zal jullie toegangskaart zijn tot de
Hemel.
Jullie beminnende Redder
Jezus Christus
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170. Wat zet jonge mensen er toe aan zich voor Mij te schamen?
Vrijdag, 19 augustus 2011, 23:00 u.
Mijn geliefde dochter, Mijn liefde voor jonge mensen, vooral de teenagers en de aankomende volwassenen,
is zeer diep. Zoals hun ouders voel Ik liefde, geluk, bezorgdheid en soms boosheid, als Ik ze zie opgroeien.
O, hoe breekt Mijn Hart wanneer Ik ze hoor zeggen dat ze aan God, Mijn Eeuwige Vader, niet geloven.
Zij, Mijn kleine kinderen, zijn geconditioneerd om Hem te verloochenen. Zo passen ze bij hun vrienden en
komen niet vreemd over.
Het is een feit dat het voor een jong mens niet eenvoudig meer is om zich te bekennen tot Mijn liefde,
zelfs wanneer hij werkelijk Mijn bestaan aanvaardt. Dit toegeven kan er bij hen toe leiden dat ze in
verlegenheid gebracht worden indien het geloof in Mij, Jezus Christus of Mijn Eeuwige Vader gehoond wordt
– ten gunste van het geloof in een zogenaamde ‘hogere macht’. Waardoor komt het dat jonge mensen
zich zo voor Mij schamen? Waarom menen ze dat ze zich moeten aanpassen aan een geestelijk arme
wereld die zich niet bekommert om de ziel?
Muziek en kunst hebben een reusachtige invloed op deze waardevolle kleine zielen aan wie de waarheid
over Hemel of Hel niet verteld werd. Ze zijn zoals al Mijn andere kinderen, die hardnekkig vermijden Mij,
Mijn onderrichtingen of het bestaan van Mijn Eeuwige Vader ergens te vernoemen precies alsof ze in de
wildernis verdwaald zijn.
Ouders, Ik roep jullie op om jullie kinderen de waarheid over hun bestaan op deze aarde te vertellen. Waar
ze vandaan komen en het lot dat hen te wachten staat na dit leven. Het is jullie plicht om hen te helpen hun
hart te openen voor Mijn liefde. Breng ze zachtjes naar Mij, maak gebruik van alle mogelijke middelen om
hun zielen te redden. Doe dit uit liefde voor hen. Misschien hebben jullie je onttrokken aan jullie plichten door
de jaren heen, maar nu is het tijd om het weer goed te maken. Door het bidden van het Kroontje van de
Goddelijke Barmhartigheid voor hun zielen kunnen jullie hen helpen. Het is beter wanneer ze in dit leven
vrijwillig tot Mij komen met uitgestrekte handen.
Aan de jonge mensen zeg Ik dit. Als jullie geloven in Mij hoeven jullie niet bang te zijn om dit openbaar te
erkennen. Ontken Mij niet want Ik ben jullie levenslijn zonder wie er geen leven is. Als anderen zien hoe
sterk jullie geloof is, zullen ze meer geneigd zijn om hun eigen hart te openen voor Mij. Dit vergt veel moed
van jullie kant, maar de genaden die jullie van Mij zullen ontvangen zullen veel zwaarder wegen dan
jullie angst. Zodra jullie aan de mensen vertellen dat Ik werkelijk besta, zodra jullie hen respect en liefde
tonen en ze tot jullie trekken, zullen ze achting hebben voor jullie omdat jullie over Mij praten. Het lijkt
misschien vreemd om te praten over Mij in één adem en vervolgens over wereldse zaken, maar jullie zullen
sterker worden in jullie geloof als jullie zo handelen. Niet alleen ervaren jullie zo'n rijkdom van liefde in jullie
hart voor Mij, maar jullie zullen ook de zielen redden van jullie vrienden.
Gebruik het internet om Mijn boodschappen te verspreiden. Praat erover. Het speelt geen rol wie met jullie
de spot drijft. Wanneer jullie dat doen zullen veel, veel jonge mensen wereldwijd het eeuwig leven bezitten
op basis van de bekering die dit als gevolg heeft.
Ga nu, Mijn dierbaar jong leger. Het is nu tijd voor jullie om Mijn boodschappen te verspreiden die worden
gegeven aan deze generatie in de wereld om hen te herinneren aan wie Ik ben, waarom Ik jullie allemaal
gered heb uit de diepten van de Hel en waarom Ik jullie nu de hand reik om jullie eens te meer te redden.
Dit is de tijd voor Mij om jullie Mijn helpende hand te reiken om jullie handen in de mijne te nemen.
Ik bemin jullie.
Jullie geliefde Redder en Vriend
Jezus Christus

171. Geld en het teveel daarvan bederft de ziel.
Zondag, 21 augustus 2011, 23:00 u.
Mijn innig geliefde dochter, Ik bezoek je deze avond gezien de wereld begint uit te barsten in een toestand
van voortdurend geweld waar de ene natie na de andere elkaar bombardeert omwille van het streven naar
macht en rijkdom. Bid voor al die zielen die door dit geweld omkomen zullen opdat ze genade bekomen in
het Rijk van Mijn Vader.
Mijn dochter, de wereld zal nu de voorspelde veranderingen ervaren om ze te reinigen opdat de mensen
voor Mijn gedane belofte waardig gemaakt worden. Het zal verder toegelaten worden dat hun de materiële
dingen afgenomen worden door gierige mensen die verantwoordelijk zijn voor de plotselinge teloorgang.
Aangezien de beproevingen heviger worden, zullen deze kinderen bevrijd worden van de ketenen die hen
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bindt aan de lege beloftes van Satan, hij die de rijken verleidt door hen zelfs meer (dan nu reeds) te
beloven zal nu verder trachten de onzedelijke, opzichtige vulgariteiten voor de hele wereld tentoon te
spreiden. Hij zal dat doen opdat Mijn kinderen niet alleen de rijken en beroemdheden zouden benijden, maar
dat ze al het mogelijke zouden doen om ze na te apen. Als hij Mijn kinderen in dit broeinest trekt waar de
uiterlijke façade van betekenisvolle rijkdom hun als een belangrijk doel zal lijken, zal hij succes hebben om
ze van de waarheid af te brengen.
Zodra jullie daar naakt en ontbloot staan, zal Ik jullie opnieuw bekleden, kinderen, alleen dit maal zal
het een gepantserde uitrusting zijn die daarvoor ontworpen is om jullie te beschermen tegen de
boosaardigheid van slechte mensen. Zodra jullie bekleed zijn met deze uitrusting, zullen jullie bereid zijn
terug in de wereld te keren met een nieuwe levensopvatting, een leven waar de liefde tot jullie naaste jullie
hoofddoel is. Wanneer jullie onder elkaar liefde tonen, bewijzen jullie je echte liefde tot Mij.
Deze façade van welstand en rijkdom waar slechts enkele van Mijn kinderen in de wereld toegang toe
hebben, is slechts dat. Een façade. Want daarachter is er geen substantie. Jullie worden ertoe
geprikkeld gelijkaardige rijkdom te zoeken zodra de Bedrieger jullie ervan heeft overtuigd dat jullie naar grote
rijkdommen en naar roem streven moeten. De waarheid is dat jullie tijdens deze zinloze, lege bezigheden
wensen najagen, die jullie je plicht tegenover Mij doen verwaarlozen.
Laat nooit toe dat het paraderen van jullie rijkdom en roem jullie verleidt, want besef dat geld en het teveel
daarvan de ziel bederft. Degenen die zoveel geld hebben, dat het onwaarschijnlijk is dat ze ooit in staat
zullen zijn het uit te geven in dit leven, moeten het geven aan ongelukkige mensen die weinig te eten
hebben. Doe dit en jullie kunnen je ziel redden. Als jullie hongeren naar excessen, ofschoon jullie al genoeg
hebben om een natie te voeden en te kleden, dan zullen jullie verhongeren. Het dagelijks brood eten is jullie
nederige aanvaarding dat liefde voor elkaar datgene is wat Ik jullie heb geleerd. Jullie naaste beminnen
betekent te zorgen voor hen die niets hebben.
Word wakker en accepteer de waarheid voor het te laat is voor jullie. Het is moeilijk voor mensen met een
immense materiële rijkdom de gunst van Mijn Vader te vinden tenzij jullie delen met anderen. Onthoud dit.
Voor diegenen die weinig bezitten en jaloers zijn op diegenen die elk materieel comfort lijken te hebben, en
dat ook voor zichzelf wensen, moeten ook voorzichtig zijn. Er is slechts één woning waar jullie de toegang
toe moet verkrijgen en dat is het huis dat jullie wacht in het Nieuwe Paradijs op Aarde. Alleen die nederig
van hart, geest en ziel zijn, zullen de sleutel krijgen.
Jullie geliefde Verlosser
Jezus Christus

172. Het kwaad wordt voorgesteld als zijnde goed, terwijl het goede wordt
voorgesteld als kwaad.
Maandag, 22 augustus 2011, 20:10 u.
Wanneer de mens vragen stelt over zijn geloof dient hij na te denken. Is hij in twijfel dan moet hij Mij vragen
om zijn ogen te openen. Als hij het moeilijk heeft om te bidden, moet hij Mij vragen zijn mond te openen.
Maar indien hij niet wil luisteren naar de waarheid heeft hij nood aan het gebed van anderen.
Mijn kinderen, Ik ben diep bezorgd over de manier waarop het kwaad wordt voorgesteld als het goede terwijl
het goede wordt voorgesteld als kwaad. Alles in jullie wereld wordt omgedraaid. Voor degenen onder
jullie zonder een diepe devotie tot Mij, jullie zullen niet veel wijzer worden.
Acties worden nu ondernomen in heel de wereld op elk niveau van de overheid, de Kerk en de staat in jullie
naam en jullie zijn er zich niet bewust van.
Slechte wetten worden geïntroduceerd en gepresenteerd aan de mensheid als zijnde in hun belang. Dit
omvat nieuwe regimes, geneeskunde, buitenlandse hulp, vaccinatie en het prediken van nieuwe
religies en andere doctrines. Nog nooit is er zoveel verwarring geweest onder Mijn kinderen.
Oppervlakkig wordt alles gezien als zijnde onder controle en in orde. De enige echte orde die bestaat is
opgesteld door de hand van degenen die de wereldgebeurtenissen comfortabel controleren, verborgen
achter gesloten deuren.
Laat jullie niet misleiden, kinderen. Jullie moeten zich tot Mij wenden om hulp zodat de goddeloze
gebeurtenissen gepland door geheimzinnige wereldmachten worden verzwakt. Jullie enige weg naar
echte vrijheid is wanneer jullie geloof in Mij weer opleeft. Dit zal weldra gebeuren, Mijn dierbare kinderen, als
Ik Mijzelf toon aan de wereld tijdens De Waarschuwing, die dichter en dichter naderbij komt.
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Ik dring aan bij jullie om te bidden voor degenen die ogen hebben, maar blind zijn voor Mijn Allerheiligste
Woord. Bid voor hen die volharden in het verdraaien van Mijn leer en Mijn heilige dienaars die door lafheid
instemmen met de eisen van de regeringen.
Er is maar één heerser nu die verantwoordelijk is voor de toekomst en dat is Mijn Eeuwige Vader, God de
Schepper en Maker van alles. Blijf Hem trouw boven alles en jullie zullen een vast fundament vinden
wanneer jullie verder gaan op de weg van de waarheid.
Jullie liefhebbende Redder
Jezus Christus

173. Geen zonde is zo ernstig dat ze niet kan vergeven worden.
Dinsdag, 23 augustus 2011, 23:45 u.
Mijn dochter, je bent nu begonnen de waarheid van het lijden te begrijpen. Ik vraag aan uitgekozen zielen
hun lijden op te offeren zoals Ik gedaan heb gedurende Mijn foltering bij Mijn Kruisiging. Net zoals Mijn dood
mensen gered heeft van de zonde, kan jullie lijden ook mensen redden van de eeuwige verdoemenis. Door
het bereidwillig offeren van jullie lijden, brengen jullie een offer zodat aan de zielen van de mensheid Gods
barmhartigheid wordt getoond.
Wanneer Ik meer zielen daarom zou vragen, zouden zij waarschijnlijk angst vertonen en afhaken. Toch zijn
er veel zielen die lijden en die zich daarvan niet bewust zijn dat ook zij uitgekozen zielen zijn. Veel
kinderen van Mij vragen waarom sommige mensen lijden en anderen niet? Mijn antwoord is dat Ik het hart
kies, zij die nederigheid tonen in dit leven, zij die aan de nood van anderen voorrang geven op hun eigen
behoeften. De ziel van een teder hart neemt de rol over van Mijn lijden. Dit is een geschenk van Mij. Het lijkt
misschien niet een gift, maar als jullie dit geschenk ontvangen hebben, redden jullie elke dag duizenden
zielen uit Mijn naam.
Ik wil nu aan Mijn volgelingen vragen iedere dag een offer te brengen vergelijkbaar met lijden om Mij te helpen
zielen te redden die tijdens hun dood op het moment van De Waarschuwing zich in doodzonde bevinden.
Vraag Mij om dit geschenk.
Voor degenen die nederig van hart zijn zal Ik ook vragen om een persoonlijk offer te brengen voor Mijn
Heerlijkheid.
Voor degenen die denken dat ze dit niet kunnen doen, dan zal Ik jullie zegenen met Mijn bijzondere genaden,
omdat Ik weet dat jullie reeds bestaande liefde voor Mij en jullie gebeden de zielen van jullie broeders en
zusters redden.
Mijn kinderen weten dit. Mijn leger van volgelingen groeit dagelijks door deze boodschappen. Dit zal
spoedig uitgroeien tot een miljoenenleger. Ik roep alleen hen op die moedig genoeg zijn om Mijn
toegeworpen handschoen op te rapen. Dapperheid komt voort uit liefde. Iedere interpretatie van moed
verschilt van die van een ander. Ik vraag jullie enkel om de wereld van Mijn liefde te vertellen. Herinner hen
aan de waarheid vervat in de Heilige Schrift. Vertel hen dat Ik terug kom om de grote gave van Mijn
Barmhartigheid weldra aan te bieden. Want als Ik zou komen om spoedig jullie wereld te oordelen zou
de Hemel verweesd achterblijven, zo wijd verspreid is de zonde vandaag.
Verspreid Mijn goede nieuws. Herinner hen eraan dat wanneer ze liefde, echte, pure liefde voor iemand
voelen, zelfs al is het slechts een voorbijgaande blik of een goede daad, dat Ik dan aanwezig ben.
Vertel hun dat ze zonder liefde verkommeren en niets worden.
Zeg hun dat wanneer Ik ze zie, ze in Mijn ogen naakt zijn zonder wereldse bezittingen. Ik zie alleen hun
goedheid en slechtheid in de ziel.
Zeg aan die arme angstige zielen die zich schamen voor hun levensstijl dat Ik vergevend ben, helemaal
barmhartig en Ik zal ze verwelkomen in Mijn open en liefdevolle armen. Het enige wat ze moeten doen is
naar Mij toelopen en Mij om hulp vragen. Ik zal Mij nooit afkeren van het smeken van de zondaars, hoe
duister hun zonde ook is. Ik vergeef al degenen die oprecht berouw hebben voor iedere vroeger begane
zonde.
Hun harten zullen lichter worden en Mijn liefde zal het licht weer terug brengen in hun leven. Ik zal
wederkomen in heerlijkheid, kinderen, niet om jullie bang te maken, maar om jullie Mijn gaven te brengen,
dezelfde gaven jullie ontzegd door de werken van Satan.
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Kom. Buig jullie hoofd. Zet jullie schaamte opzij en vraag Mij nu om vergeving. Niets schokt Mij, kinderen.
Geen zonde is zo ernstig dat die niet door Mij kan vergeven worden als jullie echt berouw tonen. Wacht niet
langer. Zoek nu verlossing eer het te laat is.
Jullie liefhebbende Jezus Christus
Verlosser van de Mensheid

174. Profetieën door deze profeet voorzegd ontvouwen zich nu.
Woensdag, 24 augustus 2011, 16:38 u.
Mijn innig geliefde dochter, elke natie in de wereld zal trachten om Mijn boodschappen gegeven aan jou te
lezen. Als ze getuige zullen zijn van De Waarschuwing, dan zullen ze Mijn leiding zoeken om ze te sterken.
Je bent nu moe Mijn dochter doordat het lijden toeneemt, maar je bekomt verlichting binnen enkele dagen.
Dit alles wordt van jou geëist, omdat Ik het lijden nodig heb om mensen te verlossen die nu in
verschrikkelijke zonden leven. Probeer het en kijk naar de vruchten die het oplevert. Op de dag dat je
getuige zal zijn van de vruchten van dit werk, zal je je samen met Mij verheugen.
Voorwaarts, Mijn kinderen in kracht en sterkte, zoals deze profetieën zijn voorzegd en zich nu ontvouwen, zo
ook zal het geloof in de authenticiteit van deze website toenemen.
Bid nu Mijn kinderen, dat Mijn leger in aantal toeneemt en zich verenigt om de geestelijke strijd te voeren die
voor ons ligt.
Jullie liefhebbende Redder
Jezus Christus

175. Klimatologische chaos zal nu ervaren worden door een aantal landen. Mijn
Vader is vertoornd.
Donderdag, 25 augustus 2011, 20:00 u.
Mijn innig geliefde, doe een beroep op al Mijn gebedstrijders om te bidden voor de anderen. Het omvat de
niet-gelovigen en zij die verstrikt zijn in geweld en haat. Ze dwalen wanhopig op zoek naar liefde en vrede en
vinden in hun leven en vinden het onmogelijk. Je moet veel bidden voor deze mensen, want zonder jullie
gebeden zullen ze vallen in de vuren van de Hel. Laat dit niet gebeuren. Als ze slechts worden
aangemoedigd om een kleine stap naar Mij toe te doen en bereid zijn te luisteren naar Mijn woorden zullen
ze de genaden krijgen zodat Ik ze in Mijn armen kan sluiten.
Mijn dochter, de wereld moet nu luisteren naar Mij. Zeer binnenkort zullen zij getuige zijn van een
reeks aardbevingen en overstromingen. Chaos zal worden ervaren in een aantal landen door middel van
klimatologische rampen. Dit zijn de straffen door Mijn Vader geworpen op de mensheid. Zonde zal gestraft
worden, Mijn dochter, en de landen die zich schuldig maken aan het bevorderen van abortus zullen
niet ontsnappen aan de hand van Mijn Vader als ze zal vallen. Gebed heeft veel afgewend van dergelijke
straffen, maar de mens zondigt verder en beledigt Mijn Vader met afschuwelijke en walgelijke handelingen
van man tegen man en ook tegen onschuldige kinderen in de baarmoeder.
Ik verzoek jullie dringend om nu bidden voor Mijn kinderen in de landen die niet zullen ontsnappen aan
deze straf. Mijn Vader is vertoornd. Hij zal niet langer meer zonder handelen toekijken hoe de mensheid
zichzelf vernietigt. De aarde zou imploderen als de mensheid daarmee niet ophoudt. Hij, Mijn Geliefde
Vader, zal een groot deel van deze straf laten tot na De Waarschuwing. Daarna, ondanks de bekering van
vele mensen, zullen mensen verdergaan terug te keren naar de zonde. De verdiende straffen tonen hoe
streng Mijn Vader kan zijn. Hij houdt van al zijn kinderen maar Hij schiep deze wereld en het zal de mens
gewoonweg niet toegestaan worden om deze wereld te vernietigen.
Bid nu, Mijn kinderen, voor al jullie broeders en zusters.
Jezus Christus
Koning van de Mensheid

146

176. Bericht aan de geestelijkheid – sta geen kwellingen toe door seculiere
samenlevingen.
Zaterdag, 27 augustus 2011, 12:00 u.
Mijn dochter, indien meer priesters en leden van de Christelijke Kerk hun geest zouden openen en
accepteren dat Ik nu spreek tot de wereld door deze boodschappen, dan zou Mijn Hart lichter zijn.
Mijn kinderen, het zijn de toegewijde volgelingen die het licht verder dragen door op de ingeslagen weg
verder te gaan om Mijn waarschuwingen wereldwijd bekend te maken en om Mijn kinderen aan te moedigen
zich te verlossen in Mijn ogen. O, hoe bedroeft het Mijn Hart om te zien hoe de harten van Mijn heilige
dienaars die Mijn woord belijden, Mijn leer aan de wereld geven, gesloten zijn. Zij breken Mijn Hart omdat
hun eigen hart zo verhard is.
Mijn leer omvat het feit dat goddelijke openbaringen plaatsvinden en hebben plaatsgevonden sinds het begin
der tijden. Dachten ze dat Mijn Moeder of Ik niet zouden communiceren met Mijn kinderen door de eeuwen
heen? Ze zijn tevreden hun aandacht te besteden aan het woord van heiligen uit vervlogen tijden, lang nadat
hun boodschappen werden gegeven aan de wereld. Weldra zal dit niet meer mogelijk zijn. Het verschil met
deze tijd is dat er hun geen tijd meer wordt geschonken om hen in staat te stellen deze boodschappen te
verwerken na de gebeurtenis, omdat de tijd niet meer zal bestaan zoals jullie weten.
Ik roep jullie op, Mijn heilige dienaars en Mijn Heilige Vicaris, Mijn woorden aan de mensheid nu te lezen.
Nooit eerder hebben jullie Mijn tussenkomst zo nodig gehad in wereldse aangelegenheden zoals nu.
Vergeet niet dat Ik opstond uit de doden en beloofde terug te komen. Hoe voorbereid zijn jullie nu? Hoe vaak
hebben jullie Mijn kinderen herinnerd aan de noodzaak om zich te verlossen voor Mijn ogen? Hoe vaak zijn
jullie bereid om de zonden van Mijn kinderen te horen wanneer jullie het zo druk hebben? De tijd wordt niet
geboden voor het aanhoren van belijdenissen. Jullie hebben Mij in de steek gelaten, Mijn heilige dienaars,
en jullie beledigen Mij enorm. Het weigeren van het recht op de sacramenten voor Mijn kinderen is
onvergeeflijk. Word wakker nu en volg Mijn instructie. Vervul jullie plicht tegenover Mijn kinderen zoals jullie
beloofd hebben in jullie Heilige Geloften. Keer jullie rug niet tegen Mijn leer.
Geloof, en vooral het geloof van Mijn geliefde heilige dienaars is aanzienlijk verzwakt. Dit wordt veroorzaakt
door de vloek van Satan die binnen jullie midden loopt en al enige tijd chaos veroorzaakt binnen en buiten
Mijn Kerk. Vergeet dat niet Mijn heilige dienaars. Dit is Satan die aan het werk is. Jullie mogen nooit
toegeven aan zijn kwellingen die jullie uit de buurt trachten te trekken van jullie plicht tegenover Mij.
Luister nu naar Mij. Sla acht op Mijn waarschuwingen en bereid Mijn kudde voor, zodat ze nu verlossing kan
vinden voor haar zonden. Moedig ze aan opdat Mijn Kerk zal blijven vechten voor de waarheid van Mijn leer
en niet toestaat dat de kwellingen van de seculiere samenlevingen jullie omver duwen en jullie angstig in een
hoekje drijven. Als jullie dat doen zullen jullie bezwijken voor de verleidingen van de Duivel wiens leugens al
een groot deel van Mijn Kerk verwoest hebben.
Jullie zijn Mijn reddingslijn, Mijn heilige dienaars, en Ik heb jullie hulp nodig om Mijn dierbare kinderen te
redden die aan kwellende invloeden blootstaan die hun geest verdraait over de waarheid van Mijn leer en
het bestaan van Mijn Eeuwige Vader.
Ik roep jullie nu op om naar Mij te luisteren wanneer Ik tot jullie spreek.
Jullie geliefde Leraar
Jezus Christus

177. Veel zielen gaan verloren in de Hel door de zonde van pornografie.
Zondag, 28 augustus 2011, 17:00 u.
Mijn innig geliefde dochter, hoor Mijn Allerheiligste Woord wanneer Ik de mensheid dringend waarschuw om
vergeving van hun zonden af te smeken bij Mijn Vader.
De tijd is kort nu De Waarschuwing bijna hier is. Stel nooit uit tot morgen wat jullie vandaag moeten doen.
Berouw over jullie zonden is van cruciaal belang voordat jullie vragen om jullie zonden te vergeven.
Zonder echte wroeging is het nutteloos.
Zoveel zwarte zielen zie Ik in jouw wereld, Mijn dochter. Er is weinig licht en moest je de diepten kunnen zien
waar de mensheid in gevallen is, zou je geschokt zijn. Zoveel miljoenen van Mijn kinderen storten
dagelijks in een afgrond van zondig bederf van waaruit het onmogelijk zal zijn om hen weg te trekken,
tenzij je voor hen bidt. Ze zijn blind voor de waarheid en zelfs als hen Mijn licht zou worden getoond, zouden
ze kronkelen en zich verbergen voor Mij. Bid voor hen.
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Mijn kinderen die zich schuldig gemaakt hebben aan afschuwelijke zonden, genieten van het feit dat hun
slecht gedrag geprezen wordt voor zijn entertainment-waarde. Pornografie sijpelt binnen in zoveel huizen
over de hele wereld door tv-zenders die deze slechte gruweldaden presenteren als onschuldig
humoristisch vermaak. Dit zijn dezelfde kanalen die weigeren om Mijn naam uit te spreken. Geweld wordt
ook verfraaid, niet alleen op tv, maar ook in spelletjes waardoor het zo acceptabel wordt voorgesteld dat
mensen nu gewelddadigheid beschouwen als een natuurlijke zaak.
Wanneer Satans demonen zielen in bezit nemen, beginnen deze zich te manifesteren in het menselijk
lichaam en worden hun daden duidelijk zichtbaar voor Mijn volgelingen die met afschuw ineenkrimpen bij
wat ze zien. Het menselijk lichaam, besmet met Satanische demonen zal zich grotesk gedragen. Hun
lichamelijke bewegingen worden vervormd en zullen Satanische boodschappen imiteren door de Duivel
vereist om zwakke mensen te verleiden. Zwakke zielen zonder liefde voor God, zullen tot hen aangetrokken
worden en zullen hen tenslotte nabootsen zodat ook zij Satan en alles waarvoor hij staat zullen eren op de
manier waarop ook zij zich gedragen.
Kinderen, kunt jullie niet zien hoe Satan werkt? Mijn volgelingen moeten dit uitleggen aan degenen die niet
begrijpen hoe hij actief is in de pornografische industrie. Dit is het geval wanneer Satan werkt om zielen te
vernietigen om de deelnemers in het eeuwige vuur te zuigen. Degenen die schuldig zijn aan seksueel
afwijkend gedrag en degenen die met hun lichaam pronken op een obscene immorele manier, zullen een
ondraaglijke pijn lijden in de eeuwigheid.
Help nu ze te redden, kinderen, want zij hebben geen idee hoe hun immorele onreinheid Mij doet walgen.
Ze zijn bedekt met duisternis. Breng ze naar Mij, zodat Mijn licht hen kan omarmen en redden uit de vuren
van de Hel.
Zonden van het vlees zijn een gruwel voor Mij. Zoveel zielen gaan verloren in de Hel als gevolg van
de zonde van pornografie en seksueel afwijkende daden. Laat ze weten wat hun lot zal zijn, tenzij ze
berouw tonen.
Jullie geliefde Verlosser
Jezus Christus

178. Degenen die Mijn Ware Woord verkondigen, gegeven aan Visionairs, zullen
belachelijk gemaakt worden.
Zondag, 28 augustus 2011, 23:00 u.
Mijn innig geliefde dochter, Satan en zijn demonen proberen om je nu te kwellen. Je moet dit feit erkennen
en niet reageren of erop ingaan. Antwoord en reageer niet want anders geef je de Boze meer macht over
jou. Negeer zijn beschimpingen en houd Mijn hand vast want Ik sta naast je om je te beschermen tegen
dergelijke aanvallen.
Vertel Mijn volgelingen dat als ze Mijn Kelk aannemen en de waarheid van Mijn terugkeer naar de aarde
verspreiden, zij ook zullen lijden. Ze zullen worden beledigd, uitgelachen en voor dwaas gehouden worden
als ze spreken in Mijn naam. Vertel ze dat bij twijfel in verband met deze boodschappen deze zal verdwijnen.
Mijn kinderen zullen altijd begrijpen dat zij die Mijn ware woord verkondigen, gegeven aan Mijn echte
visionairs, zullen bespot worden net als de uitverkoren ziel, wiens rol het is om Mijn goddelijke
boodschappen te geven aan de wereld. Voor jullie, Mijn leger, zal het niet anders zijn.
Dit zal voor jullie een zware lering zijn om te verwerken. Weet dat jullie altijd zullen lijden in dit leven als
jullie wandelen met Mij. Weet ook dat alleen dan jullie je zullen realiseren dat jullie Mijn kruis dragen, want
alleen dan zullen jullie bevoegd zijn om Mijn woord te spreken. Geen profeet, geen apostel van Mij heeft dit
een eenvoudige weg gevonden. Jullie moeten bidden om kracht in deze beproevingen, die jullie geloof
extreem zullen beproeven.
Als jullie Mijn kruis dragen, om Mijn last te verlichten, zullen jullie met zijn gewicht beladen zijn. Als jullie
volledig vertrouwen hebben in Mij, om jullie armen in de Mijne te sluiten, zal Ik jullie vasthouden en jullie de
nodige kracht geven voor deze reis. Een reis zo beladen met doornen dat jullie voeten zouden kunnen
bloeden, maar jullie geloof zal zo sterk zijn dat jullie niet in staat zullen zijn om jullie leven te leven zonder
Mijn pure liefde.
Jullie, Mijn geliefde kinderen, zijn Mijn kostbaar leger. Op een dag zullen jullie de glorieuze paden in de
Hemel zien waar de engelen lofprijzend zingen voor het werk dat jullie tijdens jullie leven op aarde
gedaan hebben voor Mij. Ik beloon al Mijn toegewijde volgelingen voor hun loyaliteit en onwankelbare liefde
voor Mij. Jullie zijn gezegend, Mijn uitverkoren zielen, dat jullie de gave hebben gekregen om de waarheid te
zien wanneer anderen deze gewoon de rug toekeren.
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Vergeet niet dat jullie nu de gave van de Heilige Geest ontvangen hebben met als gevolg dat jullie niet in
staat zullen zijn Mij te ontkennen. Deze weg zal vol met stenen liggen die jullie voeten kunnen kwetsen, vol
met keien liggen die jullie doen struikelen en vol met hen die uitdagend daar staan om jullie weg te blokkeren
doordat ze jullie tiranniseren en bedreigen opdat jullie terugkeren naar de weg waar jullie vandaan kwamen.
Verhef zacht jullie hand en zeg vermanend:
Ik zal nooit het pad ontkennen van de Heer. Noch zal ik ooit het bestaan van Jezus Christus
ontkennen, die de mensheid heeft geprobeerd te vernietigen, niet alleen tijdens Zijn lijden aan het
kruis, maar ook daarna. Ik ben één met Jezus Christus. Ik spreek in Zijn naam. Ik loop met Hem.
Hij tilt mij op, zodat ik ook, op mijn nederige wijze, zou kunnen helpen jouw hart te openen voor
de pure Liefde die Hij in Zijn Hart heeft voor jou en jou alleen.
Mijn kostbaar leger, verhef jullie nu wanneer Ik jullie leid langs de hobbelige maar goddelijke weg naar het
Nieuwe Paradijs op Aarde dat op jullie wacht. Alstublieft, zorg ervoor dat jullie zoveel mogelijk zwervende
kinderen verzamelt langs de weg opdat we tot één familie kunnen worden verenigd.
Jullie liefhebbende Jezus
Verlosser en Leider van de Mensheid

179. God de Vader: Mijn hand zal met kracht neervallen op naties die abortus
legaliseren.
Maandag, 29 augustus 2011, 12:00 u.
Ik kom in de naam van Mijn Zoon Jezus Christus. Ik ben de Alfa en de Omega, de Allerhoogste God. Ik
wens deze boodschap te geven aan Mijn kinderen over de hele wereld.
Door de macht van het gebed wordt Mijn hand tegengehouden om de mensheid voor hun begane zonden te
straffen. Ik zal een strenge straf zenden indien men zich niet afkeert van de zonden van moord en abortus.
Mijn kinderen, jullie hebben Mijn toorn al gezien door aardbevingen, overstromingen, vloedgolven en andere
ecologische wanorde. Kinderen, Ik moet jullie tuchtigen want jullie kunnen een bestraffing niet meer
vermijden voor jullie misdaden tegen jullie medemensen.
De zonden van abortus zullen bestraft worden doordat Mijn hand met kracht zal neerkomen op de
landen, die deze gruwel door de vingers zien. Het zal jullie niet langer toegestaan worden Mijn hulpeloze
schepseltjes te vermoorden en als jullie regeringen verder wetten opstellen om deze laffe praktijk te
vergoelijken, zullen jullie Mijn toorn zien neerdalen met zo'n kracht dat jullie zullen smeken om genade
voor jullie eigen leven. Toch zullen jullie nooit ophouden te overwegen om het leven te nemen van de
ongeborenen.
Moord zal door Mij niet meer getolereerd worden. Jullie zullen weldra gestopt worden. Bid voor de zielen
van deze hulpeloze wezentjes en bid om verlossing. Aanvaard geen wetten van jullie heidense
regeringen die geen eerbied hebben voor het leven.
Mijn straf voor landen schuldig aan het legaliseren van abortus zal naties wegvagen. Jullie landen
zullen uiteenvallen en in kleine delen in de oceaan storten. Jullie verachtelijke klinieken en ziekenhuizen
waar jullie deze praktijken uitvoeren, zullen gesloten worden en de schuldigen onder jullie, zullen geworpen
worden in de vuren van de Hel voor hun gruwelijke misdaden.
Ik kom om jullie nu De Waarschuwing te geven. Zie abortus nooit door de vingers. Verzet jullie in jullie
landen en vecht om te voorkomen dat deze globale volkerenmoord verder gaat. Indien jullie regeringen
verder Mijn schepping met hun gruwelijke handelingen schaden, zullen jullie een sterke berisping ontvangen.
Neem nu deze waarschuwing ter harte als één van Mijn meest dringende waarschuwingen aan het menselijk
ras. Neem het leven van Mijn ongeborenen en Ik neem jullie leven. Kinderen, bid vurig om het geloof van
al Mijn kinderen wanneer zij verder de richtlijnen negeren die aan jullie gegeven zijn sedert het begin der
tijden.
God de Vader
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180. Kies mensen die jullie kennen en nader vóór de troon van Mijn Vader om hen te
redden.
Dinsdag, 30 augustus 2011, 14:30 u.
Mijn innig geliefde dochter, Mijn Hart is vervuld van verdriet als Ik kijk naar Mijn dierbare kinderen, zich niet
bewust van de veranderingen die op til zijn.
Ik hou zoveel van ze dat Ik ween van diep verdriet als Ik ze zie rondlopen op zoek naar Mij, maar niet in
staat om het te doen. Ze weten dat er een ontbrekende schakel in hun leven is, maar ze kunnen niet
erkennen wat het is. Deze schakel is liefde. Ik ben liefde. Ik ben wat ze zoeken, maar ze weten niet waar te
kijken. Toch sta Ik daar geduldig te wachten tot wanneer ze zich tot Mij wenden.
Zoveel tijd wordt er verspild, Mijn dochter. Mijn kinderen kijken allen op de verkeerde plaatsen, zoekend
en hunkerend naar tevredenheid en rust. Maar zij zullen niet in staat zijn om dit te vinden, tenzij ze erkennen
dat dit slechts kan gevonden worden door hun nederigheid.
Totdat Mijn kinderen beseffen dat ze niet bestaan kunnen zonder liefde voor Mijn Vader, God de
Allerhoogste, zullen ze sterven zonder liefde en vrede in hun hart. Ik ben vermoeid, Mijn dochter. Als
slechts zij, die Mij uitgesloten hebben, zich toch zouden wenden tot Mij. Indien ze slechts hun
zoektocht naar macht, geld, roem, aardse goederen zouden opgeven, dan zouden ze de waarheid kennen.
Ik nodig jullie allen uit, Mijn volgelingen, om te blijven bidden voor blinde zielen die verloren zijn. Geef nooit
op want jullie gebeden zullen deze week gebracht worden vóór de troon van Mijn Vader.
Gelieve het volgende gebed te bidden:
"God, de Allerhoogste, ik nader voor Uw troon deze week om te pleiten voor de zielen van mijn broeders en
zusters die weigeren om Uw bestaan te erkennen. Ik verzoek U dringend om ze te vullen met Uw genaden,
zodat ze hun hart openen om te luisteren naar Uw Allerheiligste Woord. Amen."
Kies alstublieft die zielen uit, die jullie kennen en die van God de Vader niets weten willen en leg hun namen
aan de voeten van Mijn Vader. Jullie gift van het gebed zal beloond worden met hun redding. Ga nu, Mijn
leger en bereid jullie voor op de volgende fase in deze geestelijke strijd tegen de Duivel.
Jullie geliefde Verlosser
Jezus Christus

181. Mijn leger zal aangroeien tot een groep van meer dan 20 miljoen.
Woensdag, 31 augustus 2011, 21:00 u.
Mijn innig geliefde dochter, de liefde die Ik voor jou en Mijn volgelingen heb, golven door Mij heen en
brengen Mij veel vreugde. Hoe bemin Ik jullie allen. Jullie toewijding, nederigheid, vertrouwen en pure liefde
voor Mij worden sterker met de dag. Voelen jullie dat niet aan? Dit is Mijn geschenk voor ieder van jullie, Mijn
zuivere zielen, geplukt uit het dagelijkse leven om Mij te volgen op de weg naar het Paradijs.
Mijn kinderen, jullie die door de Heilige Geest overal ter wereld werden geraakt in de maand mei, zullen nu
een overgave voelen voor Mij die voor velen onder jullie onbekend was. Ik verzamel Mijn leger nu spoedig
en dit zal weldra aangroeien tot een groep van meer dan 20 miljoen zielen. Hoe groter het leger is, hoe
krachtiger de Heilige Geest zal werken om Mijn kinderen tot eenheid te brengen om de Bedrieger te
bestrijden. Mijn goddelijke leiding is nu gestort in jullie ziel, of jullie het merken of niet. Het is net alsof jullie
een inwendige schakelaar hebben. Wanneer Mijn Liefde roept zullen jullie automatisch reageren om
anderen te bekeren. Dit is de kracht van de Heilige Geest en zal voelbaar zijn in elke hoek op aarde.
Alle religies, alle geloofsovertuigingen, alle rassen, alle naties zullen nu antwoorden op het licht van de
waarheid. Allen zijn zo kostbaar voor Mijn Eeuwige Vader. Hij tracht nu iedere man, vrouw en kind te
bereiken zodat ze Zijn oproep horen. Satan zal niet in staat zijn de gebeden van Mijn volgelingen te
weerstaan. Zijn greep zal weldra minderen. Gebed en het geloof van Mijn volgelingen maken hem woedend.
Omdat hij machteloos is in zijn pogingen twijfel te zaaien in Mijn getrouwen, richt hij zich op zwakke
zondaars. Deze kinderen zijn reeds zo verward en vernietigd door doodzonden dat ze door hem
aangetrokken worden. Vanwege de duisternis van hun zielen zullen zij niet in staat zijn om zichzelf te
verdedigen. Bid vurig dat hun zielen gered kunnen worden.
Dit is een tijdperk waarin Mijn Kerk, geconfronteerd met buitengewone moeilijkheden veroorzaakt door de
zonde, nu herbouwd zal worden door Mijn volgelingen op aarde. Dit zal tijd vergen, maar wanneer het
gebeurt, zal Mijn Kerk wederkeren naar haar voormalige glorie en vernieuwd worden in kracht.
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Zij zal, samen met al Mijn uitverkoren mensen, binnentreden in het glorieuze Koninkrijk van Mijn Vader. De
zoetheid van deze gebeurtenis, wanneer de wereld bevrijd zal zijn van Satan en alle kwaad, moeten jullie
vreugdevol verwachten, kinderen. Dit is het Nieuwe Tijdperk van Vrede op Aarde waarop jullie je moeten
verheugen. De tijden die voor jullie liggen kunnen moeilijk zijn, kinderen. Concentreer jullie op Mij en jullie
zullen overleven. Dan zal de vrede komen waarop jullie wachten.
Jullie liefhebbende Redder
Jezus Christus

182. Hoe moeilijk het is om de trap te beklimmen naar het Paradijs.
Zaterdag, 3 september 2011, 23:50 u.
Mijn innig geliefde dochter, maak je geen enkele illusies, de laatste dagen leidde de Bedrieger je weg van
Mij. Je schrijft dit toe aan je bezigheden, maar dit is niet helemaal waar. Zo sluw is hij dat hij met opzet elke
minuut van je tijd onderbrak. Tijdens deze tijd was je je ervan bewust dat je geen tijd besteedde aan Mij,
nietwaar? Je voelde je afgeleid en verloren en dan realiseerde je je dat je zonder Mij innerlijk leeg was.
Alhoewel Ik heel de tijd bij je was, liet Ik het toch toe dat je je door Mij verlaten voelde. Nu heb je de
wanhoop ondervonden van zielen die Ik verwerp vanwege de zonde. Dit alles is belangrijk voor jouw
spirituele ontwikkeling. Hoewel het misschien zinloos lijkt dat Ik dit toegelaten heb, maakt het deel uit van je
heiliging die Ik nodig heb en van je vraag. Jij, Mijn dierbare dochter, je zal regelmatig een soort verlatenheid
voelen van tijd tot tijd zoals vele zielen die zich op dezelfde weg bevinden.
De trap naar geestelijke volmaaktheid is een erg lange trap. Zielen zullen één stap, twee en meer stappen
terug zetten voor elke stap die zij naar Mij toe nemen. Ik vraag je, Mijn dochter, al Mijn volgelingen te
vertellen dat ze zich zorgvuldig voorbereiden op deze trap, die van essentieel belang is om de bovenste
trede te bereiken. In Mijn boodschap van 24 november 2010* toen Ik je voor het eerst sprak over deze trap,
heb Ik uitgelegd hoe sommige mensen deze stappen veel te snel nemen. Maar zoals je weet, is dat
verkeerd. Wees je ervan bewust dat Ik het ben die je de hele tijd leid langs deze stappen.
Mijn kinderen, jullie moeten nu iedere stap beklimmen van de geestelijke trap eer jullie de top bereiken van
de deur van het Paradijs. Wees geduldig, wees niet teleurgesteld als jullie vallen. Sta gewoon opnieuw op en
herbegin met het beklimmen van de hele weg.
Kinderen, Ik zal jullie bij de hand houden en jullie meenemen naar de top als jullie het Mij toestaan.
Jullie geliefde Verlosser
Jezus Christus

183. Boodschap van de Maagd Maria: Verlatenheid als een offerziel.
Zondag, 4 september 2011, 21:50 u.
(Deze boodschap werd ontvangen nadat de zienster de Heilige Rozenkrans had gebeden en na een
verschijning, waar de Heilige Moeder Gods gedurende 20 minuten verscheen in een private
gebedsruimte)
Ik kom in de naam van Mijn geliefde Zoon, Jezus Christus. Ik ben de Heilige Moeder Gods.
Mijn kind, je lijdt voor Mijn geliefde Zoon Jezus Christus, en de laatste week is niet gemakkelijk geweest
omdat je strijdt tegen de macht van het kwade om Mijn Zoon toegewijd te kunnen blijven. Ik kom vanavond
naar jou om te trachten te verklaren wat er gebeurt. Als een offerziel zul je perioden van verlatenheid
ervaren wanneer gedachten van Mijn Zoon uit je geest verbannen worden. Wanneer je dan tijd tracht vrij te
maken voor gebed, zal je merken dat je het niet kunt. Daarna zal je verward zijn en dan zal de eenzaamheid,
na de aanwezigheid van Mijn Zoons tegenwoordigheid, je angst aanjagen. Maak je geen zorgen want hoe
hard het ook klinkt, het is een vorm van lijden die je als offerziel moet doorstaan.
Bid alstublieft om moed en genaden om deze nieuwe vorm van lijden, die je in verwarring zal brengen, te
aanvaarden. Houd je aan je dagelijkse Heilige Mis en het ontvangen van de Allerheiligste Eucharistie, om
het even wat op je afkomt. Je wordt door de Bedrieger bekoord om je van dit werk af te wenden. Je zal
spoedig opnieuw toelaten dat twijfels binnendringen in je ziel. Vraag allen dat ze nu voor jou bidden. Je
geschenk aan Mijn Zoon blijft overal zielen redden. Vergeet dit nooit, hoe moeilijk je lijden is.

* Boodschap 19. De trap naar geestelijke volmaaktheid (Woensdag 24 november 2010, 2.30 u.)
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Mijn kind, Ik zal altijd bij je zijn wanneer je je gevoel voor oriëntatie verliest want Ik ben je liefhebbende
Moeder. Ik zal altijd hier zijn om je te beschermen en je te geleiden naar Mijn Zoon, zodat Zijn wensen
worden nageleefd. Ga in liefde en vrede.
Je liefhebbende Moeder
Koningin van de Vrede

184. Houden van jullie naaste zoals van jezelf is veel moeilijker dan jullie denken.
Zondag, 4 september 2011, 22:00 u.
Mijn dochter, dit is nu de tijd om te luisteren naar Mijn instructies om Mijn kinderen alert te maken op de
komende tijden met betrekking tot het voorbereiden van al Mijn volgelingen op de noodzakelijkheid om
hun dagelijks gebed te verrichten. Zij moeten ook dagelijks Mijn Lichaam ontvangen onder de vorm van
de Heilige Eucharistie en bidden voor de redding van zielen.
Mijn kinderen achten meer op Mijn boodschappen als ze samen elke dag bidden voor al Mijn kinderen eer
De Waarschuwing plaatsvindt.
Kijk naar jullie broers en zussen door Mijn ogen, die hen zien als wonderbare schepsels, geschonken
door Mijn Eeuwige Vader als een geschenk aan de mensheid. Iedere ziel wordt evenveel bemind. In de
ogen van Mijn Vader wordt er geen verschil gemaakt.
Als jullie, Mijn volgelingen, Mij lief hebben, zullen jullie ook Mijn Vader beminnen. Wederkerig, als jullie
waarachtig zijn in jullie liefde voor Mijn Vader, zullen jullie je broeders en zusters beminnen. Jullie moeten
vooral liefde tonen voor degenen die jullie beledigen door hun gedrag. Sommigen zullen jullie beledigen,
bespotten en jullie reputatie schaden wat jullie en je gezin kan kwetsen. Misschien zijn ze jullie persoonlijk
bekend of misschien schaden ze jullie door hun daden om jullie gezinnen te onderhouden. Het maakt niet
uit hoeveel mensen jullie kwetsen, Ik vraag jullie in Mijn naam, Mijn voorbeeld te volgen. Bid voor hen, in
het bijzonder voor hen die jullie kwaad doen. Want als jullie bidden voor hen, verzwakken jullie de haat
uitgespuwd door Satan. Een haat die zou kunnen voortkomen uit gedachten aan wraak.
Dit is één van de moeilijkste van al Mijn onderrichtingen. Bemin jullie naaste zoals jezelf. Het is veel
moeilijker dan jullie denken. Wanneer jullie deze grote daad van edelmoedigheid kunnen stellen, kunnen
jullie Mij helpen met het vervullen van Mijn plan om meer zielen te redden.
Jullie geliefde Leraar en Vriend
Jezus Christus

185. Houd nu Vigilies (nachtwaken) tot de Goddelijke Barmhartigheid – De
Waarschuwing is nabij.
Maandag, 5 september 2011, 21:00 u.
(Nota: Twee boodschappen werden deze avond ontvangen van Jezus Christus.
In de eerste boodschap gegeven aan de zienster, een private openbaring, gaat het over details over
de periode waarin De Waarschuwing zal plaatsvinden. De zienster heeft besloten uit het oogpunt van
discretie om geen details te publiceren. In plaats daarvan heeft men de tekst gegeven aan een
priester om veilig te bewaren. Deze boodschap zal worden gepubliceerd als De Waarschuwing plaats
gevonden heeft.
De tweede boodschap is een boodschap voor de wereld nu, op dit moment)
Mijn geliefde dochter, de tijd is zeer nabij. Gebed heeft geholpen dat Mijn geliefde Vicaris Paus Benedictus
weerstond aan de interne, boze krachten waaraan hij bloot stond. Zijn tijd in het Vaticaan is verlengd.
Ik roep al Mijn volgelingen op tot gebedsbijeenkomsten en vigilies tot de Goddelijke Barmhartigheid, voor al
Mijn arme kinderen die van Mij en van Mijn Eeuwige Vader zijn afgedwaald. Ze hebben dringend behoefte
aan jullie gebeden. Gebed, en veel gebed, is nu nodig om hen te redden. Offer Heilige Missen op voor
diegenen die omwille van de toestand van hun zielen tijdens De Waarschuwing, het misschien lichamelijk
niet zullen overleven. Zij hebben behoefte aan jullie gebeden. Verenig jullie. Houd elkaar vast bij de handen
in harmonie met Mij.
Jullie geliefde Jezus Christus
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186. De Maagd Maria: Luister altijd naar jullie hart.
Dinsdag, 6 september 2011, 20:20 u.
Ik kom in de naam van Mijn geliefde Zoon Jezus Christus. Ik ben jullie Gezegende Moeder.
Jij, Mijn kind, wordt vervolgd. Iedere poging van de Bedrieger is om je te verleiden. Jij, Mijn kind, moet
gehoorzamen aan slechts één stem en dat is de stem van Mijn geliefde Zoon Jezus Christus.
Bewapen jezelf nu, Mijn kind, voor de aanvallen die zullen toenemen evenals je lijden. Door de genade die Ik
je zal schenken, zal je het doorstaan. Hou op met je angstige gedachten en zet alle twijfels opzij.
Laat geen afleiding toe, want zij komen van de Bedrieger. Ze komen niet van Mijn Zoon.
Luister altijd naar je hart. Dan zal je de waarheid kennen. Ik, je geliefde Moeder, bemin je dus sta Mij
alstublieft toe om je al Mijn bescherming tegen de Boze aan te bieden.
Ga in vrede en liefde.
Je geliefde Moeder
De Koningin van de Vrede

187. Vermits het geloof van Mijn volgelingen sterker wordt vermeerderen de
aanvallen.
Dinsdag, 6 september 2011, 20:30 u.
Mijn innig geliefde dochter, hoe lijd je voor Mij en hoe sterk ben je daardoor geworden.
Mijn bescherming is overal om je heen. Vrees niet. Omdat dit werk om zielen te bekeren verder gaat, zullen
ook de aanvallen van Satan vermeerderen. Accepteer het. Laat je daardoor niet afleiden. Sta boven de
uitdagingen en houd je ogen altijd op Mij gericht. Wanneer je dat doet, zal er niets anders nog van tel zijn.
Hetzelfde lijden zal worden gevoeld door al Mijn volgelingen in die mate dat de Heilige Geest zich
onverminderd verder inzet om overal de zielen aan te trekken van al Mijn kinderen. Aangezien hun geloof in
Mij krachtiger wordt, zullen ook de aanvallen toenemen van anderen. Zij, Mijn volgelingen, zullen merken dat
ze met ongewone en beledigende opmerkingen door niet-gelovigen moeten omgaan en dat het voor hen
moeilijk zal zijn om daarmee om te gaan. Zeg hun alstublieft dat ze nu daarmee rekening moeten houden
aangezien de tijd van De Waarschuwing nadert.
Satan en zijn demonen, onzichtbaar voor het blote menselijke oog, proberen om de liefde te vernietigen in
de zielen van Mijn kinderen. Hij inspireert tot wantrouwen onder elkaar. Hij zal argumenten veroorzaken en
twijfels zaaien. Hij is vol haat voor de mensheid. Hij zal oorlogen doen ontstaan tussen landen, landgenoten
en spanningen binnen families. Het zijn allemaal zijn favoriete tactieken en tekens van zijn sluwe werken.
Herken dit voor wat het is – Satan aan het werk. Strijd tegen hem, kinderen, door volharding. Vraag Mijn
geliefde Moeder om jullie te beschermen want Zij is zijn grootste tegenstander. De macht van Satan zal
verminderen wanneer jullie een beroep doen op Haar om jullie te helpen.
Deze tijden zijn een uitdaging voor al Mijn volgelingen, overal. Elke poging, van welke bron ook, vrienden,
familie en collega's, zal gebruikt worden, door het werk van de Bedrieger, om jullie aan te zetten, Mijn
kinderen, Mij de rug toe te keren.
Stop hem zoals Ik jullie gezegd heb. Gebed en toewijding aan het Onbevlekt Hart van Mijn Heilige Moeder
zal jullie uitrusting worden.
Wees sterk nu. Ik hou van jullie allen.
Jullie geliefde Verlosser
Jezus Christus

188. Vrees De Waarschuwing niet, verwacht ze met vreugde.
Woensdag, 7 september 2011, 23:45 u.
Mijn innig geliefde dochter, vertel Mijn dierbare kinderen dat ze niet bang hoeven te zijn van De
Waarschuwing. Velen zullen zich angstig voelen en dat is begrijpelijk. Doch ze moeten zorgvuldig naar Mij
luisteren. Ik zal tot ieder van jullie komen. Jullie zullen Mij zien en voelen in jullie hart en ziel. Mijn
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aanwezigheid zal in jullie ziel vloeien met de zuiverste liefde en medelijden, dus jullie moeten vol vreugde
zijn. Eindelijk zullen jullie Mij zien en jullie ziel zal omgeven worden met liefde en beroering.
De meeste zondaars en ongelovigen zullen gewoon opgelucht zijn dat Ik besta. Hun getuigenis van Mijn
Heilige Aanwezigheid, zal het bloed zijn dat nodig is om hun zielen te overspoelen met de zo lang gemiste
voeding. Velen zullen het lijden ervaren, zoals Ik het draag, als ze hun zonden zien, getoond voor hun ogen.
Met gebroken hart zullen ze zien hoe ze Mij hebben beledigd en zullen Mij smeken hen te vergeven.
Kinderen vanaf de leeftijd van verstand, zullen ook zien hoe zij Mij beledigen door de zonde. In veel gevallen
zullen de kinderen, die Mijn bestaan ontkennen, hoewel bewust van de waarheid, tot Mij komen. Ze zullen
Mij ook vragen om hen te omhelzen en niet willen dat Ik ze laat gaan.
Zelfs de meest verharde zondaars zullen niet slagen in hun poging om door dit bovennatuurlijk gebeuren
geraakt te zijn. Kinderen, jullie moeten sensationele geruchten negeren. Er is niets om te vrezen. De
Waarschuwing moet verwacht worden met pure vreugde in jullie harten.
Ik wacht op de tijd waar Ik met zoveel liefde in Mijn Hart Mijn Goddelijke Barmhartigheid zal uitstorten over
de hele wereld en ieder van jullie. Dit is het moment waarop jullie achteraf zullen beseffen welk geluk jullie,
deze generatie, hebben. Hoe kunnen jullie de genade niet herkennen die wordt getoond aan de mensheid?
In het verleden stierven zoveel zielen in zware zonde. Nu zullen alle zondaars eindelijk de waarheid
begrijpen.
Het is niet gemakkelijk voor Mijn kinderen het bestaan van Mij of Mijn Eeuwige Vader te erkennen. Zonder
een materialistisch bewijs zullen velen Mij niet willen leren kennen. Velen hebben geen interesse in het
geloof in de goddelijke wereld. Deze gebeurtenis zal hun ogen openen voor het simpele feit dat het leven
niet eindigt op aarde. Het gaat verder in alle eeuwigheid. Dat is de reden waarom ze hun zielen moeten
voorbereiden.
De Waarschuwing zal laten zien wat ze moeten doen. Onthoud kinderen, Ik ben jullie Verlosser. Ik hou van
jullie allemaal op een manier die buiten jullie bevattingsvermogen valt. Wacht op Mijn komst met liefde en
kalmte. Vrees de dramatische taferelen niet in de lucht en de kleur van stralen, die overal zullen verspreid
worden en Mijn komst aankondigen. Dat zal jullie voorbereiden voor deze gebeurtenis.
Bid alstublieft dat alle mensen vreugde zullen voelen in hun hart want deze gebeurtenis zal de redding voor
de mensheid betekenen in een uitgebreidheid (omvang) dat zo vele zielen zal redden en hen in staat zal
stellen om het Nieuwe Paradijs op Aarde binnen te treden.
Jullie geliefde Verlosser;
Jezus Christus

189. Bedreig anderen nooit in Mijn Naam.
Zaterdag, 10 september 2011, 15:30 u.
Vandaag spreek Ik met jou, Mijn innig geliefde dochter, over de noodzaak om Mij te gehoorzamen in alle
dingen. Mijn dochter, al Mijn volgelingen moeten om Mijn liefde en toewijding waardig te zijn de geboden van
Mijn Vader eren. Terwijl ze van tijd tot tijd kunnen wankelen, moeten ze ernaar streven te allen tijde de wet
van de liefde te volgen. Houd van elkaar en plaats je naaste vóór jullie eigen behoeften. Dan zal al het
andere op zijn plaats vallen.
Degenen die zichzelf Mijn volgelingen noemen, moeten erg voorzichtig zijn over de manier waarop zij Mijn
Allerheiligste Woord verspreiden. Als ze in de val trappen van arrogantie, zelfrechtvaardiging of wanneer ze
anderen veroordelen in Mijn naam, beledigen zij Mij zeer. Bedreig nooit anderen met straffen die ze kunnen
verwachten van Mij. Zeg nooit aan iemand anders dat Ik ze zal straffen omdat jullie boos op hen zijn om
welke reden dan ook. Als jullie dit doet zullen jullie schuldig zijn aan het ontkennen van Mij, want jullie zullen
de waarheid verdraaien zodat ze beantwoordt aan jullie eigen voorstellingen. Voel jullie nooit tegenover
anderen superieur omdat jullie bevoorrecht zijn met de waarheid.
Kinderen, Ik hou van al Mijn kinderen, zelfs als ze dwalen. Bid voor hen te allen tijde als je aanspraak maakt
om een ware volgeling van Mij te worden. Predik de waarheid met alle middelen die jullie ter beschikking
hebben. Vertel hen altijd over Mijn diepe liefde voor Mijn kinderen, maar jullie moeten nooit over hen
oordelen, nooit aan anderen vertellen dat hun zonden, of die jullie beschouwen als zonden, door Mij gestraft
worden omdat jullie daartoe geen recht hebt.
Mijn boodschap van vandaag is eenvoudig. Wanneer jullie Mij lief hebben en spreken in Mijn naam, mogen
jullie je nooit daardoor verheffen. Jullie mogen nooit jullie broers of zusters bedreigen of lasteren in Mijn
naam.

154

Herinner jullie dit want jullie zijn Mijn volgelingen en jullie zijn dus ook het doel van de Verleider, precies
vanwege jullie geloof. Jullie moeten dus opletten dat hij jullie niet verleidt tot zondigen tegen jullie broers of
zusters.
Jullie moeten sterk blijven, Mijn kinderen. Ik geef jullie deze boodschap om jullie te begeleiden op de juiste
weg naar Mij.
Jullie geliefde Jezus
Koning der Mensheid

190. Wat jullie religie ook is, er is maar één God.
Zondag, 11 september 2011, 19:15 u.
Mijn innig geliefde dochter, wanneer Mijn kinderen wanhoop voelen, angst of eenzaam zijn, vertel ze dan dat
ze zich tot Mij moeten wenden. Nooit eerder hebben zoveel van Mijn kinderen over de hele wereld, zo’n
leegte gevoeld in hun leven. Zonder begeleiding wordt de verwarring groter bij Mijn kinderen want ze worden
gevoed met minderwaardig voedsel. De dagelijkse media voeden ze met nieuws dat het huidige kwaad in de
wereld toont van zoveel landen in beroering. Dan is er het gebrek aan geestelijk voedsel en, in z’n plaats,
een dieet van leugens, wanneer jullie verteld wordt over aanlokkelijke, wereldlijke en wonderlijke ambities.
Al deze, zelfs mochten jullie zulke dingen bereiken, zullen jullie teleurstellen. Dan terwijl jullie streven naar
zulke doelstellingen zullen jullie angstvallig zijn om zulke hoogten te bereiken, en opnieuw zullen jullie
ontgoocheld zijn.
Vergeet niet dat Ik jullie voedsel ben, kinderen. Alleen door Mij zullen jullie de ware vrede, ware
tevredenheid en zuivere liefde in jullie harten vinden. Het is onmogelijk deze vorm van vrede ergens anders
te vinden.
Wend jullie tot Mij nu, ieder van jullie die leed in zijn hart draagt. Laat Mij jullie vasthouden en troosten. Want
jullie, Mijn kinderen, zijn verloren gegane, maar kostbare zielen. Velen van jullie zijn afgedwaald en velen
weten niet meer de weg terug te vinden naar Mijn kudde. Sommigen van jullie hebben gekozen voor een
andere kudde – geen kudde van Mij.
Luister naar Mijn oproep, want wanneer jullie Mijn stem horen in jullie zielen zullen jullie de waarheid
kennen. Ik ben jullie weg naar Mijn Eeuwige Vader. Herinner jullie dat velen onder jullie God de
Almachtige Vader verschillende namen geven, desondanks dezelfde God aanbidden kunnen – er
bestaat maar één God. De tijd is nu nabij waar Zijn glorie wordt onthuld aan de wereld. Het maakt niet uit
wat jullie interpretatie is, God de Vader is Liefde. Zijn barmhartigheid omvat alles. Kom en keer terug naar
Hem waar jullie ook zijn in de wereld. Hij wacht op jullie oproep.
Jullie liefhebbende Redder;
Jezus Christus

191. Straf kan door gebed verzacht worden.
Maandag, 12 september 2011, 12:00 u.
Mijn innig geliefde dochter, zeer vlug nu zal de wereld tot stilstand komen en de tijd na De Waarschuwing zal
de wijze waarop de mens kijkt naar de wereld, veranderen. Niet langer meer zullen materiële genoegens en
excessen prikkelen. Niet langer meer zullen de mensen de idolen die zij maken van beroemdheden en hun
rijkdom, behandelen als goden. Nooit meer zullen ze zo snel zijn om hun naaste te veroordelen of wreed te
behandelen.
De nieuwe wereld, na De Waarschuwing, zal een plek zijn waar liefde voor Mij en God de Vader is en Hij
geëerd en gerespecteerd wordt. Vele leiders in niet-Christelijke landen, zullen Mijn Vader eerbetoon
bewijzen. Diegenen op machtsposities die de financies controleren van mensen, zullen zich massaal
bekeren. Veel anderen zullen hun macht afstaan en met hun broers en zussen het brood delen dat komt van
God de Vader. Dit brood is voor allen en is bedoeld om gelijk verdeeld te worden.
Veel goede dingen zullen evolueren als gevolg van De Waarschuwing. Vele zielen zullen nochtans niet sterk
genoeg zijn in hun geloof. Zij zullen helaas terugkeren naar hun oude gewoonten. Verleid door de beloften
van macht, rijkdom, controle en eigenliefde zullen zij God de Vader verwerpen. Zij zullen de waarheid
kennen maar het zal nog niet voldoende zijn voor hen. Deze arme, zwakke zondaars zullen een doorn zijn in
jullie zijde, kinderen. Zonder jullie gebeden zullen hun zonden chaos veroorzaken in een wereld die zich
tijdens haar nieuwe reiniging zal herstellen.
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Gebed, Mijn kinderen is zo belangrijk. Jullie moeten aan God de Vader vragen om jullie verzoek in te willigen
de geplande vervolging door deze mensen te voorkomen. Genoeg gebed kan en zal veel gruwel voorkomen
door deze zondaars die zullen proberen schade toe te brengen aan de wereld. Zo velen van jullie zijn blind
voor het plan dat heimelijk wordt gesmeed. De tekenen zijn consequent onthuld, maar jullie herkennen ze
niet.
Mijn kinderen, wanneer jullie geloof groeit, bidt dat de Heilige Geest kan worden uitgestort over de zielen van
deze zondaars. Mijn geliefde volgelingen, Ik jullie dierbare Jezus, bescherm jullie. Ik vraag jullie om te
bidden, niet alleen voor deze gevallen zielen, maar dat de vervolging van gewone mannen, vrouwen en
kinderen zal ophouden. Indien deze daders Mijn Vader trotseren en verder onschuldige mensen terroriseren
door middel van de nieuwe controles, zullen ze gestraft worden.
Aan deze zondaars wordt de grootst mogelijke barmhartigheid gegeven sedert Mijn Kruisiging. Ze moeten
De Waarschuwing omarmen want dit is de laatste keer dat ze een kans krijgen op verlossing. Anders zullen
ze worden geconfronteerd met een verschrikkelijke straf. Deze straf die tot stand zal worden door de hand
van de goddelijke gerechtigheid van Mijn Eeuwige Vader is niet wenselijk. Terwijl deze grote straf is
voorspeld kan ze worden verzacht door de kracht van het gebed.
Jullie geliefde Verlosser
Koning van Barmhartigheid
Jezus Christus

192. Wijzigingen worden ingevoerd in de Kerk die het woord van God zullen
tegenspreken.
Dinsdag, 13 september 2011, 15:15 u.
Mijn innig geliefde dochter, Ik ben het Jezus Christus, het Vleesgeworden Woord.
Mijn Allerheiligste Woord moet nu overal aanhoord worden door Mijn heilige dienaars. Al Mijn volgelingen
moeten deze boodschappen delen met Mijn heilige dienaars van alle Christelijke
geloofsgemeenschappen. Het is van vitaal belang dat zij aangemoedigd worden om Mijn Woord te horen
op dit cruciale moment voordat ze verscheurd en in twee kampen verdeeld worden.
Het werk van de Bedrieger heeft Mijn Kerk op elk niveau geïnfiltreerd. Zeer snel nu, langzaam maar
zeker, zullen jullie zien dat het aantal heilige missen wordt verminderd. Jullie zien de verwijdering van
speciale gebeden en sommige van de sacramenten zoals de biecht die begint te verminderen. Ik roep
Mijn heilige dienaars nu op om naar Mij te luisteren en te bidden voor onderscheidingsvermogen. Ik ben het
die jullie nu roept, zodat Ik jullie kudde kan redden. Ik ben het die jullie hart wil openen opdat jullie stappen
kunnen ondernemen in deze eindtijd die een gloednieuw begin voor de wereld zal inluiden.
Jullie zullen weldra gevraagd worden om jullie trouw te betuigen aan de Valse Profeet. Zie hem voor
wat hij is en beoordeel zijn werken om te zien of ze vruchten afwerpen. Want de vruchten die hij en zijn
slaafse volgelingen voortbrengen zullen tot in de kern verrot zijn. Eén beet zal jullie trouw aan Mij
vernietigen. Twee of meer beten vormen een wig tussen jullie en Mijn Heilig Hart zodat jullie het bijna
onmogelijk vinden om Mijn Vaders Koninkrijk binnen te gaan.
Bekijk nu zorgvuldig de wijzigingen die jullie zien binnensluipen in jullie eigen departement. Sommige
van deze aanpassingen zullen aanvankelijk geen probleem lijken te zijn. Maar na verloop van tijd zullen
bepaalde veranderingen jullie worden afgedwongen en jullie zullen leugens moeten slikken. De leugens
zullen van Satan komen en ze zullen in schapenvacht verkleed zijn.
Voor die zuiveren van hart, jullie zullen onmiddellijk weten en hier en daar de slechte sluwheid
(doortraptheid) herkennen dat wordt ontworpen om Mijn Kerk op aarde van binnen zijn eigen wandelgangen
te vernietigen.
Mijn waarheid zal schokken van vernedering veroorzaken in de hele wereld wanneer Mijn priesters
zullen zeggen dat deze profetie zeker een leugen is. De enige leugen waarvan ze getuige worden, zal die
zijn waarvan ze gedwongen worden goed te keuren wat haaks op Mijn Heilige Schrift staat die de mensheid
vanaf het begin gegeven werd. Sta nooit toe een andere waarheid te aanvaarden dan die vervat is in de
Heilige Bijbel.
Veel veranderingen zullen worden ingevoerd die het Woord van Mijn Eeuwige Vader tegenspreken. Deze
veranderingen, Mijn heilige dienaars, zijn niet van goddelijke oorsprong en jullie moeten deze onwaarheden
verwerpen als jullie trouw willen blijven aan Mij.
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Word wakker. Verzet jullie tegen die leugens waarmee jullie zullen geconfronteerd worden. Aanvaard ze
nooit. Het Woord van Mijn Eeuwige Vader zal nooit veranderen. Het kan nooit worden aangepast door de
mensheid. Velen onder jullie zullen radeloos zijn omdat jullie je geïsoleerd voelen van jullie Heilige Dienaars.
Vrees niet, want er is slechts één kant die jullie kunnen kiezen. Dat zal de kant zijn waar Ik sta. Er is geen
andere kant.
Jullie liefhebbende Redder
Jezus Christus

193. Vraag naar de gave van het lijden.
Woensdag, 14 september 2011, 12:00 u.
Mijn innig geliefde dochter, je lijden is verminderd en Ik wil je bedanken voor dit geschenk. Het lijden zal
terugkeren, maar je zal in staat zijn om het te accepteren met veel meer vreugde in je hart. Ik heb je lijden
nodig want het redt de zielen van zondaars die anders zouden belanden in de Hel. Op een dag zal je kijken
in hun zielen en overstelpt worden met liefde en vreugde als je ze ziet zitten aan Mijn zijde naast de troon
van Mijn Vader.
Zondaars zullen liefdevol met open armen ontvangen worden als ze berouw hebben en zich bekeren. Ze
zullen altijd op de voorgrond staan tot verrassing van Mijn volgelingen. Deze zielen zijn door de gebeden en
het lijden van Mijn volgelingen en uitverkorenen tot Mij gebracht. Mijn volgelingen zullen dit begrijpen omdat
zij, door hun vereniging met Mij, zich verheugen over de redding van zulke zielen.
Er zijn nog meer zielen om gered te worden, Mijn dochter. Bid alstublieft dat jij en andere gekozen zielen het
zullen leren hoe lijden het aantal zielen kan vermeerderen in Mijn Vaders Koninkrijk. Ik vraag hun om
de genaden af te smeken die nodig zijn opdat hun het geschenk van het lijden gegeven wordt. Vergeet niet
dat wanneer Ik lijden schenk, het een bijzondere genade is die nog veel andere zielen brengt in de schoot
van Mijn Hart.
Je geliefde Jezus
Redder van de Mensheid

194. De Waarheid wordt meestal bejegend met extreme voorzichtigheid en
onmiskenbare afwijzing.
Donderdag, 15 september 2011, 23:50 u.
Mijn innig geliefde dochter, je bent nu getuige van meer details van de pijn die Ik tijdens Mijn Kruisiging heb
geleden. Verlatenheid. Afwijzing. Isolatie. Verworpen door het spottende wuiven van de handen van
autoriteiten en vooral van Mijn vrome volgelingen. Zelfs Mijn eigen apostelen wezen Mij af in Mijn nood, dus
je moet niet verbaasd zijn dat dit ook bij jou gebeurt.
Vanavond werd jou ook een visioen van Mij getoond, staande voor Mijn beulen naar wier verachtelijke
leugens Ik moest luisteren en die de waarheid van Mijn leringen veroordeelden. Zo zullen ook jij en Mijn
volgelingen worden behandeld in handen van degenen die de waarheid niet aanvaarden of die ze
onaangenaam vinden.
De waarheid, Mijn dochter, wordt meestal beschouwd met extreme voorzichtigheid, onmiskenbare afwijzing
en soms als godslasterlijk. Vrees nooit. De woorden die Ik je geef zijn niets anders dan de waarheid. Je
moet nooit vrezen om datgene wat Ik je geef te publiceren. Waarom zou Ik je onwaarheden geven? Waarom
zou Ik proberen deze boodschappen te ondermijnen zodat gelijk op elk moment een onwaarheid zou
binnensluipen? Dit zou strijdig zijn met Mijn Vaders wil. Zelfs Satan is het niet toegestaan deze
boodschappen te verstoren, hoe hard hij het ook probeert.
In de mate dat deze boodschappen nog intensiever worden, zullen ze het onderwerp zijn van veel debat en
spot. En nochtans zullen velen zich aangetrokken voelen tot deze boodschappen want onder de oppervlakte
zal het hen niet lukken om niet door de Heilige Geest te worden aangeraakt die hun ziel beweegt.
Mettertijd zullen zij, Mijn kinderen, Mij bedanken omdat Ik hen geholpen heb de wanorde van netelige
blokkerende bramenstruiken te doordringen, die ze nu afhoudt om de poort van het Paradijs te bereiken
want zonder Mijn leiding, op dit moment, zouden ze verloren zijn. Ze zouden de kracht niet vinden om veilig
door de poorten van het Nieuwe Paradijs te komen, het Nieuwe Tijdperk van Vrede op Aarde, dat wacht op
al degenen die Mij en Mijn onderrichtingen gehoorzamen.
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Je geliefde Redder en Leraar
Jezus Christus

195. Tijden van Vrede en Glorie zijn weldra hier.
Zaterdag, 17 september 2011, 18:50 u.
Mijn innig geliefde dochter, eindelijk zal je beseffen dat wanneer je je voelt afgewezen dit gewoon een
spiegel van Mijn eigen doodstrijd is. Wanneer je in eenheid met Mij bent, zoals nu, zal dit deel uitmaken van
je leven van nu af aan. Wanneer mensen de boodschappen afwijzen die je publiceert, verwerpen ze Mijn
Allerheiligste Woord. Als zij opmerkingen hebben en fouten vinden, dan bekritiseren zij Mij. Als ze op je
neerkijken, spotten zij met Mij. Als ze lachen om deze boodschappen, kruisigen ze Mij.
Wat je voelt is slechts een fractie van Mijn lijden als Ik met smart kijk naar de blindheid van de mensheid
tegenover de waarheid in verband met het bestaan van Mijn Eeuwige Vader. De pijn en het verdriet die Ik
voel, als Ik de zonden van de mensheid moet aanzien, inbegrepen de zonden van de gelovigen, is zeer
intensief. Deze kwelling houdt nauwelijks op, maar wordt verlicht door het lijden van offerzielen. Zij wordt ook
vergemakkelijkt door de liefde die Mijn volgelingen tonen door middel van hun toewijding aan Mij.
Mijn dochter, terwijl Ik moet lijden om andere arme ongelukkige zielen te redden, is het niet iets dat Mij
vreugde verschaft. Ik vind het pijnlijk om toe te zien, maar voel Mij daardoor getroost. Zoveel dingen moet je
leren Mijn dochter, die moeilijk voor je zijn om te begrijpen. De wegen van het Goddelijke Koninkrijk kunnen
niet begrepen worden door de mensen. Eens op een dag zullen ze het begrijpen.
Weet dit, Mijn kinderen, dat de moeilijke tijden gaan eindigen die de mensheid eeuwenlang heeft moeten
verduren. Dit is goed nieuws voor de mens die zijn liefde toont voor de naaste en die als zodanig, Mij
liefheeft. Tenslotte zal het ook een einde stellen aan Mijn lijden dat geleden wordt omdat Ik jullie allen bemin.
Deze liefde is krachtig en zal altijd vruchten opleveren en zal de oorzaak zijn van jullie uiteindelijke redding.
Ga nu Mijn dochter en accepteer het lijden met meer inzicht in je hart. Verheug je want de tijden van vrede
en glorie zijn bijna hier.
Je liefdevolle Vriend en Verlosser
Jezus Christus
Koning van de Mensheid

196. Klassieke Fout gemaakt wanneer men probeert nader tot Mij te komen.
Zondag, 18 september 2011, 18:15 u.
Ik kom in de naam van Jezus Christus, de Zoon van God, de Allerhoogste. Ik ben Hem.
Mijn innig geliefde dochter, waarom gaat de mens nog steeds door met antwoorden zoeken om zijn bestaan
te verklaren door de wetenschap? Ze zoeken en zoeken, maar de antwoorden die ze ontvangen zijn onjuist
en zo ver weg van het ware bestaan van het spirituele rijk van het Koninkrijk van Mijn Vader dat jullie moeten
bidden voor deze zielen.
Ik weet dat de waarheid accepteren over Mijn bestaan en dat van Mijn geliefde Vader heel moeilijk is,
kinderen. Elke keer dat jullie ogen een glimp ontvangen van de waarheid, wendt Satan jullie hoofd in de
andere richting. Meestal zal hij logica aanwenden om Mijn kinderen ervan te overtuigen dat Mijn Vaders
Koninkrijk slechts een verzinsel is van menselijke verbeelding. Hij zal dan gebruik maken van het comfort
van de materiële wereld om jullie te overtuigen dat deze jullie prioriteit moet zijn.
Dan zijn er de zielen die de waarheid niet begrijpen. Ze maken een klassieke fout wanneer ze proberen om
dichter bij Mij te komen. Het is gemakkelijk voor hen om ervoor te zorgen dat wanneer hun materiële
goederen beveiligd zijn, ze verder kunnen gaan met hun eigen spirituele reis. Maar zo werkt het niet. Jullie
moeten met alle middelen jullie gezin en jullie huis beschermen. Jullie moeten degenen verzorgen en
voeden die afhankelijk zijn van jullie. Daarna moeten jullie Mij eerst plaatsen boven alle wereldse goederen.
Dat zal jullie paspoort naar de Hemel zijn. De mens is niets zonder God. Geen materiële luxe wil of kan de
liefde van God vervangen, noch kunnen jullie de luxe behouden en dezelfde waarde toekennen indien jullie
Mij werkelijk willen omhelzen in jullie hart.
Heb vertrouwen in Mij en voor de rest zal worden gezorgd. Als jullie proberen om alles alleen te doen en
vasthoudt aan de rijkdom, zodat jullie dus het beste van beide werelden kunnen hebben, zullen jullie
teleurgesteld worden.
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Vergeet niet dat Mijn liefde voor jullie je zielen zal voeden. Materiële welvaart zal jullie lichamelijke behoeften
dekken, maar ze zullen wegvallen mettertijd en jullie zullen met niets achtergelaten worden.
Alstublieft kinderen, laat Mij, hoe moeilijk het ook is, jullie leiden op de weg van de waarheid, die leidt naar
het eeuwige geluk. Vraag Mij gewoon om hulp en Ik zal antwoorden.
Jullie geliefde Leraar en Verlosser
Jezus Christus

197. De belangrijkste gebeurtenis sinds Mijn Verrijzenis.
Maandag, 19 september 2011, 20:15 u.
Mijn innig geliefde dochter, het is Mijn bedoeling om elke man, vrouw en kind te begeleiden naar Mijn
Nieuwe Paradijs op Aarde. Want als slechts één ziel achter zou blijven, zou het Mijn Hart breken. Dit is de
reden waarom het aantal boodschappers die Ik nu naar de wereld zend is toegenomen. Zo kunnen ze
Mijn Heilig Woord verspreiden om de bekering aan te moedigen.
Ik zend geen boodschappers om Mijn kinderen bang te maken. De taak van Mijn boodschappers is elke
persoon op deze aarde voor te bereiden, zodat ze klaar en waardig zijn te leven in dit Nieuw Paradijs.
Mijn kinderen, de tijden waarin jullie leven zijn niet prettig. Wet en orde zijn ineengestort. Hebzucht heeft
ertoe geleid dat jullie financiële stabiliteit van jullie is weggenomen. Zelfverheerlijking en obsessieve
ambitie hebben ertoe geleid dat jullie geloof van jullie is weggenomen.
Zoals een huishouden waar er geen ouderlijke controle meer is
Jullie, Mijn kinderen, bent zoals een huishouden waar er geen ouderlijk toezicht meer is. Net zoals
verwende kinderen zijn jullie voorzien van alle gemakken die jullie doen hunkeren naar materieel comfort
zonder ze te verdienen. Jullie zijn voorzien van voedsel waar jullie niet voor hoeven te zwoegen. Alles wat
jullie niet tevreden stelt, wordt vervangen door nog een andere nieuwigheid, een andere voorspiegeling.
Maar niets geeft lang voldoening. Dan ontstaat er tussen de kinderen strijd, elk op zoek naar controle over
de andere om hun eigen zin te krijgen. Fysieke oorlogsvoering kan dan uitbreken. Maar niemand heeft de
leiding, is verantwoordelijk en dus kwetsen ze soms elkaar met ernstige gevolgen.
Dit is hoe Ik de wereld zie. Mijn kinderen zijn ongelukkig, gezien hen geestelijke troost ontbreekt, maar ze
weigeren zich te laten leiden door Mijn Kerk. Mijn Kerk, vandaag, kan geen weerbarstig volk leiden dat
geen devotie voor Mij heeft en Mij niet even begeerlijk vindt zoals die van het vlees.
Oorlog is het vernietigen van de mensheid en de geestelijke achteruitgang heeft geleid tot een vacuüm in de
wereld waarvan de meesten onder jullie inmiddels de effecten kunnen voelen in het hart. Niets is wat het
lijkt. Materiële glorie schittert aan de buitenkant, haar licht is aantrekkelijk voor degenen die hongeren naar
comfort, maar er is niets anders dan duisternis erachter.
Ik ben het Licht dat ontbreekt in jullie eenzame, verwarrende en enigszins beangstigende leven. Dit is
de reden waarom de tijd nadert voor Mij zodat Ik kan ingrijpen en leiding nemen. Jullie, Mijn kinderen,
moeten dit verwelkomen en jullie voorbereiden op Mijn Grote Barmhartigheid.
Jullie moeten bidden voor jullie broeders en zusters en voorwaarts kijken om Mijn tussenkomst met open
armen te verwelkomen. Wees positief. Wees hoopvol. Wees ervan overtuigd dat zelfs de meest geharde
zondaars opgelucht zullen zijn met de komst van dit grote gebeuren, het belangrijkste sedert Mijn
Opstanding.
Jullie geliefde Redder
Jezus Christus

198. Twijfels maken jullie sterker in jullie liefde voor Mij.
Woensdag, 21 september 2011, 22:00 u.
Ik kom in de naam van Jezus, die in het vlees kwam en mens is geworden.
Mijn innig geliefde dochter, je bent nu zo dicht bij Mijn Hart, toch kun je je zo ver weg voelen. Op sommige
momenten denk je dat je gescheiden bent van Mij terwijl je in feite alleen nog dieper in vereniging bent met
Mij.
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Mijn dochter, nu gesterkt, ben Ik je zelfvertrouwen aan het opbouwen zodat je Mijn Woord kunt blijven
verkondigen aan de mensheid. Dit is een zeer belangrijke missie. Omwille van de miljoenen losgelaten
demonen door Satan in deze tijden, zullen ze jou overal aanvallen. De eersten die deze demonen zullen
gebruiken zijn gelovigen die massaal gereed staan om als eerste een steen naar je te gooien.
Aangezien Mijn grote akte van genade voor de mensheid nadert, zo ook zullen de demonen trachten de
waarheid niet te laten doordringen en de mensen, goede mensen, hinderen tijd te investeren in gebed, tijd
die Ik nodig heb om zielen van Mijn kinderen zonder geloof te redden. Laat niet toe dat vermeerderde, wrede
laster je afleidt van Mijn werk.
Sla nu acht op Mijn profetie. Voor elke mens die berouw heeft op dit moment, kunnen per berouwende drie
andere zielen gered worden. Stel je dit zo voor. De zegeningen geschonken aan een mens die vergeving
zoekt, zullen ook aan de familieleden van deze mensen geschonken worden. Iedere ziel die nu bidt tot Mij
en Mij vraagt hun naaste familie en vrienden te redden, ontvangt overvloedig Mijn genade.
Gebed is jullie heil, Mijn kinderen. Hoe meer jullie bidden, hoe meer Ik jullie harten zal openen en Mijn
Waarheid zal onthullen. Mijn genaden zijn nu versterkt geworden op een nooit eerder geziene wijze op
aarde. Maar Ik kan deze krachtige genaden niet uitstorten, tenzij jullie ze vragen.
Mijn dochter, wees gewaarschuwd dat een bepaalde boosaardigheid je zal doen opschrikken, nu weldra
merkbaar in een reusachtige aanval op deze goddelijke boodschappen. Negeer ze. Sluit je ogen. Blokkeer je
oren. In plaats daarvan bid dat zulke zielen verlicht worden.
Twijfels Mijn dochter, worden niet alleen door jou ervaren, maar ook door Mijn geliefde volgelingen. Terwijl zij
verwarrend kunnen zijn, zijn ze door Mij toegelaten om jullie allemaal sterker te maken in jullie liefde voor
Mij.
Rust nu, Mijn kinderen. Aanvaard Mijn Woord. Leef jullie leven zoals Ik van jullie verwacht. Zet jullie families
op de eerste plaats. Ze mogen nooit verwaarloosd worden namens Mij. Bid nu met rustig vertrouwen en
wees ervan verzekerd dat Mijn voorspellingen zich ontvouwen op het bevel van Mijn Eeuwige Vader. Zij
zullen gebeuren volgens de perfecte timing vastgelegd door Mijn Vader.
Vergeet nooit Mijn kinderen, dat vele geheimen gegeven aan Mijn zieners en profeten, voorspellingen over
toekomstige gebeurtenissen, zijn afgezwakt door gebed. Heel veel ecologische rampen zijn afgewend
omwille van de devotie tot Mijn Gezegende Moeder. Haar toegewijden hebben vele aardbevingen,
overstromingen en vloedgolven kunnen tegenhouden door hun gebeden. Gebed kan heel krachtig zijn. Het
gebed en lijden van één persoon kan een natie sparen. Onthoud dat.
Ik bemin al Mijn kinderen. De kracht om elkaar te redden ligt in jullie handen, kinderen. Vergeet niet wat Ik
eerder heb gezegd. Het gebed is jullie uitrusting tegen het kwaad in deze wereld. Gebed kan wereldwijde
rampen beperken. Blijf bidden voor vrede in jullie wereld. Bid ook voor een zachte overgang naar het Nieuwe
Paradijs op Aarde dat op al Mijn kinderen wacht die verlossing zoeken.
Jullie geliefde Jezus

199. Waarzeggerij komt niet van Mij.
Woensdag, 21 september 2011, 23:30 u.
Mijn dochter, deze reis neemt toe in omvang voor jou. Je bent reeds meer voorbereid dan je ooit zal
beseffen. Wees niet bang voor je missie, veel mensen zullen je helpen. Je taak is voorspeld en je wordt
geleid door de Hemel. Je bent een instrument. Ik ben je Meester.
Je zal slagen in deze zeer heilige taak die niet kan en niet zal falen. Soms voel je je zeer ontmoedigd en
eenzaam. Accepteer het. Je lijden bevrijdt kostbare zielen voor Mij op het moment van hun dood. Deze
zielen bidden nu voor jou. Verheug je want als je de liefde zag die ze uitstralen voor je, zou je huilen van
vreugde.
Mijn heiligen in de Hemel begeleiden en beschermen je tegen de Boze en je hebt daardoor vele aangename
rustpauzen bekomen. Aarzel nooit met dit werk. Dit is een van de grootste opdrachten van Mijn werk op
aarde. Wees sterk, moedig en zelfverzekerd, maar blijf bescheiden ten koste van alles. Het podium staat nu
klaar. De gebeurtenissen waarvan Ik sprak zullen zich nu ontvouwen. Wanneer dat gebeurt keert ook je
vertrouwen terug, want je zal alle bewijzen hebben die je nodig hebt. Ja, Satan heeft dit werk een paar keer
onderbroken. Ik heb dit toegelaten omdat het ervoor zorgt dat je altijd bescheiden blijft.
Publiceer geen data. Vraag niet hoe de toekomst eruit zal zien voor mensen die vragen aan je stellen.
Waarzeggerij komt niet van Mij. De enige toekomst die Ik onthul is verbonden met het geestelijk welzijn van
Mijn kinderen.
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Wees dankbaar dat je deze speciale gave bekomen hebt. Ofschoon je het nooit vrijwillig hebt gewenst werd
je gevormd voor dit werk vanaf je eerste ademhaling en je zal Mijn Allerheiligste Woord vervullen tot aan je
laatste.
Gaat heen in Mijn naam en help Mij om zielen van de hele mensheid te redden met liefde en vreugde in je
hart. Ik bemin je, Mijn dierbare dochter. Ik verheug Mij in je oprechte liefde voor Mij en Mijn geliefde Moeder.
Je Jezus

200. De Maagd Maria: Bid voor Mijn bescherming overal ter wereld.
Donderdag, 22 september 2011, 21:00 u.
Mijn kind, je moet aan Mijn kinderen vragen tot Mij te bidden zodat Ik ze kan bedekken met Mijn heilige
mantel in deze tijden. Het werk van de Bedrieger neemt toe en verspreidt zich als een bosbrand. De boze
controle die je overal om je heen ziet, wordt veroorzaakt door hem en zijn leger van demonen. Ze
veroorzaken veel leed en pijn in de wereld. Het bidden van Mijn Allerheiligste Rozenkrans zal hem doen
stoppen verder schade aan te verrichten, schade die hij deze wereld wil aandoen.
Bid, Mijn kinderen, waar jullie ook zijn om Mijn bijzondere bescherming tegen de Boze.
Bid om het lijden van Mijn geliefde Zoon te milderen, die zoveel behoefte heeft aan jullie troost. Hij heeft
jullie gebeden nodig kinderen, waarvan Hij gebruik maakt om de mensheid nog maar eens te redden uit hun
zondig en eigenzinnig leven.
Bid nu zoals nooit tevoren.
Jullie heilige Moeder
Koningin van de Vrede

201. Het verdriet bij het verlies van Mijn kinderen die niets met Mij te maken willen
hebben.
Donderdag, 22 september 2011, 21:30 u.
Mijn innig geliefde dochter, bereid je familie voor op De Waarschuwing. Vraag overal aan Mijn kinderen om
vergeving te zoeken voor hun zonden. Hun verzoek moet komen vanuit het hart. Als zij dit niet doen, zullen
ze lijden in de brandende vlammen van het Vagevuur gedurende Mijn Goddelijke Barmhartige Verlichting
wanneer Ik ieder van jullie zal zien in het aangezicht.
De naderende Zuivering zal een blijvende en onvergetelijke indruk op jullie zielen nalaten zodat jullie wensen
te blijven in de boezem van Mijn Hart in aller eeuwigheid.
Voor degenen onder jullie die Mij kennen en liefhebben, bereid jullie nu voor op Mijn grootste geschenk.
Verkrijg gezegende kaarsen en Gewijd Water en wees gereed zodat jullie je kunnen verenigen met de
gebeden van de heiligen in de Hemel om de zielen van al Mijn kinderen wereldwijd te verlossen.
Voor de eerste keer in jullie leven zullen jullie echt alleen zijn in Mijn gezelschap. Zonder één enkel
geluid zullen jullie getuige zijn van Mijn Kruisiging en de ongelovigen zullen dan eindelijk de waarheid
begrijpen over Mijn lijden voor de mensheid.
Jullie, Mijn kinderen, zal Mijn grote gave verwelkomen en Mijn Barmhartigheid begrijpen en jullie krijgen
een kracht alleen bekend aan de heiligen in de Hemel. Deze kracht zal daarna de ruggengraat zijn van
Mijn nieuw leger op aarde. Dit grote leger zal miljoenen andere zielen redden uit de klauwen van het leger
van de Antichrist. Gebed nu zal miljoenen redden en helpen zich te bekeren tijdens deze cruciale periode
sinds de schepping van de mensheid.
Laat Mij jullie nu reeds omhelzen, kinderen. Sta Mij toe jullie de moed en de kracht te geven om Mij meer
zielen te geven. Ik heb jullie liefde nodig. Mijn wonden liggen open. Mijn verdriet is ten top gestegen
wegens het verlies van zoveel van Mijn kinderen, die niets met Mij te maken willen hebben.
Ik voel Mij verlaten en alleen. Help Mij om Mijn kinderen tijdig te redden. Terwijl Mijn grote akte van
Barmhartigheid goddelijk licht zal brengen in de wereld, in een omvang die jullie de adem zal benemen, zal
het ook een tijd van verdriet zijn voor degenen die niet in staat zijn om de schok te weerstaan.
Wees niet ongerust. Ik kom met veel liefde en mededogen voor jullie allen. Het is omdat Ik van jullie hou dat
Ik nu stappen onderneem om jullie te redden van de verachtelijke daden, uitgevoerd door
wereldmachten die de wereldbevolking willen beperken. Ze willen dit doen via controle. Ik zal dit niet
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toestaan. Mijn Vader wacht. Als de mensen de zonden erkennen waaraan ze schuldig zijn, dan zal de
wereld een plaats van vrede en liefde worden. Als de mens niet luistert naar de les van De Waarschuwing,
zal hij niet gespaard worden. Dat is wanneer de hand van Mijn Vader zal vallen.
Ik ben Jezus Christus
Koning en Redder van de Mensheid

202. God de Vader: De Antichrist en een nieuwe wereldmunt.
Vrijdag, 23 september 2011, 21:30 u.
Mijn dochter, terwijl de wereld De Waarschuwing vreest, moet ze aanvaarden dat de profetieën uit het Boek
der Openbaring van toepassing zijn op onze huidige tijd. De Heiligheid van de Kerk (het Vaticaan) is nu in
gevaar evenals de staat Israël. Profetieën zullen zich ontvouwen naarmate de wereld zal worden
gecontroleerd door de Antichrist, die zal proberen om jullie te controleren door een nieuwe wereldmunt.
Wanneer en als jullie gecontroleerd worden op deze manier zullen jullie ook op elke andere manier
gecontroleerd worden.
De Waarschuwing zal een einde maken aan deze en andere kwaadaardige wreedheden gepland door
mondiale krachten die buiten het bevattingsvermogen vallen van Mijn kinderen overal ter wereld.
Onschuldige pionnen in een spel, niet door jullie gemaakt, jullie zullen beschermd worden door Mijn hand
van rechtvaardigheid.
Sta op, Mijn kinderen en strijdt tegen deze opeenvolging van het kwaad door gebed. De wereldwijde controle
en vervolging, precies op dit moment gepland, kan worden afgewend door gebed. Niet allen kunnen of zullen
worden gered, zodanig is de greep van de Antichrist die hij zal uitoefenen over jullie.
Mijn kinderen, Satan zal nooit winnen. Hem is niet de macht toegestaan en als hij zijn greep nu begint te
lossen, zal hij zoveel zielen als hij maar kan met zich meeslepen in de diepten der Hel. Ik ween innig
bedroefd om Mijn mooie schepping en Mijn kostbare zielen. Oh, als ze alleen maar zouden luisteren naar de
waarheid.
Wetenschappelijke evaluatie is onzin, geen wetenschap zal de realiteit van Mijn Goddelijk Koninkrijk
vervangen. Geen enkele persoon op aarde kan ooit de schoonheid doorgronden en het wonder dat jullie
allen wacht, want het is onbeschrijfelijk in menselijke termen.
Binnenkort zullen jullie de plannen begrijpen die Ik heb om de wereld te redden uit de handen van de
Bedrieger.
Ik hou van jullie allen en zal Mijn volgelingen beschermen in elke fase tijdens iedere geplande vervolging.
Kijk naar Mij. Open jullie armen en sta Mij toe jullie vast te houden en jullie allen te beschermen.
Mijn kinderen die in Mij geloven hebben niets te vrezen.
Jullie geliefde Schepper
God de Allerhoogste
God de Vader

203. Verklaar de Gruwel van de Hel aan hen die blind zijn voor het bestaan van
Satan.
Zaterdag, 24 september 2011, 22:15 u.
Mijn innig geliefde dochter, waarom blijft de mens het bestaan van de Hel ontkennen.
Veel van Mijn kinderen die zich beschouwen als modern, ontkennen openbaar het bestaan van de Hel
wanneer ze hun geloof belijden in God, de Eeuwige Vader. Ze misleiden Mijn kinderen door te beweren dat
God altijd barmhartig is. Door Mijn kinderen te overtuigen dat ze allemaal naar de Hemel gaan, zijn zij
onbewust verantwoordelijk voor degenen die de valse leer volgen.
Satan bestaat en bijgevolg ook de Hel. De Hel is een plaats waar Satan zielen meeneemt die hem trouw
waren op aarde. Dit zijn zielen die alle gedachten aan God opzij schoven en boze daden in de wereld
promoten. In sommige gevallen kunnen mensen zelfs hun ziel verkopen aan de Duivel in ruil voor een leven
van rijkdom, beroemdheid en macht. Velen in de muziekindustrie hebben dit de afgelopen jaren gedaan.
Weinig aandacht wordt besteed met betrekking tot de wijze waarop hun trouw meestal is gebeurd door
groepsinhuldigingen uitgevoerd door occulte praktijken.

162

Aan de andere kant zijn er degenen die leven, wat zij gewoonweg beschouwen als een plezierig en
onbekommerd leven, waar ze voortdurend hunkeren naar voldoening. Dat zijn gewoonweg enkele zielen die,
aangekomen aan de poorten van de Hel, geschokt zijn en ongelovig hun hoofd schudden in verband met het
lot dat hen wacht. Ze kunnen niet accepteren dat deze terreur waarmee zij nu worden geconfronteerd het
gevolg is van hun eigen daden. De vrijheid hen gegeven op aarde werd misbruikt om God te beledigen.
Mijn kinderen, verklaar alstublieft de horror (verschrikking) van de Hel aan hen die blind zijn tegenover het
bestaan van Satan. Het maakt niet uit of ze jullie uitlachen of beledigen. Het is jullie plicht ze te
waarschuwen tegen het verschrikkelijke lot dat iedere arme ziel daar wacht.
Atheïsten, die op hun sterfbed menen dat hun lijden zal eindigen met de laatste adem, luister nu naar Mij.
Voor degenen onder jullie die het bestaan van God ontkennen op deze aarde, maar aan wie de waarheid is
geopenbaard tijdens hun leven, jullie lijden in de vuren van de Hel zal het begin zijn van de eeuwige
verdoemenis. Jullie, Mijn arme zielen, die ernstige zonden begaan door uit eigen vrije wil Mij af te wijzen. In
plaats daarvan kozen jullie voor Satan. Hij wacht jullie op na de dood. Ik zal nergens te vinden zijn. Want
dan zal het te laat zijn om jullie Mijn barmhartigheid te tonen.
Bid, bid jullie allen zodat we samen deze zielen kunnen redden. Het mag Satan niet toegelaten worden hun
zielen te stelen. Help Mij om hen te redden terwijl ze nog leven op aarde.
Jullie geliefde Jezus

204. Ik heb nu Mijn profeten in de wereld gezonden.
Zondag, 25 september 2011, 11:45 u.
Mijn innig geliefde dochter, hoe jongeren en mensen te overtuigen die gevangen zitten in een drukke,
zinloze levensstijl, dat is de uitdaging die Ik je geef.
Jouw taak is het gebruiken van iedere vorm van moderne communicatiemiddelen die beschikbaar zijn om
een jonge, moderne samenleving van de waarheid van Mijn bestaan te overtuigen. Ik beloof dat al die jonge
kinderen die de waarheid gegeven wordt door zo’n middelen, Mijn aanwezigheid zullen voelen zodra ze Mijn
boodschappen lezen. Verspreid en bekeer nu, Mijn dochter, in elke uithoek van de wereld. Dat is de taak
waarvoor je bent gekozen. Door het verspreiden van Mijn woord zoals een virus, kunnen meer mensen
worden bereikt. Gebruik het internet en de media. Mijn betreffende volgelingen zullen mettertijd de waarheid
overal verspreiden.
Deze missie is nog maar net begonnen. De fundamenten zijn gelegd. Volgens de perfecte timing van Mijn
Vader zal de wereld nu aandacht besteden aan deze goddelijke boodschappen.
Ik beloofde dat Ik terug zou komen. Om de weg te effenen, heb Ik nu Mijn profeten in de wereld gestuurd,
waaronder jij, Mijn dochter. Velen reageren nu op Mijn oproep in elk land van de wereld, hoewel hun
stemmen zwak zijn. Na verloop van tijd zullen ook zij gehoord worden, zo kunnen ze Mijn Glorie verkondigen
om Mijn terugkeer in te luiden.
Er is enige tijd voor nodig eer deze glorierijke terugkeer plaatsvindt. Bereid Mijn kinderen tot die tijd voor. De
Waarschuwing zal miljoenen bekeren, maar dat is slechts het begin. De periode daarna zal en moet worden
besteed om zielen te voeden om ervoor te zorgen dat zij voldoende zijn voorbereid, zodat ze geschikt zijn
om het Nieuwe Paradijs van Mijn Vader op Aarde te betreden.
Jullie moeten veel verwerken, kinderen, maar er is ook zoveel te verwachten wanneer jullie de toegang
gegeven wordt tot dit prachtige, nieuwe tijdperk van vrede, vreugde en geluk op aarde.
Doorzettingsvermogen is nu geboden. Moed en uithoudingsvermogen wordt gegeven aan diegenen die de
Heilige Geest aanroepen. Jullie, Mijn leger, zullen dan de zielen optillen van hen die van Mij afdwalen. Laat
niet één van deze zielen afdwalen en verloren lopen in de wildernis. Bid voor hen. Toon ze liefde en begrip.
Vertel hen nooit dat ze verdoemd zijn of beschuldig hen nooit van zonde, want dit is een ernstig vergrijp in
Mijn ogen. In plaats daarvan wees standvastig maar vriendelijk. Vertel ze gewoon de waarheid. Daarna zal
het aan hen liggen.
Kinderen, jullie kunnen niet winnen over alle zielen. Jullie kunnen enkel jullie best doen.
Jullie Geliefde Jezus
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205. Inzicht in Mijn Kruisiging.
Maandag, 26 september 2011, 23:45 u.
Mijn innig geliefde dochter, vanavond, voor de eerste keer gaf Ik je een inzicht in Mijn Kruisiging die je
verrast heeft. Wat Ik echter aan jou geopenbaard heb, is zeer belangrijk.
Veel lauwe gelovigen denken toen Ik werd gekruisigd, dat op de een of andere manier, gezien Ik de Zoon
ben van de Vader, niet de fysieke pijn zou lijden van een mens. Ze zijn ook van mening dat omwille van Mijn
goddelijke status Ik geen angst had, noch had kunnen hebben als gevolg van de kracht die Ik kreeg van Mijn
Vader.
De waarheid is heel anders. Ik voelde me erg alleen en bang. Mijn tijd in de Tuin (de Olijfhof) was
angstaanjagend wegens Mijn menselijke natuur. Vergeet niet dat Ik gekomen ben in het vlees. Ik had
dezelfde gevoelens van pijn en verdriet net als ieder ander mens. Veel mensen begrijpen dit niet.
Ik voelde Mij in de steek gelaten door Mijn Eeuwige Vader en werd in sommige opzichten vanzelfsprekend
genomen door Mijn apostelen die niets deden om Mij te troosten tijdens deze verschrikkelijke uren.
Toen Ik werd geconfronteerd met Mijn beulen, beefde Ik van angst en kon nauwelijks reageren op hun
beschuldigingen. Ik voelde Mij als een menselijk wezen dat werd geconfronteerd met een gewelddadige
executie. Mijn waardigheid bleef intact omdat Ik wist welk offer Ik moest brengen voor de mensheid. Een
paradox, Ik weet het, maar Ik voelde ook liefde en vreugde in Mijn Hart tijdens dit lijden. Want Ik wist dat Mijn
dood jullie zou redden, Mijn kinderen, voor de eeuwigheid. Maar nu wil Ik dat jullie jezelf afvragen hoeveel
er kunnen gered worden door Mijn dood aan het kruis. Wie wil gered worden en begrijpen ze echt de
betekenis?
Door Mijn dood kunnen zij nu de Hemel binnengaan. Weten ze ook dat dit door hun eigen keuze zal zijn en
door de vrije wil die hun gegeven werd? Het geloof in God de Vader moet jullie prioriteit zijn. Kom eerst tot
Mij en Ik leid jullie naar Hem. Houd jullie aan Mijn leer gegeven door de Heilige Bijbel. Heb je naaste lief.
Houd je geloof eenvoudig. Houd een evenwichtige kijk op jullie geloof. Bemin Mij. Bid tot mij. Aanbid Mij.
Laat Mij jullie beminnen met Mijn teder Hart, zodat Mijn Goddelijke Aanwezigheid kan vloeien in jullie
kostbare kleine zielen. Ik ben van jullie. Jullie zijn van Mij, kinderen. Het is zo eenvoudig.
Hoe meer jullie bidden, hoe dichterbij jullie zullen komen. Hoe dichter jullie hart zich zal verstrengelen in het
Mijne.
Jullie Jezus
Redder van de Mensheid

206. God de Vader: De dagen van Satan zijn bijna ten einde op deze aarde.
Donderdag, 29 september 2011, 20:15 u.
Ik ben de Alfa en de Omega. Ik ben God de Vader.
Mijn geliefde dochter, voor de wereld nadert de tijd, waar ze getuige zal zijn van de barmhartigheid, die aan
de mensheid zal geschonken worden door Mijn geliefde Zoon Jezus Christus.
Vele krachten van het kwaad scharen zich overvloedig rond verloren zielen die hun trouw aan de Bedrieger,
Satan, tonen. Ook zij (de verloren zielen) zijn voorbereid op De Waarschuwing en ze geloven arrogant dat
de beloofde kracht van Satan hen zal leiden naar een nieuw, werelds, zelfgemaakt paradijs. Dit is de
grootste leugen gepleegd door Satan waaronder ze bezweken zijn. Hun duisternis van ziel betekent dat hun
harten geen genade zullen tonen aan degenen die in Mij, God, de Schepper van alle dingen geloven. De
macht die zij uitoefenen is nu evenwel zwakker.
De dagen van Satan zijn bijna voorbij op deze aarde. Maar hij, Satan, zal niet rusten totdat hij miljoenen van
deze misleide, waanzinnige zielen in zijn bezit heeft. Bid voor hen Mijn dochter, want zij hebben geen doel.
Ze zijn verscheurd en door hun paniek zullen ze alles proberen wat ze kunnen om Mijn kinderen te
controleren langs hun wereldse bezittingen.
Let nu op Mijn Woord. De mensheid heeft geen macht. De enige macht bestaat uit gebed, het wapen
tegen deze slechte mensen. Zij, in doodzonde levend, hebben Mij en Mijn kostbare schepping beledigd en
daarvoor zullen zij lijden. Zoveel gebeurtenissen zullen zich nu ontvouwen voor de ogen van een ongelovige
wereld. Zoveel van Mijn kinderen zullen verbijsterd en geschokt zijn als zij het lijden van het Vagevuur en
de Hel voelen.
Alle zondaars tijdens en na De Waarschuwing zullen ervaren waar ze zich zouden bevinden indien ze hun
leven zouden verliezen op dat moment. Degenen die in zonde leven, zullen dezelfde brandende zuivering
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ondergaan als de zielen in het Vagevuur, die het binnentreden verwachten in Mijn glorierijk Koninkrijk.
Degenen die in doodzonde leven, zullen de diepe wanhoop en duisternis ervaren van de vuren van de
Hel. Dit lijden zal niet al te lang duren en dan zullen ze opnieuw van de wereld genieten als van vóór De
Waarschuwing. Deze wereld zal heel anders zijn dan de vorige. Ten minste zullen hun ogen geopend
worden voor de waarheid van de Hemel, de Hel en het Vagevuur. Zij zullen dan moeten kiezen welke weg
ze willen volgen. Je zou denken, Mijn dochter, dat ze het pad naar Mijn Goddelijke liefde en mededogen,
zullen volgen maar dat zal niet het geval zijn met zoveel verharde zondaars. Zo besmet zullen ze zijn door
de valse, lege beloften gedaan door de Bedrieger, dat ze opnieuw voor hem zullen kiezen. Ze zullen vechten
en strijden en door de invloed van demonen, losgelaten door Satan en bevrijd uit de diepten van de
Hel, zullen ze instemmen met zijn boze plannen voor de wereldheerschappij.
Dit is een dringende oproep tot jullie allen om uit ganser hart vergeving te vragen voor jullie zondig leven.
Jullie hebben de tijd om het te doen, maar doe het spoedig.
Bereid jullie voor om barmhartigheid af te smeken. Ik hou van al Mijn kinderen. Die grote gebeurtenis is tot
welzijn van al Mijn kinderen. Dus in plaats van angst, laat Mijn Liefde toe om jullie te omhullen om jullie
te sterken. Op deze wijze zullen jullie het lijden doorstaan dat voor jullie ligt.
Jullie liefhebbende Eeuwige Vader
God de Allerhoogste

207. Nasleep van De Waarschuwing.
Donderdag, 29 september 2011, 20:45 u.
Mijn innig geliefde dochter, aangezien De Waarschuwing dichterbij komt, vraag Mijn geliefde volgelingen te
bidden en dankbaar te zijn voor de grote genade die Mijn Eeuwige Vader heeft verleend aan de mensheid.
Het zal door deze glorierijke daad van pure liefde zijn dat een groter deel van de mensheid gered kan
worden om te genieten van dit tijdperk van vrede op aarde. Wees dankbaar dat jullie leven in deze tijden
want miljoenen onder jullie zullen gered worden die anders nooit door de poorten van de Hemel zouden
gaan.
De voorbereidingen zijn afgesloten. Voorzie jullie huizen van Gewijde kaarsen en een voorraad water en
voedingsmiddelen voor minstens een paar weken. De nasleep zal zwaar zijn, maar jullie hoeven geen angst
te hebben. In plaats daarvan wees opgelucht want dit lijden moet in dankzegging voor het eeuwig leven
opgeofferd worden, lijden dat Ik nu aan Mijn dierbare zielen aanbied die dit geweldige, grote geschenk
aanvaarden.
Wees in vrede. Vertrouw op Mij want herinner jullie dat Ik jullie Redder ben en Ik bied trouwe zielen
bescherming aan op elk moment. Ik wandel met jullie. Ik begeleid jullie. Ik hou jullie handen vast met tedere
liefde. Jullie zijn van Mij en Ik zal jullie nooit laten weggaan van Mijn Heilig Hart. Jullie, Mijn volgelingen, jullie
zijn omringd met de genaden die jullie nodig hebben om De Waarschuwing te overleven.
Jullie geliefde Jezus
Redder en Verlosser van de hele mensheid

208. Verharde zielen zullen De Waarschuwing niet gemakkelijk vinden.
Vrijdag, 30 september 2011, 21:15 u.
Mijn innig geliefde dochter, Mijn taak om zielen te bekeren, neemt nu in intensiteit toe.
Gelieve zoveel mogelijk zielen als je maar kunt te waarschuwen om zich voor te bereiden op De
Waarschuwing.
Informeer al de priesters, nonnen, bisschoppen en anderen die geloven in Mijn Eeuwige Vader om Mijn
Woord te aanhoren. Zoveel van Mijn kinderen bevinden zich in zo'n duisternis dat het licht van Mijn
goddelijke glorie hun ziel zal kwetsen. Ze zullen echte pijn voelen, omdat ze niet in staat zullen zijn deze
grote daad van Mijn barmhartigheid te weerstaan.
Sommige mensen glimlachen geamuseerd met deze Heilige boodschappen. Dat bedroeft Mij. Niet alleen
omdat ze niet geloven dat Ik zo spreek tot hen, maar omdat ze niet willen geloven in Mij. Voor allen die zich
zorgen maken over hun dierbaren, bid alstublieft dat de zuivering die ze tijdens De Waarschuwing
doorstaan, ze uiteindelijk zal brengen in Mijn Hart.
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Ik vraag dat al Mijn volgelingen zich nu beschermen tegen Satan. Ze moeten elke hoek van hun huis
besprenkelen met wijwater, een Benedictuskruis dragen en een Rozenkrans dicht bij zich hebben. Bid ook
tot de heilige Aartsengel Michael. Satan en zijn leger van volgelingen zullen alles doen om jullie te
overtuigen dat Ik het niet ben die spreek. Satan en zijn demonen zullen beginnen jullie te kwellen en
vreselijke twijfels in jullie geest doen opkomen. Jullie, Mijn kinderen, kunnen hem stoppen door het
opvolgen van Mijn instructies. Helaas zal hij het denken van zwakke zielen zo beïnvloeden dat ze Mij totaal
afwijzen.
Verharde zielen zullen De Waarschuwing niet gemakkelijk vinden. Zij zullen discussiëren over de manier
waarop ze Mij beledigd hebben. Zelfs de brandende vuren van de Hel die zij ervaren tijdens De
Waarschuwing, zullen niet alle twijfels aan Mijn bestaan wegnemen.
Na het plaatsvinden van De Waarschuwing zal men leugens verspreiden. Zij, de heidenen, slaven van
Satan, zullen overal een leugen verspreiden. Wetenschappelijke argumenten zullen aangevoerd worden om
deze gebeurtenis te verklaren. Ze willen niet de waarheid horen. Er moet voor hen gebeden worden. Zo
sterk is de greep van Satan op de wereld geworden dat Mijn naam niet eens gefluisterd zal worden in het
openbaar. Discussie over Mijn bestaan, wordt op aarde gezien als een beschamend gespreksthema.
Mijn naam wordt heden voornamelijk door het gebruik van scheldwoorden gehoord of, erger nog, door
versprekingen bij het vloeken. Maar luister nu, Mijn naam zal na De Waarschuwing opnieuw gehoord worden
en worden aanvaard door degenen die zich zullen bekeren. Dan zal Mijn naam worden gebruikt wanneer
Mijn kinderen tot Mij bidden.
Jullie geliefde Jezus

209. De Maagd Maria: De Bedrieger bereidt zich ook voor op De Waarschuwing.
Zaterdag, 1 oktober 2011, 20:30 u.
Mijn kind, bid voor al die zielen die Mijn Zoon verworpen hebben en die daar trots op zijn.
De tijd nadert dat Mijn Zoon nogmaals probeert de wereld te redden van de verdoemenis. Het is belangrijk
Mijn kind, dat je doorgaat gehoorzaam te zijn in alle dingen waar Mijn geliefde Zoon je om verzocht heeft.
Hij lijdt en wil jullie allen redden uit de greep van de Bedrieger. Hij, de Bedrieger, bereidt zich voor op De
Waarschuwing. Terwijl Mijn Zoon door Zijn genade wordt gedreven de zielen van allen te redden, zal de
Bedrieger proberen hen ervan te overtuigen dat De Waarschuwing een illusie was.
Er moet voorkomen worden dat Satan deze niets vermoedende zielen grijpt. Hou ze allen vast in jullie
gebeden, want zij zijn degenen die het meest behoefte hebben aan jullie gebeden.
Jullie Gezegende Moeder
Koningin van de Hemel

210. Verheug jullie wanneer de hemel openbreekt want jullie zullen weten dat Ik
kom.
Zondag, 2 oktober 2011, 15:00 u.
Mijn innig geliefde dochter, de weerpatronen zijn nu aan het veranderen, het zoveelste teken dat de tijden
aan het veranderen zijn. Andere veranderingen zal men ondervinden. De zon zal beginnen te pulseren
(kloppen) en te draaien om de wereld voor te bereiden op De Waarschuwing.
Mijn kruis zal eerst verschijnen. Ze zullen geschokt zijn, maar dit wordt gegeven als een teken, zodat jullie je
zielen kunnen voorbereiden en vragen om vergeving voor de begane zonden. Door dit te doen zullen jullie
niet lijden tijdens De Waarschuwing.
Bid, bid, bid. Mijn volgelingen overal. Verheug jullie als de hemel openbreekt want jullie zullen dan weten dat
Ik werkelijk kom in de wereld. Eindelijk zal de mensheid niet meer in staat zijn om Mij te ontkennen. Mijn
liefde zal in iedere uithoek van de wereld stralen wanneer Ik overal in alle zielen tracht binnen te treden.
Zo onverwacht zal dit evenement zijn dat de wereld in grote shock tot stilstand zal komen. Wanneer men
zich langzaam weer hersteld heeft, zullen velen nog steeds onzeker zijn over wat gebeurd is. Net zoals Ik
kom, zo ook zal ook Satan en de helse demonen komen en zij zullen proberen om de zielen van Mijn
kinderen te verslinden. Daarom moet Ik jullie allen met aandrang vragen om jullie huis te besprenkelen met
wijwater en gezegende kaarsen in huis te halen. Jullie moeten jezelf beschermen.
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Ik vraag jullie dit als voorbereiding voor de komende gebeurtenissen. Bid voor al diegenen die in hun hart de
waarheid van Mijn leer niet aanvaarden. Bid vooral voor degenen die enorme inspanningen doen om Mij te
ontkennen, hoewel ze zich bewust zijn van Mijn kruisiging om hen te redden.
Herinner jullie dat Ik stierf om ieder van jullie te redden. Vergeet niet dat Ik deze keer opnieuw kom om ieder
van jullie te redden. Ik sluit niemand uit.
Nu hebben jullie de gelegenheid, kinderen, jullie een plaats te verzekeren in het tijdperk van vrede op aarde.
Waarom zouden jullie er geen deel van willen uitmaken? Waarom zou iemand wetens en willens kiezen voor
de diepten van de Hel in ruil voor dit grote geschenk?
Verheug jullie. Bid. Dank God de Vader voor Deze Grote Waarschuwing. Omarm dit geschenk met liefde en
vreugde in jullie hart.
Jullie Redder
Jezus Christus

211. Ik zal jullie nooit verlaten, kinderen. Dat is de reden waarom Ik kom.
Maandag, 3 oktober 2011, 12:30 u.
Mijn innig geliefde dochter, vandaag spreek Ik met jou over de noodzaak te begrijpen wat De Waarschuwing
precies is en om elke verwarring daarover te verhinderen. Veel mensen zijn bang en geloven dat dit de Dag
des Oordeels is. Maar dit is echter niet zo. Dit is een dag van Glorieuze Goddelijke Barmhartigheid die de
hele wereld zal omvatten. Mijn stralen van barmhartigheid zullen worden uitgestort over iedere afzonderlijke
ziel, man, vrouw en kind. Niemand zal worden uitgesloten. Niemand.
Dit is Mijn terugkeer om jullie nogmaals te redden. Wisten jullie niet dat Ik altijd barmhartig zou zijn? Dat Ik
nooit zou wachten tot het Laatste Oordeel tot Ik nog eens probeerde jullie allen te redden?
Dit is de Zuivering waarover Ik heb gesproken. Als voorbereiding op deze grote gebeurtenis heeft de wereld
de laatste jaren een zuivering doorstaan. Ik liet toe dat de mensheid door de totale ineenstorting van de
financiële markten nederig werd alhoewel Ik deze ineenstorting niet veroorzaakte. Deze toestand werd
uitgedacht door globale groepen op machtsposities, inbegrepen wereldwijde regeringen met boze hebzucht.
Maar omwille van dit lijden van miljoenen mensen zullen deze nu klaar zijn om Mijn woord te aanhoren en
Mijn genade te accepteren. Ze zouden anders daartoe niet bereid geweest zijn. Er is niets te vrezen als jullie
Mij beminnen en leven volgens de geboden gegeven aan Mozes in opdracht van Mijn Eeuwige Vader.
Verwacht Mijn komst met liefde en vreugde en wees dankbaar dat jullie nu in de huidige wereld leven om
Mijn grote geschenk van redding te ontvangen. Ik zal jullie nooit verlaten, kinderen. Ik kom omdat Ik jullie
zoveel bemin. Ik wil jullie voorbereiden en jullie dicht bij Mijn Hart brengen. Daarom heb Ik de wereld door
Mijn geliefde dochter boodschappen gegeven.
Deze boodschappen zullen ook na De Waarschuwing verdergaan om jullie zoveel mogelijk met Mijn
onderricht te begeleiden. Mijn woord, vervat in deze delen, waar Ik verwijs naar het Boek der Waarheid, zal
leiden tot een nieuw Christelijke Leger, dat Mijn naam zal verdedigen totdat het Nieuwe Tijdperk van Vrede
begint.
Verheug jullie nu, Mijn kinderen. Laat Mij jullie troosten, want dit zal de eerste keer zijn dat jullie voor Mij zal
staan van aangezicht tot aangezicht. Het zal voor Mijn volgelingen een moment van grote liefde, vrede en
geluk zijn. Verhef jullie nu en wees sterk want jullie zijn bevoorrecht en daarvoor moeten jullie God de
Almachtige Vader loven, die dit heeft toegestaan.
Jullie geliefde Verlosser
Jezus Christus

212. Het Tijdperk van Vrede is niet ver weg meer.
Dinsdag, 4 oktober 2011, 15:30 u.
Mijn innig geliefde dochter, het Nieuwe Tijdperk wordt stilaan realiteit in de nabije toekomst.
Het Tijdperk van Vrede zal door al Mijn volgelingen worden genoten. Het zal een periode van liefde, geluk en
vrede zijn. Er zal geen ziekte, pijn, financiële zorgen zijn, want alles wat jullie nodig hebben, zal door Mij
worden verschaft. Jullie, Mijn kinderen, zal niets verlangen. Ik zal jullie koesteren en omarmen in Mijn
Nieuwe Paradijs net zoals een ouder een kind zou verzorgen. Dit moet verwelkomd worden. Het is een
streefdoel voor jullie allen.
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Het is nutteloos te wachten om jullie voor te bereiden om in Mijn Nieuwe Paradijs van vrede binnen te
treden. Voor jullie is het misschien dan te laat. Plan het voor vandaag nog want jullie zullen niet weten
wanneer dit zal gebeuren. In feite zal het zo snel en plotseling gebeuren dat jullie, Mijn volgelingen, jullie
jezelf daar gewoonweg in een oogwenk zal bevinden. Dat is de reden waarom jullie moeten beginnen met
de voorbereiding van jullie zielen want slechts reine zielen kunnen daar binnentreden.
Tijd is essentieel. Dit Mijn kinderen, is één van de laatste oproepen om jullie leven te beteren voor De
Waarschuwing. Bereid jullie elke dag voor en vertrouw in Mijn Goddelijk Woord aangezien jullie nu geboden
wordt om aan Mijn beden tot redding van zielen gehoor te geven.
Het tijdperk van vrede is nu niet meer veraf en Ik spoor jullie allen aan om jullie gezinnen voor te bereiden,
zodat jullie samen kunnen zijn in Mijn Nieuw Koninkrijk.
Jullie Goddelijke Zaligmaker
Jezus Christus

213. Globale Groeperingen onder de heerschappij van de Antichrist.
Woensdag, 5 oktober 2011, 21:00 u.
Mijn innig geliefde dochter, Ik ben verheugd met de wijze waarop je het aantal uren tot Mij in Aanbidding
verhoogd hebt. Dit is goed omdat Mijn gegeven genade aan jou tijdens deze speciale tijd je wil zal
versterken om Mijn boodschappen nog meer te verspreiden.
Nu meer en meer van Mijn kinderen zich het klimaat in de wereld realiseren, zowel op politiek en
economisch vlak dat zich buiten hun bevattingsvermogen ontwikkeld heeft, zullen zij binnenkort de waarheid
zien. De wereldleiders waarover Ik spreek, en die zich uit lafheid verbergen daar waar jullie ze niet kan zien,
zijn hun plannen aan het versterken voor de wereldheerschappij.
Zij vormen legers, maken wapens en giftige stoffen, allemaal bedoeld om Mijn kinderen te vernietigen.
Samenzweringstheorieën worden voortdurend ontkend wanneer scherpe waarnemers ze als waarheid
publiceren. Jullie moeten begrijpen dat deze groepen krachtig zijn, allemaal samengebracht onder een
verenigd front van fatsoenlijkheid zodat ze de waarheid kunnen verdraaien en het verbergen voor het
publieke oog.
Aanvaard kinderen, dat deze slechte groep strijdt tegen Mijn eigen volgelingen en leiders in de Kerk. Ze zijn
er zelfs in geslaagd om in Mijn Kerk te infiltreren van binnen. Hun gif wordt uitgespuwd zoals een stromend
beekje dat in allerlei richtingen vloeit. Er is een plan om jullie niet alleen te misleiden, maar om jullie te
winnen voor hun manier van denken. Naar buiten toe zullen ze gezien worden de wereld redding te bieden
onder de dekmantel van het aanbieden van humanitaire hulp. Hun creatieve oplossingen om het leven
gemakkelijker te maken voor jullie zal zijn in de vorm van het verenigen van jullie geld, jullie eten, jullie
gezondheid, jullie welzijn en jullie religie, als één. Alles onder één domein. Het domein van de Antichrist.
Alstublieft, wijs de pogingen van deze boze mensen af die proberen jullie, Mijn onschuldige kinderen, in hun
boze plannen mee te sleuren. Ze willen dat jullie, door jullie overeenstemmende mening, God Mijn
Almachtige Vader verwerpen. Eens ze jullie controleren, zijn jullie verloren. Zij zullen bepalen wat jullie eten,
aan welke religieuze praktijken jullie deelnemen en welke medicijnen ze jullie verschaffen.
Bid, bid tot God de Vader dat Hij hun slechte gruweldaden stopt en vraag Hem om hun zielen te verlossen
tijdens De Waarschuwing. Ongeacht wat hun slinkse plannen zijn, zij hebben het meeste van allemaal
behoefte aan jullie gebeden. Zij zijn de marionetten van Satan, de arme misleide zielen, en zij weten in veel
gevallen niet wat ze doen noch wie hun de orders geeft die ze beantwoorden.
Bid Mijn Kroontje van de Goddelijke Barmhartigheid elke dag voor deze zielen als jullie kunnen en zolang
jullie kunnen. Help Mij om hen te redden.
Jullie Jezus

214. Achter de bankineenstorting zat het brein van de Antichrist.
Donderdag, 6 oktober 2011, 22:45 u.
Mijn innig geliefde dochter, bid veel omdat de Antichrist klaar staat om uit zijn schuilhoek te komen en zal
trachten Mijn kinderen te verslinden.
Zijn sluw plan zal verborgen zijn achter een knappe charmante en welbespraakte buitenkant, maar
wanneer Mijn kinderen in zijn ogen kijken, zullen zij duisternis zien want hij heeft geen ziel. Hij werd niet door
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de hand van God de Vader geschapen, want hij heeft geen ziel. Hij werd niet geschapen door God de
Vader.
Mijn kinderen, bid nu allen om hem te doen ophouden met het vernietigen van degenen die hij controleert
vanuit de Ene Wereld Orde.
Gebed kan veel van zijn voorgenomen ziekelijke plannen tegen de mensheid afremmen. Helaas zullen velen
door hem misleid worden. Nooit eerder heb Ik Mijn kinderen opgeroepen tot zoveel gebed, omdat zonder
jullie gebeden de plannen die hij uitstippelt zullen vervuld worden zoals voorspeld in het Boek der
Openbaring.
Zijn aanwezigheid op aarde wordt gevoeld over heel de wereld, maar zijn daden zijn voor het oog verborgen.
Hij is als een rots die, wanneer ze in het water wordt gegooid, kleine golven veroorzaakt die mijlen ver
kunnen reizen. Hij wil jullie vernietigen, want jullie zijn Mijn kinderen.
Mijn kinderen, die Satans stappen slaafs volgen, zijn verblind. De geheime wreedheden begaan door deze
mensen doen de Hemel enorm verdriet aan.
Kinderen, Ik moet jullie vragen te bidden tot de heilige Aartsengel Michael dat hij Satan tijdens deze
turbulente tijden matigt. De Antichrist beweegt zich snel en zijn invloed groeit om het wereldwijde complot te
realiseren jullie munt overal te brengen tot één munteenheid.
Jullie bankineenstorting was opzettelijk door de Antichrist uitgelokt zodat wanneer jullie landen hulp
nodig hebben, hij en zijn slechte volgelingen hun hulp kunnen aanbieden om jullie landen te redden.
Word wakker jullie allen en zie wat er werkelijk gebeurt onder jullie ogen. Hij wacht om toe te slaan, maar
jullie gebeden kunnen zijn handelingen beperken en hem tot staan brengen. Zijn onreine handen staan klaar
om jullie te vatten in een greep waaruit jullie je slechts moeilijk kunnen bevrijden.
Vergeet niet, kinderen, dat de resterende tijd van Satan op aarde kort is. De Antichrist is gestuurd om zielen
te stelen van Mijn Vader. Deze zielen komen van Mijn Vader, God de Schepper van alle dingen. De belofte
van de Antichrist over een eeuwig universum is onzin. Veel zielen worden nu verleid door deze nieuwe en
sinistere doctrine. Ik kijk en zie hoe ze vallen in het bedrieglijke hol van de duisternis en bittere tranen
wenen. Zodra deze zielen het pad van het bedrog volgen, zijn ze besmet. Hun houding ten opzichte van
anderen, inbegrepen hun eigen gezinssituatie, verandert wanneer hun hart verkoelt.
De macht van Satan is sterk, maar God de Vader zal ingrijpen en zijn aanhangers ernstig straffen op aarde.
De Waarschuwing is hun laatste kans om zich af te wenden van de Antichrist.
Bid dat Mijn licht iedere ziel zal doordringen tijdens De Waarschuwing zodat vooral verloren zielen gered
kunnen worden uit deze vreselijke duisternis.
Jullie geliefde Jezus Christus

215. Het Vagevuur is niet een plaats waar je content over moet zijn om binnen te
gaan.
Vrijdag, 7 oktober 2011, 21:45 u.
Mijn innig geliefde dochter, de reden waarom Ik zoveel boodschappen stuur naar Mijn kinderen is om hen te
helpen hun zielen voor te bereiden op een manier die tot nu niet mogelijk was.
Veel van Mijn kinderen hebben de Bijbel niet gelezen, noch zijn ze zich bewust van al Mijn lessen.
Meer tijd wordt besteed door Mijn geestelijke dienaars op passages van Mijn onderricht waar Ik jullie allen
vraag je naaste te beminnen, wat op zich een goede zaak is. Er is echter geen sprake over de gevolgen voor
de mensheid indien zij de Vader verwerpen. Waarom ontkennen Mijn geestelijke dienaars het bestaan
van de Hel en waarom schilderen ze een rooskleurig beeld van het Vagevuur?
Mijn kinderen zijn onderricht over veel goede dingen in de kerken die de Glorie van God, de Almachtige
Vader verkondigen. Helaas echter, het bestaan van het Vagevuur en de Hel zijn gebagatelliseerd in een
dergelijke mate dat Mijn kinderen zelfgenoegzaam zijn over hun bestaan.
Mijn kinderen worden ook misleid over het bestaan van de Boze. Veel van Mijn geestelijke dienaars
ontkennen zelfs zijn bestaan. Oh, hoe dwaas zijn ze te geloven dat de mens zijn geloof kan versterken
zonder te weten of het begrijpen van de waarheid over de macht van de Boze.
Dit gebrek langs de kant van Mijn geestelijken heeft ertoe geleid dat het kwaad in de wereld bloeit op een
manier die voorkomen hadden kunnen worden door gebed. Het is Satan toegestaan vrij rond te lopen
gedurende een bepaalde tijd op aarde als gevolg van de blindheid van Mijn geestelijke dienaars. Wanneer
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het Mijn kinderen bewust werd gemaakt van de ravage veroorzaakt door Satan, dan zou het gebed om zijn
invloed te verzwakken veel sterker zijn geweest.
Het bestaan van het Vagevuur
Het bestaan van het Vagevuur wordt verkeerd begrepen. Velen geloven gewoon dat het een wachttijd is
vooraleer zielen de Hemel kunnen binnentreden, een wachttijd van reiniging voor zielen die niet in staat van
genade zijn geweest op het moment van het overlijden. Er zijn verschillende niveaus in het Vagevuur,
kinderen, en alle zielen voelen een brandende pijn van duisternis, die sterker wordt naargelang de diepte
van het niveau. Dit betekent dat zielen die ternauwernood aan de Hel ontsnapt zijn onder de brandende pijn
het meest lijden. Alle zielen in het Vagevuur gaan uiteindelijk naar het Koninkrijk van Mijn Vader. Dit is
waarom jullie moeten vechten tegen de zonde en zo dikwijls mogelijk vergiffenis vragen om in een staat van
genade te blijven. Dit is waarom jullie te allen tijde de Tien Geboden moeten volgen. Dit is waarom jullie ook
moeten bidden voor die zielen die daar zijn omdat ze zonder jullie gebeden het Koninkrijk der
Hemelen niet eerder kunnen binnengaan dan op de Laatste Dag van het Oordeel.
Kinderen, het is nu tijd om de waarheid onder ogen te zien.
Bid voor de genade die jullie nodig hebben om vrij te zijn van zonde, zodat jullie kunnen binnengaan in de
Hemel. Wees elke dag voorbereid want jullie kennen niet de reeds bestaande plannen die op jullie wachten.
Ik geef jullie deze boodschap zodat de waarheid duidelijk is. Deze belangrijke boodschappen zijn niet
duidelijk in de afgelopen decennia aan jullie uitgelegd worden. Het is belangrijk dat jullie goed zijn
voorbereid.
Door het Kroontje van de Goddelijke Barmhartigheid elk dag om 15.00 uur te bidden, zal Ik op het moment
van de dood namens jullie ingrijpen ongeacht welke grote zondaar jullie ook zijn en jullie Mijn
barmhartigheid tonen. Ik vertel jullie dit omdat Ik jullie bemin, niet om jullie bang te maken, maar om ervoor in
te staan dat je de waarheid verspreidt aan jullie families.
Mijn woord van vandaag is gewoon een herinnering aan de waarheid die jullie werd ontkend achter het
masker van tolerantie. Het is een beetje zoals de ouder van een kind die ze bederven omdat ze zoveel van
het kind houden. Als de ouder het kind overvoedt dan zal de gezondheid van het kind eronder lijden. Toch
geeft de ouder het kind verder het voedsel uit misleide liefde waaraan het kind nu gewoon geworden is. Dit
kan leiden tot verslechtering van de gezondheid van het kind. Dit kind, op zijn beurt, wordt onwetend over
wat gezond voedsel betekent omdat het daarover niets weet. Men heeft het hem nooit verteld.
Ga nu en vertel jullie broeders en zusters de waarheid over Hel en Vagevuur, vooraleer het te laat is. Want
als jullie het niet doen zal niemand anders het doen.
Jullie Leraar en Goddelijke Zaligmaker
Jezus Christus

216. De Maagd Maria: De zonde van onverschilligheid ten opzichte van Mijn Zoon is
wijdverbreid.
Zaterdag, 8 oktober 2011, 14:20 u.
(Ontvangen tijdens een privé-verschijning van de Gezegende Moeder die 30 minuten geduurd heeft)
Mijn kind, er zijn zoveel zielen die bestemd zijn voor de eeuwige ballingschap indien zij zich niet terug tot
Mijn Zoon wenden.
Mijn Zoon staat enorme angsten uit als Hij ziet hoe deze kinderen van het ene verdorven pad naar het
andere zwalpen.
De zonde van onverschilligheid ten opzichte van Mijn Zoon viert hoogtij en zo velen die van Zijn bestaan
afweten, kiezen uit eigen vrije wil er toch voor om Hem te verloochenen.
Het moment is daar dat zij zullen beseffen wat hen te wachten staat als zij niet tot inkeer komen tijdens de
verlichting van het geweten, welke zij binnenkort zullen ervaren.
Voor diegenen onder jullie die Mijn Zoon beminnen, neem Zijn kruis op en help Hem om deze zielen, waar
Hij naar hunkert om ze in Zijn toegenegen liefdevolle armen vast te houden, terug te brengen.
Kinderen, zo velen van jullie die Mijn Zoon niet echt kennen, moeten de lieflijke tederheid van Zijn Hart
inzien. Hij heeft zoveel liefde voor jullie allemaal dat, als jullie Zijn lijden ten gevolge van de afwijzing konden
zien, jullie op de grond zouden gaan liggen, huilen en smeken om vergeving voor de zonden van de
mensheid.
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Alstublieft, Ik verzoek jullie dringend om intens te bidden voor de bekering tijdens De Waarschuwing, zo door
Mijn Zoon verlangd.
Jullie Gezegende Moeder
Koningin van de gehele mensheid

217. Tijdperk van de vele valse profeten door Satan gezonden.
Zaterdag, 8 oktober 2011, 16:20 u.
Mijn innig geliefde dochter, wanneer Mijn echte zieners boodschappen verkondigen voor de wereld, zullen
ook de valse zieners dit doen. Je zal hen herkennen door zorgvuldig hun boodschappen voor de wereld te
onderzoeken. Je zal merken dat er met Mijn leer en de waarheid vervat in de Heilige Bijbel is geknoeid.
Deze leugens zijn zo subtiel dat alleen degenen met ware kennis van de Heilige Schrift in staat zullen zijn
om ze te vinden.
Let op iedere vorm van haat die dergelijke zieners veroorzaken onder hun volgelingen als ze elkaar
bekampen, tweedracht zaaien en families uiteendrijven. De erediensten, die ontstaan uit het werk van
dergelijke zieners, zullen nu sterk opkomen in de wereld om verwarring en angst onder de gelovigen te
veroorzaken.
Overal waar Mijn Heilig Woord aanvaard is, zal je liefde vinden. Mijn boodschappen brengen liefde en
harmonie en zullen je ziel zeker raken. Mijn berichten zullen altijd de waarheid spreken en hoewel ze soms
grimmig en beangstigend zijn, worden ze aan jullie, Mijn kinderen, gegeven uit liefde.
Valse zieners zullen boodschappen geven die niet gemakkelijk te lezen of te verstaan zijn. Op het eerste
gezicht zullen ze een gevoel van autoriteit uitstralen en een gevoel van liefde scheppen. Ze zullen echter
geen vrede brengen voor jullie ziel. Dergelijke visionairs, van wie velen niet van God komen, verleiden jullie
eerst, dan controleren ze jullie en ten slotte sleuren ze jullie mee in een web van leugens en bedrog.
Satan en zijn leger zullen zulke valse visionairs en zieners beïnvloeden. Hij kan zelfs echte visionairs
aanvallen waarbij hij hen aanspoort om, in verwarring gebracht, van Mij af te dwalen. Ik dring aan, kinderen,
om altijd op jullie hoede te zijn.
Veroordeel boodschappen die Mijn leer tegenspreken op gelijk welke manier, want dan kunnen jullie zeker
zijn dat ze vals zijn.
Ik spreek alleen door een beperkt aantal authentieke visionairs en zieners in de wereld van vandaag. Er zijn
er minder dan twintig en minder dan jullie denken. Elk van hen heeft een andere taak gekregen maar Mijn
inspraken en Mijn instructies zullen een kring van vertrouwdheid vertonen die jullie zullen bespeuren. Deze
boodschappen, die allemaal uitgestippeld zijn om actie van jullie kant aan te moedigen, hebben tot doel jullie
ziel voor te bereiden.
Wat voor handelingen ook, aangemoedigd door diegenen die zichzelf visionairs of zieners noemen, die
eigenaardig lijken of die hun volgelingen aanzetten om acties te ondernemen die geen betrekking hebben op
de naastenliefde, keer deze jullie ruggen toe.
Luister nu, want dit is het tijdperk van de Valse Profeet die zichzelf weldra bekend zal maken in de wereld.
Zo is het ook het tijdperk van de vele valse profeten, door de Bedrieger in de wereld gezonden om
verwarring en een duisternis van de ziel te veroorzaken.
Jullie geliefde Jezus

218. God de Vader: Sla nu acht op Mijn laatste oproep aan de mensheid.
Zondag, 9 oktober 2011, 15:30 u.
Mijn dochter, vertel de wereld over de liefde die Ik heb voor al Mijn schepselen van overal. Deel hen ook
mee dat Ik de grootste daad van goddelijke interventie gezien op aarde sinds de verrijzenis van Mijn
geliefde Zoon, Jezus Christus, nu op touw zal zetten.
Alles is voorbereid voor deze grote Akte van Barmhartigheid, die Ik bekrachtigd heb, als hulp om jullie
allemaal te redden.
Mijn liefde voor jullie brengt met zich mee dat, aangezien Ik van plan ben om de Bedrieger te bestrijden in
zijn pogingen om de mensheid te vernietigen, Ik nog één laatste Daad van Barmhartigheid zal toelaten om
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jullie te bekeren. Deze laatste poging om jullie in Mijn ogen te verlossen, houdt in dat de mens opnieuw
achter de waarheid van Mijn bestaan kan komen.
Mijn kinderen, buig nu en vraag om barmhartigheid voor jullie familie en geliefden. Als zij niet in een staat
van genade verkeren, zullen zij De Waarschuwing lastig vinden. Jullie moeten hen informeren over de
noodzaak om zich te bezinnen over de waarheid.
De tijd is kort. De Waarschuwing komt bijna over jullie. Zodra deze voorbij is, zullen jullie de tijd hebben om
te beslissen welke weg jullie wensen te kiezen. De weg van het Goddelijk Licht of de weg van de Bedrieger.
Deze keuze zal aan jullie zijn.
Na enige tijd, als de mens zijn goddeloze wegen de rug niet toekeert, zal Ik deze landen vernietigen die de
Bedrieger huldigen. Ze zullen zich verbergen wanneer Mijn hand in bestraffing neervalt maar zij zullen
nergens heen kunnen.
Mijn geduld raakt op terwijl Ik nu plannen maak om al diegenen die in Mij, de Schepper van alle Dingen,
geloven te verenigen en hen met Mij mee te nemen naar het Nieuwe Tijdperk van de Vrede. Degenen die
ervoor kiezen om de andere kant op te lopen, zullen in de vlammen van de Hel geworpen worden.
Luister nu naar deze laatste oproep aan de mensheid. Dit is voor jullie het moment om over jullie toekomst te
beslissen. Bid voor diegenen die blind zijn voor Mijn liefde want velen onder hen zullen Mij opnieuw trotseren
en de rug toekeren nadat de waarheid hen geopenbaard werd.
Jullie geliefde Schepper
God de Vader
Allerhoogste Koning

219. Boodschap voor Amerika: omhels jullie broeders en zusters uit alle
geloofsgemeenschappen.
Dinsdag, 11 oktober 2011, 15:30 u.
Mijn innig geliefde dochter, Ik wens te spreken tot het Amerikaanse volk. Mijn boodschap aan hen is deze.
Jullie, Mijn dierbare kinderen, lijden enorm in deze tijd. Jullie ondergaan een zuivering die nodig is om jullie
zielen te louteren.
De hoofdzonden die me kwellen in Amerika zijn de zonden van abortus en immoraliteit van het vlees. Veel
van Mijn kinderen zijn aangetast door de Bedrieger die, verscholen achter gesloten deuren, jullie monetaire
en politieke systemen beheerst. Zo velen onder jullie zijn zich niet bewust van dit feit. Ik verzoek jullie nu
dringend om te bidden voor de noodzakelijke opheffing van hun sluwe plannen om jullie land te vernietigen.
Het gebed, Mijn kinderen, zal de kastijding, die Mijn Vader in de wereld zal ontketenen tegen de zonde
van abortus, helpen verzachten. Bid, bid en verenig jullie om Mijn Vader te huldigen. Want door alle religies
samen te brengen die God de Vader, Schepper van de wereld vereren, kunnen jullie je land helpen.
Jullie moeten bidden om vergeving en erop vertrouwen dat jullie gebeden zullen beantwoord worden
overeenkomstig het goddelijke tijdschema van Mijn Vader.
Omhels jullie broeders en zusters uit alle religieuze geloofsgemeenschappen die in God geloven en bid
eensgezind om de zonden van jullie land af te lossen. Mijn kinderen, jullie land is zo uitgestrekt waardoor het
belangrijk is dat Ik zo veel mogelijk zielen kan redden. Ik kan dit slechts doen door de bekering die zal
plaatsvinden tijdens De Waarschuwing en door jullie gebeden en toewijding.
Wend jullie nu allemaal tot Mij. Maak geen onderscheid tussen elkaars religies, vertrouw gewoon op God de
Vader en Hij zal jullie gebeden verhoren.
Mijn dierbare kinderen, jullie zijn verloren. Er werd jullie zoveel verwarring getoond en aangeboden met
verdraaide waarheden over het bestaan van God de Vader. Jullie gebruiken religie als een façade om venijn
te spuien op diegenen die betreurenswaardiger zijn dan jullie. Het wordt tijd om de waarheid te aanvaarden
dat het enkel door de naastenliefde zal zijn dat jullie als volk terug kunnen keren in de armen van jullie
Schepper, God de Vader.
Ik bemin jullie met een erbarmen dat Mijn hele wezen verscheurt. Ik span Mij in om jullie te redden zodat
jullie overgebracht kunnen worden naar het nieuwe en wonderlijke tijdperk van de vrede dat jullie op deze
aarde te wachten staat. Om dit Nieuw Paradijs binnen te treden, moet jullie ziel vrij zijn van zonde.
Bid voor de genaden om vergeving te vragen voor jullie eigen zonden en voor de zonden gepleegd door
jullie overheden.
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Ik laat jullie in vrede en liefde.
Jullie geliefde Redder
Jezus Christus

220. De Maagd Maria: Je zal onderworpen worden aan enorm kritische onderzoeken
en aanvallen.
Woensdag, 12 oktober 2011, 12:00 u.
Mijn kind, dit is een tijd waarin, als je voor Mijn Zoon werkt, je bovenmatig kritisch onderzocht en
aangevallen zal worden. Je moet de wensen van Mijn Zoon altijd eerbiedigen en Hem op elk moment
gehoorzamen. Bepleit nooit Zijn Allerheiligste Woord want Hij verlangt niet dat je dit doet. Reageer niet op of
bind de strijd niet aan met diegenen die Zijn woord betwisten of verkeerd interpreteren wat kan leiden tot
discussie en twijfels.
Je zal nu door de Bedrieger aangevallen worden maar je moet bidden om Mijn bescherming en nooit
toegeven aan dergelijke beschimpingen. Hij, de Bedrieger, werkt via anderen om je pijn te doen. Als je hem
zou toelaten om dit te doen, ben je met hem bezig en geef je hem de macht die hij wil.
Houd in deze gevallen voet bij stuk, Mijn kind, en wend je altijd tot Mij. Ik zal je bedekken met Mijn
Allerheiligste mantel om je tegen hem te beschermen en alles zal goed komen.
Blijf moedig en aanvaard dit als een geschenk van God, de Allerhoogste, want zonder dergelijke sterkte zou
je dit werk niet doeltreffend kunnen uitvoeren. Denk er altijd aan dat je bij dit werk niet alleen staat want de
heiligen spreken allemaal voor jou ten beste en er wordt jou elke vorm van goddelijke bescherming gegeven.
Volhard in jouw gehoorzaamheid aan Mijn Zoon en span je in en wees verheugd wanneer je het lijden
aanvaardt dat Hij toelaat voor de redding van de zielen. Je moet de Heilige Rozenkrans elke dag blijven
opzeggen en met Mij bidden zodat de zielen gered kunnen worden.
Ik zegen je, Mijn kind! De Hemel verheugt zich over dit allerheiligste werk namens Mijn dierbare, geliefde
Zoon die van heel de mensheid houdt maar die huilt van verdriet voor deze zielen die Zijn barmhartige hand
na De Waarschuwing zullen afwijzen.
Jullie geliefde Moeder

221. Rechtvaardig Mij nooit aangezien dit nodeloos is.
Donderdag, 13 oktober 2011, 12:00 u.
Mijn innig geliefde dochter, Ik moet je op de hoogte brengen over de noodzaak om af te zien van het
rechtvaardigen van Mijn Allerheiligste Woord.
Degenen die Mijn woord in twijfel trekken, moeten tot Mij bidden om raad. Ik druk je nu op het hart om nooit
te proberen om de boodschappen uit Mijn goddelijke lippen te interpreteren.
Ik heb je dit meerdere keren gezegd en je hebt het gezag niet gekregen om dit te doen. Neem in plaats
daarvan Mijn boodschappen aan zoals ze zijn. Trek deze niet in twijfel. Probeer deze niet te analyseren want
de mens weet zeer weinig over goddelijke plannen of timing. De mens weet evenmin iets over de Antichrist,
ook al denkt hij van wel. Enkel deze zaken van zo’n groot belang blijven bekend aan Mijn geliefde Vader.
Ik verzoek je om Mij nooit te rechtvaardigen aangezien dat nodeloos is. De wil van Mijn Vader om met de
mensheid te communiceren via jou en andere profeten is het enige dat zou moeten tellen. Zoals Ik al eerder
gezegd heb jij bent de schrijver. Ik ben de Auteur. Jij bent het instrument. Ik ben de Meester.
Er wordt van jou op elk moment gehoorzaamheid aan Mij verwacht. Het uitvoeren zoals Ik het meedeel, is
eenvoudig. Jouw werk zal makkelijker worden als je afziet van het deelnemen aan een intellectueel
godsdienstige discussie aangaande Bijbelse zaken waarover jij niets weet.
Denk aan het belang van de nederigheid, Mijn dochter. Blijf als een kind, op elk moment klein in Mijn ogen
en je zal vrede vinden. Er zullen je tijdens dit werk beproevingen gezonden worden. Verwacht deze. Wijs
deze niet af. Het geschenk van je vrije wil aan Mij werd aanvaard maar je moet het belang inzien van niet te
proberen het lijden af te wijzen omdat dit essentieel is voor de redding van de zielen.
Ik houd van jou, Mijn dochter, maar Ik voel de noodzaak om je te herinneren aan Mijn duidelijke instructies.
Ik hoef niet gerechtvaardigd te worden. De woorden aan jou gegeven zijn onbezoedeld en spreken de
waarheid, zoals deze aan de mensheid verstrekt werden sinds het begin, niet tegen. Veel versies van de
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waarheid, vervat in de Bijbel, werden verdraaid om te schikken naar de eigen agenda van de mens. Ik ben
de Waarheid. Ik ben het Brood des Levens. Zonder Mij is er geen leven.
Boek vooruitgang met een duidelijker inzicht in wat van jou verwacht wordt. Je wordt te allen tijde
beschermd. Dank je, Mijn dochter, voor de sterkte die je nu toont maar laat Me toe je op elk moment te
leiden. Op die manier zal deze tocht gemakkelijker worden.
Je geliefde Jezus

222. Ik kan de mensen niet dwingen om zich te bekeren of om terug te keren.
Zaterdag, 15 oktober 2011, 19:00 u.
Mijn innig geliefde dochter, terwijl meer mensen Mijn woord vernemen, zal Mijn liefde hun ziel doordringen
van zodra zij Mijn boodschappen lezen. Ik zal hun ziel toespreken en hen wekken uit hun sluimering om hen
met Mij te verenigen zodat Ik wijd en zijd zielen kan redden. De kracht van de massa zal Mij helpen om op
zo’n grote schaal de redding van zielen te bewerkstelligen. Omwille van de vrije wil, aan de mens gegeven
als een geschenk van Mijn Vader, kan Ik de mensen niet dwingen om zich te bekeren of terug tot het geloof
in God de Vader te komen. Het zal hun eigen beslissing moeten zijn. Gebed zal de bekering verbreiden. Dat
beloof Ik jullie. Denk maar eens aan het geschenk dat de zielen te wachten staat wanneer jullie, Mijn
kinderen, voor hen bidden.
Kennen jullie de kracht van het gebed niet? Gebed voorgedragen door de massa in dankzegging aan Mijn
Vader en als eerherstel voor jullie zonden kan de wereld redden. Nooit eerder heb Ik jullie zo met klem
gevraagd om jullie gebeden, die uit jullie eigen mond moeten komen en met een edelmoedig hart, voor de
verharde zondaars van overal. Ik heb jullie gebeden nodig. Zonder jullie gebeden kunnen deze zielen niet
gered worden omdat velen onder hen in een zodanige duisternis verkeren dat de schok van De
Waarschuwing weinig effect zal hebben. Jullie, Mijn gekoesterde geliefde kinderen, allemaal zondaars
waarvan velen hun best doen om Mij hun liefde te tonen, beseffen jullie niet dat Ik zozeer op jullie reken om
Mij gezelschap te houden. Verenig jullie met Mij in de boezem van Mijn Heilig Hart en vraag Me om de
genaden om jullie broeders en zusters te redden. Ik zal miljoenen zielen redden wanneer jullie je tijd wijden
aan het bidden van het Kroontje van de Goddelijke Barmhartigheid.
Dit is de periode waarin het opzeggen van het Kroontje van de Goddelijke Barmhartigheid het meest
doeltreffend zal zijn. Wees edelmoedig van hart, geest, lichaam en ziel. Werp alle twijfels af. Laat Mij, jullie
Jezus, toe om jullie op te tillen om jullie, en al degenen voor wie jullie bidden, naar Mijn Eeuwig Leven te
brengen.
Jullie geliefde Redder
Jezus Christus

223. Jullie tijd op aarde bevindt zich op een cruciaal punt.
Zondag, 16 oktober 2011, 15:30 u.
Mijn innig geliefde dochter, hoe komt het dat wanneer Mijn woord weergegeven wordt, zoveel van Mijn
kinderen dit zo aanstootgevend vinden? Terwijl Mijn kinderen dergelijke boodschappen, gepubliceerd door
degenen die beweren in Mijn naam te komen, altijd moeten onderscheiden, moeten zij ook het belang inzien
om hun geest en hart op elk moment open te houden.
O, hoe verlang Ik ernaar dat vooral Mijn volgelingen hun ogen zouden openen en Mij in hun hart zouden
verwelkomen. Ik ben het, Jezus, die jullie oproept om Mijn stem te horen wanneer Ik jullie dringend verzoek
om tot Mij te komen in gebed.
Jullie tijd op aarde bevindt zich op een cruciaal punt. Er is niet veel tijd meer voordat Ik het Nieuwe Tijdperk
van Vrede inluid en daarom vraag Ik jullie om je ziel nu voor te bereiden.
Laat niet toe dat arrogantie jullie blind maakt voor de waarheid. Weten jullie niet dat Ik jullie nooit zou
bedriegen? Luister naar Mijn instructies om de Boze te beletten jullie beoordelingsvermogen te vertroebelen.
Laat hem niet toe om jullie op een afstand te houden want als jullie slechts zouden luisteren naar Mijn
Allerheiligste Woord, zullen jullie weten dat Ik het ben, Jezus Christus, die jullie roept.
Kinderen, als jullie wisten hoeveel kwelling wereldwijd Mijn dierbare zielen aangedaan werd, zouden jullie
geschokt zijn. Deze duisternis bedekt zelfs Mijn dierbare volgelingen van tijd tot tijd. De pijn die Ik voel
wanneer Ik getuige ben van jullie twijfels, vooral bij deze zielen die geregeld bidden en ware devotie tonen,
bezorgt Mij tranen van groot verdriet.
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Bid, bid, bid om de bijstand van de Heilige Geest. Wanneer jullie je versteende harten openen en vragen om
de gave van het onderscheidingsvermogen, zal Ik jullie roep beantwoorden.
Hoe verdrietig zullen jullie zijn wanneer de waarheid jullie geopenbaard wordt tijdens De Waarschuwing. Ik
vraag jullie nu om jullie gebeden om andere zielen te redden. Zeker, ook al twijfelen jullie aan Mijn woord,
gegeven door middel van deze boodschappen, zouden jullie het toch over jullie hart kunnen krijgen om te
bidden voor verloren zielen.
Ik houd van jullie en verwacht jullie antwoord op Mijn dringende verzoeken om gebed.
Jullie Jezus

224. Mijn terugkeer om jullie te redden zal in elke uithoek van de wereld gevoeld
worden.
Maandag, 17 oktober 2011, 21:30 u.
Mijn innig geliefde dochter, de tijden veranderen rondom jullie. De wereld is in beroering, veroorzaakt door
de geest van duisternis. Jullie worden omringd door al het bewijs van wat de slechtheid van de zonde aan de
mensheid kan teweegbrengen. In deze geest van duisternis zal de geest van Mijn goddelijke aanwezigheid
schitteren aangezien Ik kom om de mensheid opnieuw te redden.
Jullie, Mijn dierbare kinderen die de waarheid kennen, moeten aan de anderen vertellen hoe gelukkig zij zich
mogen prijzen dat hen dit prachtig goddelijk geschenk gegeven wordt. Mijn liefde zal de aarde treffen op
een manier waardoor jullie in nederigheid neer zullen vallen en op jullie knieën zullen huilen van
verdriet om het leed dat jullie veroorzaakt hebben door Mijn Eeuwige Vader te beledigen.
Het is door de Allerhoogste God dat deze grote daad van barmhartigheid nu aan jullie aangeboden wordt.
Verheug jullie want nu is er licht in de wereld dat de zielen zal aantrekken naar de armen van God de
Vader.
Ik kom terug om jullie het leven te geven dat jullie nodig hebben om jullie opnieuw de gelegenheid om
jullie ogen op te slaan in aanbidding en lofprijzing aan de glorie van God de Vader en Hem te danken voor
de rechtvaardigheid die Hij nu aan Zijn dierbare maar verdwaalde kinderen toont.
Ik, Jezus Christus, bereid jullie nu voor zodat jullie kunnen getuigen over de waarheid van de barmhartigheid
voor elke ziel met inbegrip van de verharde zondaars en niet-gelovigen wijd en zijd.
Het bewijs van Mijn bestaan en dat van God de Vader zal geopenbaard worden in heel zijn hemelse
glorie aan elke man, vrouw en kind.
Mijn aanwezigheid zal geopenbaard worden op een manier die niemand zal noch kan negeren. Want de
hemelen zullen zich openen, de ster zal botsen opdat Mijn terugkeer om jullie te redden op hetzelfde
moment gevoeld zal worden in elke uithoek van de wereld.
O, hoe zullen Mijn kinderen zich verheugen wanneer zij getuige zijn van Mijn goddelijke aanwezigheid. Zelfs
diegenen in duisternis zullen voelen hoe Mijn liefde hun koude zielen aanraakt, wat hen terug zal doen
ontbranden.
Bereid jullie voor. Verwacht Mijn glorierijke terugkomst. Bid voor degenen die angst hebben in hun hart.
Wees niet bang voor Mij. Verwacht deze grootse gebeurtenis met liefde en nederigheid in jullie hart.
Ik bemin jullie, kinderen. Deze grote daad van Mijn barmhartigheid zal dit aan jullie bewijzen.
Jullie geliefde Redder
Jezus Christus
Koning van de mensheid

225. God de Vader: Bereid de wereld voor op de komst van Mijn geliefde Zoon,
Jezus Christus.
Woensdag, 19 oktober 2011, 14:00 u.
Mijn dochter, bereid de wereld voor op de komst van Mijn geliefde Zoon, Jezus Christus, want Hij komt nu,
zoals aangekondigd, om de mensheid nogmaals te redden.
Zijn komst zal ingeluid worden door de trompetten uit de Hemel en de koren van engelen die in lofprijzing
zullen zingen om deze grootse gebeurtenis aan te kondigen.
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Mijn groot geschenk aan de mensheid wordt jullie aangeboden in de vorm van Mijn innig geliefde Zoon, die
gezonden wordt om jullie te redden vóór het Laatste Oordeel.
Bereid jullie ziel voor want wanneer jullie zonden aan jullie geopenbaard worden, gelast Ik jullie om in
nederigheid neer te vallen aan de voeten van Mijn Zoon en te smeken om genade. Jullie moeten Hem
vragen om jullie te vergeven en jullie moeten de straf aanvaarden die vereist is om jullie ziel te zuiveren.
Zijn barmhartigheid is zo groot dat geen zonde, hoe zwaar ook, niet kan vergeven worden als er oprecht
berouw getoond wordt. Van jullie allen wordt nederigheid vereist opdat jullie waardig zullen worden om het
nieuwe Glorieuze Tijdperk van Vrede op aarde, waarvan het tijdstip zeer nabij is, binnen te treden. Enkel die
zielen, die oprecht berouw hebben en daadwerkelijke trouw betonen aan Mijn geliefde Zoon, zullen geschikt
zijn om de poorten binnen te gaan. Want jullie moeten vrij van zonde zijn om dit prachtige Nieuw Paradijs op
Aarde te betreden.
Mijn innig geliefde kinderen, Ik heb dit Paradijs met veel liefde voor ieder van jullie bereid. Dit is het erfdeel
waarop jullie gewacht hebben. Dit is de manier waarop het geschenk van de aarde oorspronkelijk aan Adam
en Eva aangeboden werd.
Elke mens die dit Paradijs op Aarde verwerpt, waar geen kwaad onder welke vorm dan ook zal bestaan,
keert de redding de rug toe.
Dit is jullie laatste kans om jullie ziel te bevrijden uit de greep van Satan en de verdorven invloed die hij heeft
op jullie leven.
Omhels dit prachtige geschenk van grote barmhartigheid. Door middel van dit geschenk wordt jullie de kans
op ware redding en een glorieus Paradijs geboden, wat jullie onmogelijk zouden kunnen vatten.
Tot die arme zondaars die het aanbod tot vergeving van Mijn Zoon afwijzen; er zal aan jullie meer tijd
verleend worden om terug te keren naar jullie geloof. Jullie zullen echter niet al te veel tijd meer krijgen want
Mijn geduld raakt op.
Wacht nu de terugkeer van Mijn Zoon af om jullie nogmaals te redden uit de zonde en jullie naar het Eeuwig
Heil te brengen.
God de Vader

226. De dood van Mijn zoon Muammar Gaddafi.
Donderdag, 20 oktober 2011, 15:15 u.
Mijn innig geliefde dochter, alle resterende twijfels die je wellicht van tijd tot tijd gehad hebt aangaande Mijn
Allerheiligste Woorden zullen nu afgenomen zijn.
Ik onthul profetieën om de wereld te bewijzen dat Ik het ben, Jezus Christus, de Redder van geheel de
mensheid, die op dit moment spreekt tot Mijn kinderen wijd en zijd.
Het is niet Mijn bedoeling om sensatie te veroorzaken maar om ervoor te zorgen dat niemand wordt
uitgesloten van het horen van Mijn zeer dringende oproep aan de wereld.
De dood van Mijn zoon Muammar Gaddafi, voor wiens ziel jij en jouw vertrouwelingen gedurende de laatste
maanden gebeden hebben, is één van de eerste profetieën die aan de wereld de echtheid van deze
boodschappen zullen bewijzen. Dit is Mijn teken aan jou, Mijn dochter, om je geest te bevrijden van de
twijfels die hardnekkig in je gedachten waren.
(Details over de volgende twee leiders die vermoord gaan worden, werden opnieuw aan de zienster
gegeven alsook het tijdstip van deze gruweldaden. De oorspronkelijke boodschap werd geopenbaard in
februari 2011.)
Mijn dochter, hoe zeer het je ook overweldigt, jij bent uitverkoren om de mensheid voor te bereiden op Mijn
nieuw tijdperk van vrede. Dat is de periode die enige tijd na De Waarschuwing zal volgen.
Ga door en bereid je voor op het volgende deel van jouw heilige missie om zielen te helpen redden na De
Waarschuwing. Er worden jou de genaden verleend om sterk te blijven. Mijn kinderen van overal horen
eindelijk Mijn oproep om bekering.
Degenen die Mij het meest pijn doen
Vertoon nooit angst bij dit werk want er valt niets te vrezen. Aarzel nooit en laat tegenslagen of verbale
beschimpingen jouw werk voor Mij nooit afremmen. Mijn dochter, Ik ben altijd aan je zijde. Onthoud dat. Als
en wanneer je aangevallen wordt aangaande Mijn Heilig Woord, zwijg dan. Mijn Heilig Woord zal altijd
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aangevallen worden. Degenen die Mij het meest pijn doen, zijn de geheiligde zielen die, door angst en
voorzichtigheid, jammer genoeg de eersten zijn om Mij te beledigen vanwege deze boodschappen. Satan
weet dat het Mijn uitverkoren en toegewijde volgelingen zijn die, als ze Mij de rug toekeren, Mij de meeste
pijn berokkenen.
Mijn dochter, je begint nu de lichamelijke pijn te voelen van Mijn lijden. Maar je bent nu bereid om dit te
aanvaarden in verbondenheid met Mij. Deze beproevingen zullen niet lang duren maar tijdens de gehele
duur zal je exact de kwelling voelen zoals Ik die voel wanneer Ik getuige ben van zonde. Zoals Ik je eerder
verteld heb, is dit een geschenk en maar zeer weinig uitverkoren zielen ontvangen dat. Het is soms
beangstigend maar je moet beseffen dat jouw lijden je niet enkel dichter tot Mijn Heilig Hart brengt maar dat
het ook miljoenen zielen zal redden tijdens De Waarschuwing.
Dit lijden gaat intensiever worden naarmate De Waarschuwing nadert. Verdraag dit in stilte. Want op deze
manier zal je Mij helpen om kostbare zielen te redden die anders door de Bedrieger weggerukt zouden
worden.
Vertel aan Mijn kinderen dat Ik blij ben om het sterke geloof dat zij tentoonspreiden. Vertel hen dat zij steeds
nauwer aan Mijn Heilig Hart liggen. Vertel hen dat Ik hen nu zegen en hen grote zegeningen toeken om hen
de kracht te geven die zij nodig zullen hebben wanneer zij Mijn raad opvolgen door middel van deze heilige
boodschappen. Zij zullen deze kracht nodig hebben omdat het voor Mijn kinderen niet gemakkelijk is om de
afschuwelijkheden van de veranderingen, die zich tegenwoordig in jullie wereld ontwikkelen, te verteren.
Bid en verenig jullie eensgezind. Kijk samen naar de Hemel, zoals kleine kinderen, met een eenvoudig
vertrouwen in God de Vader. Vraag Hem, in Mijn Heilige Naam, om jullie te verenigen in Zijn glorieuze
strijdmacht tot de overwinning in de eeuwige zaligheid.
Ik zegen jullie, kinderen, met heel Mijn Goddelijke Liefde.
Jullie Jezus

227. De Waarschuwing is een vorm van wereldwijde schuldbelijdenis.
Vrijdag, 21 oktober 2011, 20:30 u.
Mijn innig geliefde dochter, schrijf het volgende. Je doorstaat nu intens lijden om die zielen, die Mij en Mijn
Vader verwerpen, te redden uit de duisternis.
Deze zielen zijn zo gesloten en verhard dat het slechts door de gebeden van anderen en het lijden van
offerzielen zal zijn dat ze gered kunnen worden. Want zij zullen weigeren om verlossing te zoeken. Hun
halsstarrigheid zal hen verhinderen om genoeg spijt te voelen om hun zonden te belijden en te smeken
om vergeving.
De Waarschuwing is een vorm van wereldwijde schuldbelijdenis. Het zal het moment zijn waarop van
iedereen verwacht wordt om vergeving van hun zonden te vragen of afwijzing onder ogen te zien. Zo veel
zielen in duisternis zullen Mijn barmhartige Hand weigeren. Zij zullen zich van Mij afwenden. Jij, Mijn
dochter, samen met al Mijn toegewijde volgelingen, kunt helpen om hun ziel te redden van de eeuwige
verdoemenis.
Ik zou Mijn kinderen nooit onder druk zetten om in Mijn naam te lijden. Maar door diegenen die Mij, als
geschenk, hun hulp aanbieden door middel van het lijden, kan Ik een groot deel van de mensheid
verlossen.
Lijden komt tot stand door de aanvallen van Satan waarbij hij die zielen kwelt die dicht bij Mij staan
en degenen die door Mij aangesteld zijn om een heilige missie te leiden om de zielen te bekeren. Weet dat
als deze aanvallen plaatsgrijpen, jullie met Mij verbonden zijn. Jullie zullen Mij dan zo goed leren kennen.
Jullie zullen weten hoe Ik Me voel – Mijn vreugde, Mijn verdriet, Mijn leed, Mijn pijn en de verschrikking
wanneer Ik een ziel aan Satan verlies.
Maak jullie geen zorgen. Miljoenen zielen zijn reeds gered door middel van deze boodschappen.
De gebeden van Mijn toegewijde strijdmacht verzachten reeds wereldwijd de rampen en het vertrek van
Mijn Heilige Vicaris uit het Vaticaan. Hun gehoorzaamheid door het opzeggen van Mijn Kroontje van de
Goddelijke Barmhartigheid redt op staande voet zielen.
Mijn dochter, zorg ervoor dat al Mijn kinderen begrijpen dat Ik tot alle religies en overtuigingen spreek
door deze boodschappen. Ik sluit niemand uit. Want zij zijn allemaal kinderen van God. Er is maar één
God en dat is Mijn Eeuwige Vader, God de Allerhoogste.
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Sluit jullie bij Mij aan, kinderen, en laat ons eensgezind werken om Mijn zielen overal ter wereld in allerijl te
redden. Door louter gebed kunnen jullie Mij helpen om de wereld te redden.
Jullie Jezus
Redder van heel de mensheid

228. Ik wil een strijdmacht van gebedsgroepen vormen.
Zondag, 23 oktober 2011, 19:15 u.
Mijn innig geliefde dochter, het moet bekend gemaakt worden dat Ik wereldwijd een strijdmacht van
gebedsgroepen wil vormen. Ik zal jullie, Mijn Strijdmacht, voorzien van gebeden die opgezegd moeten
worden om zielen te redden. Deze gebedsgroepen zullen zich uitbreiden en vanuit hun gelederen zal een
waarachtige strijdmacht van toegewijde volgelingen opstaan om de waarheid, over Mijn goddelijke
belofte van redding voor allen, bekend te maken.
Deze groepen zullen de strijdmacht vormen, zoals bepaald door Mijn geliefde Vader, die de duisternis van
het kwaad, veroorzaakt door Satan en zijn gelovigen en volgelingen, zal aanpakken.
Ja, Mijn dochter, hoewel het moeilijk te begrijpen valt, zijn er toch veel mensen die niet enkel Satan
erkennen maar hem ook trouw zweren. Er zijn talrijke zielen in duisternis die de Koning van de Duisternis
eer betonen en aanbidden. Veel kerken, verborgen voor de ogen van Mijn kinderen van het licht, werden
gebouwd ter ere van Satan. Zij buigen voor hem, houden zwarte missen en beledigen Mij door allerhande
godslasteringen en heiligschennissen die jullie zouden shockeren en doen walgen. Hun aantal stijgt en veel
van Satans toegewijde en getrouwe volgelingen bekleden zeer respectabele topposities in bedrijfs-, banken politieke kringen. Zij verenigen zich eensgezind in weerwil van God, Mijn Eeuwige Vader, zich ten volle
bewust van wat zij aan het doen zijn.
Net zoals Satan de mensheid haat omdat deze geschapen werd door God de Vader, Schepper van alle
dingen, haten deze Satanische toegewijden de mensheid. De haat die zij voelen is zo diep dat zij zullen
proberen een elitair leger samen te stellen om het leven van miljoenen mensen op aarde te
verwoesten. In hun streven naar macht en rijkdom zullen zij erop gericht zijn om de weg vrij te maken voor
hun eigen noden en begeerte om te heersen over de mensheid.
Zij behoren tot de verharde zondaars waarvoor Ik jullie hulp zoek, kinderen. Ik heb jullie gebeden nodig om
hun hart te openen voor de leugens die hen door de Bedrieger werden wijsgemaakt. Zij zijn voor Mij
verloren tenzij zij smeken om Mijn barmhartigheid. Dit is waarom het gebed hun enige reddende genade
kan zijn.
Dit machtig leger, geleid door de Bedrieger, zal trachten om vreselijke vernieling aan te richten. Zij zijn al
aan het proberen om Mijn kinderen te vergiftigen op de meest sluwe manieren via jullie water,
geneesmiddelen en voedsel. Blijf alstublieft te allen tijde waakzaam.
De hand van Mijn Vader zal kort na De Waarschuwing op deze goddeloze zielen neervallen wanneer ze Mijn
barmhartigheid blijven afwijzen. Intussen moeten jullie standhouden, kinderen, en niet toelaten dat jullie
landen geïntimideerd worden. Bid voor Mijn bescherming en houd jullie leven eenvoudig. Bid en ontvang
de sacramenten. Vraag om Mijn hulp bij alle dingen en Ik zal reageren op jullie smeekbeden overeenkomstig
Mijn allerheiligste wil.
Bid, bid, bid om de snode plannen te verzachten, die deze groep aan het beramen is om de wereld te
beheersen. Zij winnen aan macht in het Midden-Oosten en zij doen pogingen om Europa te beheersen
alvorens zij zich richten op andere delen van de wereld. De vijanden die zij opwerpen in de nieuwsmedia zijn
niet de echte vijanden. Zij creëren vijanden om vergeldingsmaatregelen te rechtvaardigen die altijd hetzelfde
doel zullen hebben. Om te heersen. Om te bezitten. Om rijkdom op te bouwen.
Bid voor hen opdat zij zich bekeren want zonder bekering zullen hun goddeloze daden veel verdriet en leed
veroorzaken. Mijn Eeuwige Vader zal hoe dan ook optreden door middel van Zijn kastijding maar zij kunnen
toch nog schade toebrengen wat onnoemelijk veel leed onder Mijn kinderen zal veroorzaken.
Jullie geliefde Redder
Jezus Christus
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229. Mijn Komst zal eerder plaatsvinden dan jullie verwachten.
Maandag, 24 oktober 2011, 19:09 u.
Mijn innig geliefde dochter, je mag niet toestaan dat degenen die doorgaan met het uithoren en oordelen
over Mijn Allerheiligste Woord, je van streek brengen. Negeer deze ondervragingen. Blijf zwijgen. Bid voor
hen en ga verder want er is op dit ogenblik niet veel tijd meer.
Ik roep jullie allemaal op, lieve kinderen, om rustig te gaan zitten en tot Mij te bidden om barmhartigheid.
Alstublieft, jullie mogen niet in paniek raken want Ik kom enkel om jullie te redden, niet om te oordelen.
Weten jullie dit niet? Er valt niets te vrezen, vertrouw gewoon helemaal op Mij.
Mijn Komst zal eerder plaatsvinden dan jullie verwachten, bereid dus alstublieft jullie ziel voor. Bid voor
alle zielen die Mij misschien zullen verloochenen of Mijn geschenk van Goddelijke Barmhartigheid afwijzen.
Jullie, Mijn gekoesterde zielen, brengen Mij zo’n troost en verzachten de kwelling en het lijden dat Ik doorsta
als Ik overal ter wereld de haat zie.
Kom dichter tot Mij, kinderen, en laat Me jullie omhelzen om jullie de sterkte en het vertrouwen te geven dat
jullie nodig hebben om Mij te begroeten. Jullie, Mijn speciale strijdmacht, zijn met Mij verbonden en, of jullie
het nu beseffen of niet, jullie worden geleid door de Heilige Geest om te strijden om zielen te redden.
Wees kalm, Mijn kleintjes, en denk eraan dat Ik op elk moment met jullie ben. Verheug jullie en verwacht
Mijn Komst terwijl Ik Mijn genaden zal uitstorten om al Mijn volgelingen wijd en zijd te beschermen.
Ongeacht waar jullie wonen, ongeacht uit welk deel van de wereld jullie afkomstig zijn, jullie behoren Mij toe.
Ik houd van jullie. Kijk met een open hart en vertrouwen toe aangezien we De Waarschuwing naderen.
Jullie Jezus

230. God de Vader: Je moet de duisternis afwijzen en het licht omarmen.
Dinsdag, 25 oktober 2011, 15:30 u.
Mijn geliefde dochter, vertel de wereld dat Ik al Mijn kinderen in Mijn armen sluit. Alles zal goed zijn. Alles
moet nu in Mijn Heilige Handen blijven zoals het bedoeld is te zijn.
Ik gebied dat Mijn Zoon nogmaals in de wereld wordt gezonden om de mensen te redden van de ravage van
de zonde. Dit is Mijn goddelijke daad van gerechtigheid voor jullie, Mijn geliefde kinderen, zodat Ik Mijn
Koninkrijk op aarde kan terugvorderen.
Angst komt niet van Mij. Angst komt van de duisternis. Wanneer jullie Me vrezen, weten jullie dat het de
duisternis is die jullie ziel omhult, en niet Mijn goddelijke grootsheid.
Om deel van Mijn Koninkrijk uit te maken moet je de duisternis afwijzen en het licht omarmen. Ditzelfde licht
wordt nu aan jullie gegeven door Mijn Zoons Goddelijke Akte van Barmhartigheid.
Mijn liefde voor jullie allen, kinderen, is zo groot dat Ik al Mijn kracht zal gebruiken om zielen overal vrij te
kopen. Mijn hand van gerechtigheid zal op die zielen vallen die Me afwijzen, maar niet tot iedere moeite
uitgeput is om al Mijn kinderen overal te verenigen.
Het Koninkrijk van Mijn Grote Glorie zal binnenkort aan de wereld geopenbaard worden. Niet één van jullie
kinderen zal Mijn Glorieus Koninkrijk willen afwijzen dat zal regeren in het Nieuwe Tijdperk van Vrede op
Aarde.
Bid voor diegenen die het moeilijk zullen vinden om het licht te omarmen.
God de Almachtige Vader

231. Valse profeten proberen afbreuk te doen aan Mijn Heilig Woord.
Woensdag, 26 oktober 2011, 15:30 u.
Mijn innig geliefde dochter, alstublieft zeg Mijn kinderen om op hun hoede te zijn voor valse zieners die in
Mijn naam spreken maar die woorden uitdragen die niet uit Mijn mond afkomstig zijn.
Veel van deze zelfuitgeroepen zieners, die uiterlijk op katholieken lijken en met alle hebbelijkheden
verbonden aan deze en andere Christelijke leerstellingen, zijn in feite New Age-volgelingen.
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De aanhangers van New Age zullen nu de wereld infiltreren om Mijn kinderen ervan te overtuigen dat ze
gezonden zijn om Mijn Heilig Woord uit te dragen. Hun woorden zullen op het eerste zicht waar lijken. De
taal die zij gebruiken zal verfijnd, liefdevol en weloverwogen zijn maar zal een leugen verbergen.
Dit is het tijdperk waarin de valse profeten opduiken en veel van Mijn kinderen zullen het moeilijk vinden om
waarheid van fictie te onderscheiden.
Jij, Mijn dochter, bent nu het doelwit van deze zieners die uitgezet zijn om afbreuk te doen aan Mijn Heilig
Woord. Laat dit niet gebeuren anders zullen Mijn kinderen in een duisternis gesleurd worden waaruit zij zich
moeilijk zullen kunnen bevrijden.
Onthoud dit. Deze valse profeten zijn ook Mijn geliefde kinderen dus bid alstublieft voor hen. Jammer
genoeg zijn zij misleid om te geloven in een denkbeeldige hiërarchie en een universum dat niet bestaat.
Wees op jullie hoede voor diegenen die verwijzen naar verlichte meesters of die spreken over een nieuw
tijdperk van verlichting waarin God de Vader simpelweg beschouwd wordt als gewoon een ander facet. Deze
zielen krijgen geen richtlijnen van Mij. Zij omhelzen overtuigingen die door de Bedrieger ingeprent zijn. In
veel gevallen geloven deze misleide zielen dat zij goddelijke boodschappen ontvangen. Zo werkt Satan. Zijn
zoete, liefkozende woorden zullen een botte, kille maar overtuigende litanie van woorden voortbrengen. Zij
komen niet van God de Allerhoogste.
Zoals Ik je eerder gezegd heb, spreek Ik op een eenvoudige manier tot de wereld. Ik houd niet van kleurrijke
taal in de vorm van een kille, gezaghebbende inspraak. Ik probeer niet om angst in jullie hart te prenten. Ik
probeer eenvoudig om jullie de weg te wijzen naar de waarheid en het belang van de naastenliefde.
Hoe moeilijk is het voor jullie, kinderen, in deze verwarrende tijden.
Bid, bid dat jullie geen slachtoffer worden van een aaneenschakeling van onwaarheden die door de valse
profeten verspreid zullen worden. Als hun boodschappen geforceerd lijken, moeilijk te begrijpen zijn en angst
in jullie hart veroorzaken, zijn deze niet van Mij.
Kinderen, blijf enkel op Mij gericht. Ik heb jullie veel te vertellen. Laat niet toe dat jullie gedurende één minuut
afgeleid worden want dat zal jullie beletten om die zielen te redden die jullie gebeden zo hard nodig hebben.
Jullie Jezus

232. Verwacht nu onze glorieuze reünie.
Woensdag, 26 oktober 2011, 22:00 u.
Mijn geliefde dochter, je moet niet tobben over de voortdurende aanvallen die op Mijn boodschappen
gepleegd worden door valse zieners.
Je moet inmiddels weten dat als Ik tot uitverkoren boodschappers spreek, zij altijd het doelwit zullen zijn van
haat. Wanneer je aangevallen wordt, denk er dan aan dat ook Ik mee bestreden word. Mijn Heilig Woord
wordt afgebroken, geanalyseerd, in twijfel getrokken, bekritiseerd en niet waardig verklaard om uit Mijn mond
afkomstig te zijn.
O, Hoe weinig weten Mijn kinderen. Angst en wantrouwen verblinden hen voor de waarheid. Jullie zullen
onder meer versteld staan hoe gemakkelijk Mijn woord bijgevolg afgewezen wordt ten gunste van valse
boodschappen.
Aangezien De Waarschuwing over de wereld bijna op handen is, zal de waarheid tenslotte voorgoed aan
Mijn volgelingen bekend gemaakt worden. Het zal op dat moment zijn dat zij Mijn woord zullen omhelzen om
hun arme zielen te heiligen. Wat zal Ik hen verwelkomen en hen dicht bij Mij trekken terwijl hun tranen zich
vermengen met de Mijne in liefde en samenhorigheid. Vóór De Waarschuwing zullen zij blijven twijfelen
maar zij zullen Mij niet verloochenen nadat zij voor Mijn aangezicht stonden. Want eens zij voor Mijn
aangezicht staan en de liefde zien die Ik voor hen voel, zullen zij Mij geen moment willen verlaten. Zo diep
zal onze verbondenheid zijn.
Verwacht nu onze glorieuze reünie.
Jullie Jezus
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233. Jullie, Mijn kinderen, zijn gezegend wanneer jullie in Mijn Naam lijden.
Donderdag, 27 oktober 2011, 15:30 u.
Mijn innig geliefde dochter, het toenemend aantal beproevingen dat je nu namens Mij doorstaat, is niet
toevallig. Terwijl Satan doorgaat met jou te kwellen, denk dan slechts aan de zielen die je door dit lijden redt.
Probeer boven deze moeilijkheden te staan en houd Mij de gehele tijd in gedachten. Bid tot Mijn geliefde
Moeder om bescherming en bid de Heilige Rozenkrans net zo dikwijls als je kunt.
Het is belangrijk dat al Mijn volgelingen vragen om bescherming tegen de Bedrieger die elke gelegenheid
aangrijpt om twijfels in jullie gedachten te scheppen.
Hij en zijn demonen zijn overal. Zij zullen elke mogelijke tactiek gebruiken om chaos in jullie leven te
veroorzaken. Weet dat wanneer dit gebeurt, jullie geraakt worden door Mijn leer en dat jullie nu Mijn kruis
dragen.
Vrees nooit, Mijn kinderen, want jullie zijn allemaal in staat om op te staan uit deze woestenij door de kracht
die Ik schenk aan ieder van jullie, Mijn strijdmacht. Jullie zullen triomferen over de Boze en zijn
verdorvenheid. Hoe meer jullie gezamenlijk bidden, hoe sterker de verdedigingsmuur zal zijn. Niet één van
Mijn kinderen, die vervolgd worden als een rechtstreeks gevolg van het werken voor Mij, kan getroffen
worden door de Boze.
Jullie, Mijn kinderen, zijn gezegend wanneer jullie in Mijn naam lijden al zullen jullie het moeilijk vinden om
dit te begrijpen.
Negeer dergelijke beschimpingen. Keer hun de rug toe. Reageer niet. Blijf zwijgen. Bid om kracht. Ik ben
met jullie.
Jullie geliefde Jezus Christus

234. Grootste aanval op Mijn Kerk sinds Mijn Dood op het Kruis.
Vrijdag, 28 oktober 2011, 23:30 u.
Mijn zeer geliefde dochter, de trouw van Mijn Kerk aan Mij, haar geliefde Verlosser, zal weldra boven haar
uithoudingsvermogen getest worden. Mijn Kerk is in slaap gevallen en in haar sluimering heeft zij zich niet
voorbereid op de komst van de Antichrist. Hij en zijn slaafse volgelingen hebben zich reeds genesteld in
elke spleet van Mijn Vaders kerken over de hele wereld.
De Katholieke Kerk is het doelwit nummer één van de Antichrist en hij zal niet stoppen voordat hij
tenminste de helft van de hoofden van Mijn Kerk op deze aarde zal gedraaid hebben. Zo onvoorbereid zijn
Mijn kardinalen, bisschoppen en priesters dat zij de subtiele veranderingen die plaatsvinden binnen hun
eigen rangen niet opmerken. Het zal niet lang meer duren voor de verdeeldheid binnen Mijn Kerk
werkelijkheid wordt.
Dit is de grootste aanval op Mijn Kerk sinds Mijn Dood op het Kruis. Mijn arme geliefde dienaars. Velen van
hen zijn onschuldige pionnen in de greep van een duistere macht die nauwgezet vermijdt zichzelf bloot te
geven.
Ik vraag al Mijn dienaars om vurig te bidden om de op handen zijnde gruwel te weerstaan. Zij moeten als
volgt tot Mij bidden:
“O mijn geliefde Jezus, ik doe een beroep op Uw bescherming en vraag om Uw genade mijn broeders en
zusters binnen Uw Kerk te behoeden om niet ten prooi te vallen aan de Antichrist. Schenk mij de genaden en
bescherm mij met Uw beschutting van kracht om op te staan tegen de kwade daden die in Uw Heilige Naam
zouden kunnen bedreven worden. Ik bid U om erbarmen en beloof mijn trouw aan Uw Heilige Naam voor
altijd. Amen.”
Sta op, Mijn gewijde dienaars, tegen dit kwaad en het Beest uit wiens muil deze schunnigheden en leugens
zullen voortkomen.
Let op voor veranderingen in de wijze waarop Mijn Lichaam en Bloed zullen geconsacreerd worden. Als de
woorden veranderen die de werkelijke tegenwoordigheid van Mijn lichaam in de Heilige Eucharistie
verloochenen, dan moeten jullie Mijn goddelijke belofte verdedigen. Hij die Mijn lichaam eet en Mijn bloed
drinkt heeft eeuwig leven.
Wees dapper, Mijn gewijde dienaars. Bid om de kracht die jullie zullen nodig hebben wanneer jullie geloof en
gehoorzaamheid boven jullie uithoudingsvermogen zal getest worden.
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Ik bemin jullie en bescherm jullie te allen tijde. Enkel diegenen die zachtmoedig zijn van hart en nederig
van ziel zullen genieten van Mijn heilige bescherming.
Bid voor al Mijn gewijde dienaars overal opdat zij het licht van waarheid niet zouden verwerpen ten gunste
van de geest van duisternis die op het punt staat binnen Mijn Kerk op te duiken.
Jullie Verlosser en Beschermer
Jezus Christus

235. De Maagd Maria: Open jullie harten voor de waarheid.
Zaterdag, 29 oktober 2011, 16:49 u.
Mijn kind, jij moet te allen tijde om bescherming bidden. Je wordt geleid en je moet al je vertrouwen stellen in
Mijn geliefde Zoon.
Bid voor bekering overal. Zoveel verloren zielen hebben jouw gebeden nodig. Vergeet dat nooit, hoe
moeilijk deze reis ook voor jou is.
De geest van de Duivel spreidt zich op zo’n manier uit over zoveel mensen als nooit tevoren is
voorgekomen. De ondernemingen van de Bedrieger nemen toe en verstikken Mijn kinderen overal.
Zelfs diegenen die hun trouw aan Mijn geliefde Zoon belijden houden zich doof voor zijn smeekbeden om
zielen te redden. Zij zijn zo arrogant geworden door de hoogmoed dat zij vergeten dat het Heilig Woord van
Mijn Zoon het enige leven is dat zij nodig hebben. Gebed is op dit moment van vitaal belang. Zij die zichzelf
voor de ogen van anderen verheffen wanneer zij het woord van Mijn dierbare Zoon verkondigen, doch Zijn
oproep verloochenen, hebben hun harten gevoelloos gemaakt voor de waarheid.
Kinderen, jullie moeten Mijn Zoon, Jezus Christus nu horen. Luister naar wat Hij jullie zegt. Als jullie Hem dat
toestaan, zal de Heilige Geest jullie harten voor de waarheid openen wanneer Hij tot jullie spreekt door deze
Heilige boodschappen.
Ik ween van verdriet als Ik zie hoe Zijn Heilig Woord vandaag verworpen wordt. Diegenen die Hem
veroordelen, jullie moeten beseffen dat Hij nu niet enkel komt om jullie te redden. Hij komt ook om jullie in
deze dagen van duisternis te troosten. Indien jullie geloven dat Hij waarlijk het brood des levens is, sta hem
dan toe jullie geest van liefde wakker te maken.
Bid voor bekering overal. Er is niet veel tijd meer.
Jullie geliefde Moeder
Maria, Koningin van Hemel en Aarde

236. Ongeloof van diegenen die beweren Mij te kennen, kwetst Mij het meest.
Maandag, 31 oktober 2011, 3:30 u.
Mijn zeer geliefde dochter, Mijn Heilig Woord, dat gegeven wordt aan een wereld die zich niet bewust is van
Mijn bestaan, zal na De Waarschuwing zielen doen ontvlammen.
Eindelijk zal de mensheid Mijn woord horen dat Mij zal in staat stellen hen te leiden naar Mijn nieuw Tijdperk
van Vrede op aarde. Ik doe een oproep tot al Mijn kinderen overal om jullie handschoen te laten vallen* en
om jullie Redder te horen spreken.
Terwijl Ik jullie nooit de datum zal openbaren van Mijn Wederkomst op aarde, toch kan Ik jullie zeggen dat Ik
nu zal terugkomen in de geest. Nu kom Ik om jullie tijdens De Waarschuwing nogmaals te redden opdat
de mensen zich zouden bekeren. Sta Mij alstublieft toe jullie te leiden en sta Mijn allerheiligste zending toe
zich de wereld rond te verspreiden om Mijn kinderen te troosten. Sluit Mij niet uit. Weiger Mijn Hand van
Barmhartigheid niet. Laat jullie trots niet in de weg staan.
Word wakken en aanvaard dat Ik nu tot jullie spreek opdat Ik jullie zou kunnen meevoeren in de schoot van
Mijn grote barmhartigheid. Eindelijk zal jullie ziel ontvlammen door het vuur van Mijn Goddelijke genaden die
over jullie zullen worden uitgestort.
Alle twijfels zullen verdwijnen. Satans macht zal spoedig afzwakken, al zal hij zijn greep niet voor het
einde lossen.
* stoppen met uitdagen (noot van de redactie)
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Terwijl jullie over Mijn smeekbeden nadenken, moeten jullie jezelf deze vraag stellen. Indien jullie in Mij
geloven, waarom verwerpen jullie Mij dan nu? Waarom zijn jullie boos en vijandig tegen hen die komen in
Mijn naam? Waarom verheffen jullie jezelf in Mijn Kerk ten koste van Mijn kinderen. Vergeet niet dat jullie in
Mijn ogen allemaal gelijk zijn.
Kom nu tot Mij met nederige harten. Want zolang jullie dat niet doen, kunnen jullie niet genieten van Mijn
Barmhartigheid noch de genaden ontvangen die Ik jullie verlang te geven.
Mijn stem roept nu tot alle ongelovigen om het bestaan van Mijn Eeuwige Vader te aanvaarden.
Sta Mij toe om jullie na De Waarschuwing te helpen op het pad van eeuwig leven. Mijn Hart doet pijn
wanneer Ik verloren zielen zie. Maar weet dit, het is het ongeloof van diegenen die pretenderen Mij te
kennen dat Mij het meest kwetst.
Jullie liefhebbende Verlosser
Jezus

237. De Maagd Maria: Tijd voor Mijn Zoon om zijn geschenk van Goddelijke
Barmhartigheid uit te delen.
Woensdag, 2 november 2011, 10:40 u.
Mijn kind, de tijd nadert voor Mijn Zoon om zijn geschenk van de Goddelijke Barmhartigheid uit te delen. Dus
moet jij je concentreren op jouw zending zielen te redden. Jij mag het niet laten gebeuren dat verstrooiingen
je wegtrekken van die allerbelangrijkste taak, namelijk het verspreiden van bekering.
De Hemel verheugt zich erover dat dit Goddelijk Geschenk weldra zal gegeven worden met de zuivere
liefde die Mijn Zoon in zijn hart draagt voor alle zielen. Mijn kind, naarmate dit werk toeneemt in intensiteit,
zal de Duivel je bij elke gelegenheid blijven kwellen door verschillende mensen. Jou werd opgedragen te
zwijgen en je enkel te focussen op Mijn Zoon.
Mijn kind, jij werd aangesteld om zeer uitvoerig het verlangen van Mijn Zoon kenbaar te maken, namelijk om
in deze tijd tot de mensheid te spreken. Wees dapper en moedig want deze Heilige Zending zal slagen. Het
werd reeds zolang geleden voorzegd en jij hebt vanuit de hemelen leiding van allerlei aard ontvangen. Alle
heiligen leiden je want zij werden verzameld om in volle kracht te verzekeren dat deze zending niet zal
mislukken. Dat kan ook niet. Jij moet ophouden je zorgen te maken wanneer dingen hopeloos lijken want dat
is het bedrog waarmee je zal geconfronteerd worden door het werk van de Bedrieger.
Ik, jouw geliefde Moeder, werk heel de tijd met je mee. Jij werd door Mij voorbereid om voor Mijn
Geliefde Zoon te komen. De verkregen genaden dienden om jouw ziel in staat te stellen zich te zuiveren
opdat je geschikt zou zijn te werken voor de Verlosser van de mensheid.
Het was door Mijn dierbare Zoon dat jij voor de Heilige Drie-Eenheid gebracht werd. Dit is één van de
belangrijkste zendingen sinds Mijn Zoon gezonden werd om de wereld van zonde te verlossen.
Sta jezelf nooit toe van deze zending af te wijken. Noch mag jij ingaan op de bekoring ervan weg te lopen.
Bid altijd tot mij, jouw moeder, voor bescherming.
Je geliefde Moeder
Koningin van de Hemel
Moeder van Barmhartigheid

238. Het weer zal vreemde tekenen beginnen te vertonen.
Woensdag, 2 november 2011, 19:40 u.
Mijn zeer geliefde dochter, het weer zal vreemde tekenen beginnen te vertonen omdat de aarde voortschrijdt
naar een nieuw stadium in voorbereiding op Mijn Akte van Goddelijke Barmhartigheid wanneer Ik kom om
jullie nogmaals te redden.
Haat neemt toe in elke natie. Misnoegdheid wordt overal gevoeld. De liefde voor de ander is zwak
terwijl eigenliefde niet alleen aanvaard wordt maar beschouwd als iets noodzakelijks om in de wereld van
vandaag aanvaard te worden.
Ik zal de haat wegvagen. Ik zal stampen op de plannen van de mens om verschrikking toe te brengen aan
zijn broeder. Ik zal de arrogantie in jullie zielen wegrukken. Elke zonde zal jullie worden geopenbaard zoals
zij in haar rauwe lelijkheid verschijnt voor Mijn ogen.
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Waarom keren zoveel goedhartige zielen hun rug naar Mijn leer van vroeger? Waarom nu? Wat is het dat de
liefde tot God de Vader in hun ogen beschamend wordt? Ik zal het jullie vertellen. Het komt doordat zo
vele van Mijn kinderen afgeleid zijn door de genoegens van de wereld. Hoewel veel van de materiële
goederen die zij zoeken buiten hun bereik liggen, toch blijven ze Mij verwerpen. De zielen van de mensheid
werden vertroebeld met zo’n dichte duisternis dat het tijd zal vragen voor Mijn licht om door hun zielen te
schijnen en ze te doordringen.
Hoeveel tranen van bitter verdriet vergiet Ik voor deze verloren zielen die hopeloos op zoek zijn naar de
vrede van redding waarnaar zij hunkeren. Zij beseffen maar niet dat Ik alleen die vrede in hun smachtende
harten kan brengen.
O, hoe lang wordt Mijn liefde al vergeten. Ik ben maar een splinter in hun gedachten zonder enig gevolg. Zij
willen vrede van hart en geest maar zij zullen Mij daar niet om vragen. Het is enkel wanneer zij vragen dat Ik
kan antwoorden. Weten zij dat niet?
Wat betreft diegenen onder jullie die Mij wel liefhebben maar jullie broeder haten of wrok koesteren, ook
jullie hebben Mijn hulp nodig. Ik wil jullie trouw niet als jullie anderen niet met vriendelijkheid bejegenen.
Wanneer jullie je broeders en zusters kwetsen voor om het even welke reden, dan kwetsen jullie Mij. Het
doet er niet toe hoe jullie je daden rechtvaardigen, weet dit. Ik voel de pijn van hen die jullie misbruiken.
Wanneer jullie Mij op die manier kwetsen kunnen jullie Mij geen echte liefde vanuit het hart geven.
Leer hiervan. Zoek nederigheid in alle dingen alvorens naar Mij toe te komen en trouw te zweren aan Mijn
Heilige Wil. Op die manier zullen jullie zuiver zijn van hart en geschikt om Mijn Koninkrijk binnen te gaan.
Mijn kinderen, jullie zijn zeer bevoorrecht want miljoenen onder jullie zullen deel uitmaken van Mijn Nieuwe
Paradijs. Dat gebeurt omwille van de tijd waarin jullie leven. Kinderen, zo velen van jullie in de wereld van
vandaag kunnen nu gered worden op een manier die voor voorgaande generaties niet mogelijk was.
Verwelkom dit nieuws en gebruik deze gelegenheid om Mijn Goddelijke Barmhartigheid te aanvaarden met
open en rouwmoedige harten nu jullie nog kunnen.
Jullie Verlosser
Jezus Christus

239. Mijn Boodschappers zijn nu bij jullie om jullie zielen voor te bereiden.
Donderdag, 3 november, 21:00 u.
Mijn geliefde dochter, de voorspelde profetieën zullen bekend en over de hele wereld gezien worden zodat
niemand in staat zal zijn ze te ontkennen.
Zo velen onder Mijn kinderen zijn onwetend betreffende de inhoud van Mijn Vaders Boek, de Allerheiligste
Bijbel. Weinig aandacht wordt besteed aan het Boek van Johannes waarin details omtrent de eindtijd aan
heel de wereld gegeven worden. Die tijd is nu gekomen. Bereid jullie allen voor.
De waarheid die opgetekend staat in het Boek der Openbaring is net dat – de waarheid. Kunnen jullie
de tekens herkennen? De beroering in de wereld zal blijven escaleren in een moordend tempo. Jullie
monetair systeem wordt bedreigd door een wereldomvattende groep die niet enkel jullie geld wil maar
ook jullie zielen wil stelen.
De verdorvenheid van de mens is duidelijk zichtbaar maar veel daarvan blijft verborgen. Mijn
boodschappers zijn nu bij jullie kinderen, om jullie zielen te helpen voorbereiden. Of jullie hen al dan niet
erkennen voor wat zij zijn, de Heilige Geest die in hun zielen regeert zal bekering verspreiden.
Zij die Mijn pogingen om met jullie te communiceren afkeuren, zullen zeer spoedig de waarheid begrijpen.
Dan zullen Mijn kinderen zich verenigen tegen die kwaadaardige machten die door Satan geleid worden. Die
machten zullen niet winnen. Alle mogelijke hindernissen worden op hun weg gebracht door de hand
van Mijn Eeuwige Vader. Zijn barmhartigheid is zo groot dat Hij zijn macht zal gebruiken om Zijn
kinderen te verdedigen en Hij zal diegenen vernietigen die het pad van de Misleider blijven volgen.
Wat jullie verschillende inzichten ook zijn over het feit of Ik nu met jullie spreek of niet, het zal van geen
belang zijn. Het is jullie geloof in Mij en Mijn geliefde Vader, de Allerhoogste God, dat uiteindelijk zal tellen.
Gebed is uiterst dringend, kinderen, om het even waar jullie zijn, wat jullie religie ook is, welke inzichten
jullie ook hebben. Verenig jullie en bid tot de Heilige Geest voor verlichting op dit moment. Satan probeert
jullie Mij, jullie geliefde Verlosser, jullie rug toe te keren. Luister niet naar de twijfels en de angst die hij in
jullie harten brengt. Hij zal leugens gebruiken om Mij te verhinderen jullie zielen met Mijn Goddelijk Licht te
overstromen. Mijn liefde voor jullie is zo sterk, kinderen, dat Ik jullie zal blijven roepen ongeacht hoezeer
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jullie Mij negeren of Mij de rug toekeren. Ik zal dat doen door de kracht van de Heilige Geest. Jullie moeten
bidden voor deze gave door te zeggen:
“O Jezus, bedek mij met Uw Kostbaar Bloed en vul mij met de Heilige Geest opdat ik kan onderscheiden of
deze woorden van U komen. Maak mij nederig van geest. Ontvang mijn smeekbeden met barmhartigheid en
open mijn hart voor de waarheid. Amen.”
Ik zal de meest verharde zielen antwoorden wanneer zij dit gebed opzeggen.
Geef Mij de kans jullie tot Mij te brengen opdat Ik zoveel mogelijk kinderen bijeen kan brengen voor De
Grote Waarschuwing.
Onthoud dat Mijn liefde voor jullie nooit zal doven hoezeer jullie ook doof blijven voor Mijn dringende oproep
voor eenheid.
Jullie Geliefde Verlosser
Jezus Christus

240. De Wereldgroep die jullie banksysteem kapotmaakte zal uiteen vallen.
Vrijdag, 4 november 2011, 19:00 u.
Mijn liefste dochter, van Mij komt het ware leven, het enige leven dat de mens immer zal nodig hebben voor
nu en in eeuwigheid.
Kinderen, jullie moeten weten dat deze verschrikkelijke beroering die jullie overal rondom jullie zien niet lang
meer zal duren.
God, Mijn Eeuwige Vader, zal niet toestaan dat Zijn dierbare kinderen nog meer lijden. Jullie, Mijn
kinderen, zijn de slachtoffers van het werk van de Bedrieger. Hij die de Wereldgroep beheerst wordt
zwakker. Zijn krachten zijn vergaan door de macht van Mijn Vader. Deze groep, die vrijwillig jullie
banksystemen kapotmaakte om bedelaars van jullie te maken, zal uiteen vallen. Jullie moeten niet
bezorgd zijn want de hand van Mijn Vader zal neerkomen op hun boosaardige plannen.
Bid opdat al die misleide zielen die zich slaafs geschikt hebben naar de gemeenheid die vertoeft in het hart
zelf van deze groep, dat zij zich zullen bekeren tijdens De Waarschuwing.
Jullie moeten de hoop nooit opgeven, kinderen. Door jullie liefde voor God, de Allerhoogste, zullen jullie
terugkeren naar de schoot van jullie familie. De Heilige Drie-Eenheid is jullie thuis, kinderen. Diegenen
onder jullie die dat aanvaarden, tot stand gebracht door bekering, zullen het glorierijke tijdperk van het
Paradijs op Aarde erven.
Vertrouw altijd op Mij. Offer jullie zorgen, bekommernissen en angsten op aan Mij. Sta Mij toe jullie pijn en
lijden te verzachten. Het zal nu niet al te lang meer duren voordat de wereld verlichting zal vinden voor de
pijnlijke barensweeën die jullie nu meemaken.
Verlies nooit de hoop. Heb vertrouwen in Mij. Bid voor Mijn genaden om jullie sterker te maken. Leg jullie
hoofd op Mijn schouders en sta Mijn vrede toe jullie zielen te omhullen. Alleen dan zullen jullie de waarheid
begrijpen van Mijn Glorieuze belofte van eeuwig leven.
Jullie Jezus
Verlosser van de Mensheid

241. God de Vader: Laatste oproep tot Atheïsten.
Zaterdag, 5 november 2011, 13:00 u.
Mijn dochter, de hand van Mijn barmhartigheid zal nu getoond worden aan de mensheid, daar de komst van
Mijn Zoon nabij is.
Tot al die gekwelde zielen in verwarring, tot jullie zeg Ik te vertrouwen in Mij, God de Vader. Ik die elk van
jullie met liefde en erbarmen geschapen heb, Ik wil elk dierbaar kind van Mij redden.
Ik wil niet één van jullie verliezen, met inbegrip van hen die met Mij spotten. Bereid jullie voor op de grootste
gave die voor jullie voorbereid wordt. Ik zal Satan verhinderen jullie weg te rukken indien jullie Mij dat
toestaan. Ik kan jullie niet dwingen om deze Akte van Barmhartigheid te aanvaarden. Wat Mij bedroeft is dat
velen onder jullie deze hand van Mijn barmhartigheid zullen verwerpen. Jullie zullen niet sterk genoeg zijn.
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Toch zullen jullie geneigd zijn, wanneer jullie de waarheid zullen zien zoals zij jullie zal geopenbaard worden
tijdens De Waarschuwing, haar als een reddingslijn vast te grijpen.
Jullie moeten Mij om sterkte vragen om Mij toe te laten jullie te redden van de eeuwige verdoeming. Ik doe
nog eenmaal een oproep in het bijzonder tot de atheïsten. Verwerp de waarheid niet wanneer zij jullie
bewezen wordt. Indien jullie dat doen zijn jullie voor altijd voor Mij verloren.
God de Vader

242. Demonische Bezetenheid en de zonde van Haat.
Zondag, 6 november 2011, 18:30 u.
Mijn zeer geliefde dochter, mensen begrijpen niet dat Ik dagelijks Mijn kruisiging herbeleef. De pijn en het
lijden dat Ik doormaak wordt veroorzaakt door de zonden die de mensen elke seconde van de dag bedrijven.
Ik onderga momenten van diep lijden wanneer Ik die zielen zie die Mij diep beledigen door de zonde van
haat.
Haat wordt druppelsgewijs in de harten van velen binnengebracht en zij komt tot stand door de teistering
vanwege Satan. Veel mensen spreken over demonische bezetenheid alsof het gemakkelijk te herkennen
zou zijn. Zo vele van Mijn kinderen zijn door Satan bezeten. Het is niet nodig hen om zich heen te zien
slaan opdat er een demonische aanwezigheid zou zijn.
Hij, de vijand van de mensheid, gebruikt zijn demonen om Mijn kinderen aan te vallen. Zij die in duisternis
verkeren zijn een gemakkelijke prooi omdat zij de duivelse aanwezigheid aantrekken.
Kinderen, eens bezeten is het zeer moeilijk jezelf ervan weg te rukken. Deze betreurenswaardige kinderen
zullen dan, door de sluwe en manipulatieve teistering van de Boze andere zielen aansteken. En zo gaat het
verder.
Kwaad wordt gewoonlijk voorgesteld als goed. Het zal moeilijk te onderscheiden zijn behalve dit. Het gedrag
en de daden van een geteisterde ziel zullen nooit nederig van aard zijn. Zij zullen nooit edelmoedig van hart
zijn. Zij mogen dan wel edelmoedig lijken, toch zal er altijd een addertje onder het gras zitten. Dat addertje
zal er altijd mee te maken hebben jullie iets te vragen waarmee jullie je niet gemakkelijk voelen.
Blijf weg van zulke zielen. Bid voor hen. Laat niet toe dat zij jullie meesleuren in de zonde. Wees altijd op
jullie hoede voor de Misleider want hij is in deze tijden overal.
Bid altijd om zulk een kwaad op afstand te houden. Gebed zal zijn greep en zijn macht verzwakken en jullie
ook beschermen.
Denk aan Satan en zijn boosaardige werken als aan een besmettelijke ziekte. Neem elke voorzorg om
ieder contact te vermijden met hen die drager zijn van de ziekte. Zou het zijn dat jullie geen andere keuze
hebben, bewapen jullie dan met Gewijd Water, het Gezegende Kruisbeeld en een Benedictijner medaille. Zij
zullen die demonen op afstand houden.
Kinderen, dit zijn de tijden waarin jullie jezelf en jullie huis moeten omringen met heilige voorwerpen die
gezegend zijn. Velen zitten ermee verveeld gezien te worden met zulke dingen uit vrees te worden
uitgelachen. Deze dingen zullen jullie bescherming geven in jullie huis en zij geven grote steun tijdens het
gebed.
Onthoud dat de Duivel niet enkel in de Hel leeft maar nu zijn rijk zeer stevig gevestigd heeft op aarde.
Gebed is het enige dat hem afschrikt en machteloos maakt.
Gebed zal jullie ondersteunen, kinderen, in deze komende tijden.
Jullie liefhebbende Verlosser
Jezus Christus

243. Je zal op vele plaatsen gehaat en op andere gevreesd worden.
Maandag, 7 november 2011, 20:50 u.
Mijn geliefde dochter, luister. Terwijl Mijn profetieën zich ontvouwen en wanneer Mijn Heilig Woord zal
beginnen aanvaard te worden en ernaar zal worden geluisterd, moet jij voorzichtig zijn. Mijn dochter, jij zal
op vele plaatsen gehaat en op andere gevreesd worden.
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Mijn profetieën die jou zullen gegeven worden dienen om te verzekeren dat er geen twijfels meer zouden zijn
in de hoofden van al Mijn kinderen, dat de belofte van eeuwige redding uiteindelijk zal worden gerealiseerd.
Mijn dochter, je zal je geïsoleerd voelen, afgewezen, bevreesd en je zal veel lijden in Mijn naam.
Zonder jouw offer kon Ik Mijn belofte niet vervullen de mensheid te redden zodat elke ziel de gelegenheid
geschonken wordt om van haar rechtmatige erfenis te genieten.
Ik doe een oproep tot Mijn gewijde dienaars om jou, Mijn dochter, te beschermen want dat zal hun Heilige
plicht zijn. Met de tijd zullen zij begrijpen wat hun rol is. Intussen roep Ik al Mijn dierbare volgelingen op om
te bidden voor jouw bescherming tegen de duivelse krachten die door Satan geleid worden en die de wereld
willen vernietigen voor hun eigen profijt.
Wees sterk. Bid om bescherming en omhul je te allen tijde met de hulp van Mijn Gezegende Moeder.
Jouw Jezus
Verlosser en Redder van de Mensheid

244. Velen zullen de pijn van het Vagevuur ondergaan als penitentie.
Woensdag, 9 november 2011, 15:32 u.
Hoor Mijn dringende smeekbede, kinderen, om jullie op dit moment toe te wijden aan het onbevlekt hart
van Mijn innig geliefde Moeder.
Zij, de Middelares van alle genaden, werd aangesteld om jullie naar Mijn Heilig Hart te brengen om zo de
mensheid te redden van de ondergang die de mensen wacht die het nalaten zichzelf los te maken van de
werken van Satan.
Het is nu dringend dat jullie allen vurig bidden voor de redding van de zielen. Alle zielen zullen voor Mij
komen en voor velen zal het moeilijk zijn. Velen zullen de pijn van het Vagevuur ondergaan maar dat zal
hun enige weg zijn naar eeuwige redding. Het is veel beter dat te begrijpen tijdens dit leven op aarde dan het
te ervaren na de dood. Wanneer zij die boetedoening ondergaan (hebben) zullen deze zielen gezuiverd zijn
en geschikt om binnen te gaan in Mijn Nieuwe Paradijs op Aarde. Alleen zuivere zielen zullen in staat
zijn binnen te gaan. Ik moet jullie dringend verzoeken deze gave te aanvaarden en haar onder ogen te zien
met sterkte van geest, lichaam en ziel. Maar besef en herken haar voor wat ze is, een weg naar eeuwig
leven. Een kans om Mijn Goddelijke Barmhartigheid te begrijpen.
Het is nu tijd om jullie zielen voor te bereiden. Wanneer jullie verlossing gezocht hebben voor jullie
zonden vóór De Waarschuwing, dan moeten jullie bidden voor de anderen. Zij zullen het nodig hebben sterk
te zijn.
Bid het Kroontje van Mijn Goddelijke Barmhartigheid van nu af elke dag. Jullie allemaal. Dat zal helpen om
die arme zielen te redden die door de hevige emotie kunnen sterven tijdens dit bovennatuurlijk evenement.
Dit zal nu weldra aan de wereld geschonken worden.
Verlies nooit de hoop, kinderen. Geloof Mij wanneer Ik zeg dat Ik jullie bemin. Ik schenk jullie deze gave
vanuit die liefde.
Jullie liefhebbende Verlosser

245. Twee dieven aan het Kruis.
Donderdag, 10 november 2011, 15:30 u.
Mijn zeer geliefde dochter, toen Ik stervende was op het kruis waren er twee dieven dicht bij, ook zij werden
op hetzelfde moment gekruisigd.
Een vroeg Mij om hem zijn zonden te vergeven en hij was gered. De andere deed het niet. Integendeel, hij
was er doof voor. Zijn halsstarrigheid en zijn weigering om Mijn erbarmen te vragen, betekende dat hij niet
kon gered worden.
Hetzelfde zal gebeuren tijdens De Waarschuwing. Sommige van Mijn kinderen zullen hun zonden toegeven
en aanvaarden dat zij Mij beledigd hebben. In alle nederigheid zullen zij hun penitentie aanvaarden en zij
zullen gered zijn. Zij zullen het Nieuwe Paradijs binnengaan in het aangekondigde Tijdperk van Vrede.
Dan zullen er diegenen zijn die hun zonden niet zullen aanvaarden voor wat ze zijn. Een gruwel in de ogen
van God, de Eeuwige Vader.
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Ik zal deze zielen ruimschoots de tijd geven om berouw te tonen, zodanig diep is Mijn Barmhartigheid. Bid
opdat zij verlossing zullen zoeken opdat ook zij zouden kunnen gered worden. Ik verlang dat al Mijn kinderen
Mijn grote gave van barmhartigheid zouden omarmen. Ik verlang dat jullie allen de poorten van het Nieuwe
Paradijs zouden binnengaan.
Bid opdat verharde zielen zachter zullen worden en Mijn hand aanvaarden. Bid opdat zij zouden leren hoe
nederig te worden in Mijn ogen.
Jullie Jezus
Redder van de Mensheid

246. Tekens zullen eerst aan de hemel verschijnen – de zon zal rondtollen.
Vrijdag, 11 november 2011, 16:00 u.
Veel gebed is nu nodig om zielen te helpen redden. Jij, Mijn dochter, moet je familie voorbereiden en aan
diegenen die Mijn grote barmhartigheid nodig hebben, zeggen om gereed te zijn.
Eens te meer zullen eerst de tekens verschijnen. Veel mensen zullen verbaasd opkijken en vol aandacht
zijn wanneer zij de veranderingen in de lucht zullen zien. Zij zullen de zon zien rondtollen als nooit
tevoren. Dan zullen zij het kruis zien. Dit zal gebeuren net voordat de sterren in de lucht zullen
botsen en Mijn stralen van Goddelijke Barmhartigheid de aarde zullen bedekken.
Vervolgens zal er stilte komen zodat elke ziel in een staat van absolute afzondering zal zijn wanneer zij
voor Mij komt. Zeg Mijn kinderen waar zij moeten naar uitkijken want zij moeten geen angst hebben. Dit is
geen te vrezen gebeurtenis. Integendeel, jullie moeten allen deze ontmoeting verwelkomen.
Al Mijn kinderen moeten geloven dat Ik het ben die nu voor hen kom. Zij moeten niet denken dat dit het
einde van de wereld is. Want dat is het niet. Het is het begin van een nieuwe periode in de tijd waarin al Mijn
kinderen uiteindelijk de waarheid zullen kennen.
Ik verheug Mij en voel een grote tederheid voor elke ziel in het bijzonder die kan verlost worden indien
zij Mij toestaan hun deze gave te schenken.
Bid, bid, bid nu voor alle zielen en in het bijzonder voor diegenen die zo vol vrees zullen zijn dat zij misschien
niet sterk genoeg zullen zijn om Mijn hand van Barmhartigheid te aanvaarden.
Jullie Verlosser
Jezus Christus

247. Jullie moment van glorie voor Mijn ogen – jullie moment van redding.
Zaterdag, 12 november 2011, 16:00 u.
Mijn zeer geliefde dochter, het gescheiden zijn van Mij is pijnlijk, vooral voor hen die Mij kennen.
Eens de zielen een glimp opvangen van de liefde die Ik voor hen heb is de pijn van het van Mij
gescheiden zijn moeilijk voor hen om te verdragen. Dat is nog sterker bij de zielen die geloften afleggen
om Mij te beminnen en door de zonde zichzelf na de dood in het Vagevuur terugvinden.
Hoewel alle zielen in het Vagevuur uiteindelijk naar de Hemel gaan, is het verdriet van Mij gescheiden te zijn
pijnlijk en kwellend.
Voor veel zielen die in God geloven brengt alleen al de vermelding van de Hel kwelling in hun harten.
Ook diegenen die ervaren dat hun zielen in het Vagevuur moeten gezuiverd worden, voelen een ellende die
moeilijk te begrijpen is voor hen die vandaag nog leven.
Kinderen, jullie tijd op aarde is zo belangrijk want het is tijdens deze periode dat jullie zouden moeten
proberen jullie zielen te zuiveren door vasten en boete. Gebruik deze tijd terwijl jullie dat nog kunnen om
jullie zielen te redden. Daarvoor moeten jullie te allen tijde streven naar nederigheid om jullie te verzekeren
dat jullie klein worden in Mijn ogen. Alleen de kleinen kunnen door de smalste poorten van het Paradijs.
Verwelkom daarom de gave van het Vagevuur die jullie tijdens De Waarschuwing aangeboden wordt,
wanneer jullie moeten gezuiverd worden als boetedoening voor jullie zonden. Jullie zullen niet hoeven te
wachten op de dood om die zuivering onder ogen te zien. Jullie zijn gezegend kinderen, want geen smet
van zonde zal op jullie zielen achterblijven. Dan kunnen jullie onmiddellijk toegang verkrijgen tot het Nieuwe
Tijdperk van Vrede waarover Ik spreek. Daarheen is het dat al Mijn kinderen zullen gebracht worden die
vergeving voor hun zonden vragen tijdens De Waarschuwing.
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Open jullie harten en verwelkom Mij wanneer Ik tot jullie kom tijdens ‘de aanstaande Waarschuwing’,
wanneer jullie in staat zullen zijn Mij te omarmen. Sta Mij toe jullie vast te houden en jullie je zonden te
vergeven, dan zullen jullie eindelijk de mijnen worden in lichaam, geest en ziel en met de totale overgave die
Ik van jullie nodig heb.
Dat zal jullie moment van Glorie zijn voor Mijn ogen. Dan zullen jullie klaar zijn voor de tweede fase waarbij
jullie in staat zullen zijn om jullie broeders en zusters te vervoegen in het Nieuwe Paradijs op Aarde zoals het
in het begin geschapen was door God, de Schepper van alle dingen.
Dat zal jullie nieuwe en rechtmatige thuis worden voor 1.000 jaren. Verwacht Mijn komst met liefde,
hoop en vreugde. Er valt niets te vrezen. Verheug jullie. Ik kom weer om jullie nogmaals te redden van de
vijand der mensheid. Ditmaal is zijn macht zo zwak dat het moeilijk voor hem zal zijn om de zielen weg te
rukken van hen die Mij met open armen verwelkomen tijdens De Waarschuwing.
Jullie Jezus
Verlosser van de Mensheid

248. Bid, ontspan en wees blij want de tijd is kort nu.
Zondag, 13 november 2011, 19:00 u.
Mijn zeer geliefde dochter, soms verwarren Mijn boodschappen jullie. Maar dat geeft niet. Mijn wegen
en de goddelijke plannen die door Mijn Eeuwige Vader georkestreerd worden zijn niet gemakkelijk te
begrijpen.
Houd jullie gedachten op Mij gevestigd. Focus jullie enkel op het gebed en vooral op die gebeden die zullen
helpen om verharde zondaars te redden van de vuren van de Hel.
Breng deze tijdspanne door in stille beschouwing en eenvoudig gebed. Dat is alles waarop al Mijn kinderen
zich moeten concentreren. Zij moeten proberen om hun families en vrienden naar Mij te brengen in
voorbereiding voor Mijn komst.
Bid, bid, bid Mijn Goddelijke Barmhartigheidrozenkrans om de redding te verzekeren van die zielen die zo
besmet zijn door het kwaad dat hun enige redding zal geschieden door jullie gebeden.
Probeer niet om deze tijden uit te leggen aan jullie kinderen, want zij zullen het niet begrijpen. Voor velen
zou het onnodige angst veroorzaken.
Opnieuw zeg Ik tot al Mijn geliefde kinderen, Ik kom om jullie te redden. Onthoud dat. Zou Ik op dit
moment niet komen dan zouden jullie wegglijden van Mij omdat de krachten van de macht van het kwaad in
jullie wereld zo overheersend zijn.
Ik ben jullie redding. Jullie ontsnapping uit de verschrikkingen die jullie in je wereld zien en die veroorzaakt
worden door Satanische invloed en dat overal waar jullie kijken. Kinderen, jullie moeten vertrouwen in Mijn
liefde voor jullie. Weten jullie niet dat Ik niet kan toelaten dat jullie allen deze boosaardigheid blijven
verduren.
Aan jullie allen, Mijn kinderen, beloof Ik het volgende. Jullie zullen het Nieuwe Tijdperk van het Paradijs
genieten als Mijn uitverkoren kinderen. Maar het zal van elke man, vrouw en kind boven de leeftijd van
verstand, afhangen om te beslissen of zij zich willen aaneensluiten als één om van dit schitterende
bestaan te genieten.
Bid, ontspan en wees blij, want de tijd is kort nu.
Zing lofliederen tot Mijn Eeuwige Vader voor de heerlijkheid die Hij wil schenken aan al diegenen die Mijn
hand van Barmhartigheid aanvaarden.
Jullie geliefde Jezus
Redder van de Mensheid

249. Mijn woord wordt niet verworpen uit vrees maar uit zonde van hoogmoed.
Maandag, 14 november 2011, 20:15 u.
Mijn zeer geliefde dochter, waarom maken mensen Mijn onderrichtingen ingewikkeld? Zo vele van Mijn
kinderen onderschatten en begrijpen Mijn Grote Barmhartigheid verkeerd. Ondanks het aantal keren dat Ik
Mijn kinderen vergeving beloof voor hun zonden, zijn zij nog altijd bang dat Ik niet alle zonden kan vergeven,
hoe zwaar die zonden ook zijn.

189

Het kwaad in de wereld wordt veroorzaakt door de haat die Satan heeft voor de mensheid. Die arme
misleide zondaars die blindelings het pad van bedrog volgen zijn Mijn geliefde kinderen. Ik bemin elk van
hen en Ik zal hen blijven beminnen ondanks de duisternis van hun ziel. Mijn liefde is eeuwigdurend en zal
nooit sterven wanneer zij naar al de zielen komt. Ik ben klaar om allen volledig te vergeven en te
omarmen. Ik ben bereid om al te doen wat kan om alle zondaars terug te brengen naar Mijn kudde, hoezeer
zij Mij ook beledigen.
Satan zal gestopt worden zulke zielen te stelen. Maar dat kan alleen gebeuren wanneer het pantser
van hoogmoed door de zondaars zal afgeworpen worden, zodat zij zich tot Mij kunnen keren en
opnieuw deelgenoten worden van Mijn dierbare familie. Begrijp Mij niet verkeerd. Ik kan de zielen alleen
dichter tot Mij brengen. Ik kan hen niet dwingen Mij te beminnen. Ik kan hen niet dwingen te verlangen om
Mijn Paradijselijk Koninkrijk binnen te gaan. Zij zullen eerst, uit eigen vrije wil, Mijn aangeboden verzoening
moeten aanvaarden.
Ik ben, zoals Ik jou Mijn dochter, telkens weer gezegd heb, in de eerste plaats een God van
Barmhartigheid. Mijn gerechtigheid zal verwezenlijkt worden, maar pas dan wanneer elke maatregel
uitgeput is om alle zielen op aarde te redden.
Mijn dochter, dit werk zal nooit gemakkelijk voor je zijn. Omdat Ik jou die heilige taak gegeven heb die zo
belangrijk is, zal dat van jouw kant enorme sterkte vragen. Jij bent gemaakt om sterk te zijn. Jij werd voor dit
werk getraind sinds jij uit de schoot van je moeder kwam. Al jouw antwoorden op Mijn Allerheiligste
instructies stemden overeen met Mijn goddelijk plan voor de mensheid. Het is omwille van jouw vereniging
met Mij (ben jij dat vergeten?) dat je dezelfde verwerping zal ondergaan die Ik heb moeten verduren
toen Ik op aarde leefde. Dezelfde verwerping door diegenen die prat gaan op hun verstandelijke kennis van
Mijn leer om deze boodschappen van Mij te verwerpen, waarvan jij getuige bent in de wereld vandaag. Deze
zielen, opgeblazen van hoogmoed en zelfverklaarde kennis van de Heilige Schrift, schieten tekort om
dit te begrijpen.
Mijn onderrichtingen zijn zeer eenvoudig. Voeg er zoveel schone taal en proza aan toe als je wil, de
waarheid blijft wat ze altijd geweest is. Bemin elkaar zoals Ik jullie bemin. Alleen wanneer jullie respect
hebben voor elkaar en elkaar beminnen, kunnen jullie in waarheid Mijn woord verkondigen.
Mijn dochter, er bestaat zoveel verwarring. Zoveel verschrikking en angst ingeboezemd in Mijn kinderen
omtrent hun toekomst. Mochten zielen toch eens rustig worden en bidden om erbarmen, dan zouden hun
gebeden verhoord worden. Rampen zullen en kunnen verzacht worden. Houd de hoop levend in jullie
zielen, kinderen. Zie dat jullie nooit vastlopen door elkaar te (ver)oordelen en doe dat zeker nooit in Mijn
naam.
Wie het aandurft een ander te (ver)oordelen door te ridiculiseren, in de naam van het Christendom,
zal Mij onder ogen moeten zien. Hij die zondigt tegen Mijn profeten zal zich eveneens bij Mij moeten
verantwoorden. Mijn woord wordt niet verworpen uit liefde. Mijn woord wordt niet verworpen uit vrees. Neen,
het wordt verworpen door de zonde van hoogmoed.
Jullie Verlosser
Jezus Christus

250. God de Vader vraagt Zijn kinderen zich in Gebed te verenigen.
Dinsdag, 15 november 2011, 11:00 u.
Ik kom vandaag, Mijn dochter, om al Mijn dierbare kinderen te verzamelen en al diegenen die in Mij geloven
om samen in eenheid te bidden om alle zielen op aarde te redden.
Het is Mijn wens dat jullie je oneindige liefde voor de Heilige Drie-Eenheid laten blijken door nederigheid te
tonen in liefde voor elkaar zodat de zonde voor de hele mensheid kan vergeven worden.
Ik ben de God van Gerechtigheid maar Ik ben in de eerste plaats de God van Liefde en
Barmhartigheid. Mijn vaderlijke goddelijke liefde voor jullie wordt weerspiegeld in Mijn barmhartige
goedheid. Aldus is het Mijn bedoeling, alle zielen te redden, op dit einde der tijden, zoals jullie het op
aarde kennen. Vrees niet, kinderen. Mijn bedoeling is niet jullie bang te maken maar jullie te omarmen in
heel Mijn omsluitende liefde voor elk van Mijn kinderen.
Ik doe een oproep tot al Mijn kinderen, vooral tot die zielen die zo vol liefde zijn voor Mij, hun Schepper, om
jullie te verenigen met jullie broeders en zusters en op te staan tegen het kwaad in de wereld.
Kinderen, Satan en alle boze geesten in de Hel dwalen nu rond op de aarde in strijd met Mij tijdens
dit einde der tijden. Zij zijn verspreid over de hele wereld, achtervolgen zielen en brengen hen tot de rand
van de waanzin.
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De boosaardige invloed wordt op dit moment door bijna ieder van jullie gevoeld. Dat komt omdat Mijn
bestaan en dat van Mijn geliefde Zoon werden ontkend, verworpen en aan de kant geschoven zodat
vandaag duisternis jullie wereld bedekt. Doordat jullie de waarheid omtrent jullie schepping op deze
aarde niet erkennen, Mijn geliefde kinderen, zijn jullie onwetend een mikpunt voor Satan geworden.
Jullie zullen een aantal veranderingen in jullie leven opmerken sinds deze besmetting de wereld in haar
greep heeft genomen. Moord, haat, afkeer om Mijn Glorie te verkondigen of Mijn bestaan te erkennen,
oorlog, vervolging, hebzucht, heerszucht en zedelijk verderf. Al die gemeenheden werden door Satan in
jullie wereld gecreëerd en verspreid door zondaars die al te open staan voor zijn lege, valse beloften.
Satan bekoort eerst de machtshongerige zondaars en diegenen met een zwak geloof. Na hen te hebben
verleid, is hij hun meester. Zij, op hun beurt, infecteren en veroorzaken vreselijk lijden door het toebrengen
van misbruik aan hun medebroeders en -zusters.
Jullie, Mijn dierbare getrouwen worden nu door Mij opgeroepen om op te staan en Mijn Heilig Woord
te verdedigen zodat de mensheid kan gered worden. Jullie kunnen dat op twee manieren doen. Ten
eerste door voortdurend gebed en ten tweede, door het verspreiden van Mijn Allerheiligste Woord. Gebed
zal niet enkel helpen om de mensheid te redden van de Hel en de verlatenheid door Mij, maar het zal ook
Mijn straffende hand tot bedaren brengen. Die straffende hand zal, en twijfel hier in geen geval aan,
neerkomen op die verdorven zondaars die de geest van de duisternis hebben toegelaten om hun gedrag
te beheersen tegenover die onschuldige ondergeschikten waarover zij controle uitoefenen.
Ik, God de Vader, doe vanuit de Hemelen een beroep op al Mijn kinderen om te luisteren naar Mijn
smeekbede wanneer Ik jullie dringend verzoek om onmiddellijk op te staan. Verenig jullie in het gebed door
het volgende te bidden:
“Allerhoogste God, in de naam van Uw Welbeminde Zoon, Jezus Christus, die U hebt opgeofferd om ons, Uw
arme kinderen, te redden van de vuren van de Hel, luister naar ons gebed. Mogen wij onze nederige offers
aanbieden en zorgen en beproevingen aanvaarden als een middel om tijdens De Waarschuwing de redding
te bekomen van alle zielen.
Wij smeken U om de zondaars te vergeven die het moeilijk hebben terug te keren en Uw barmhartige
goedheid te aanvaarden om de nodige offers te brengen die U nodig acht om hen in Uw Heilige Ogen te
verlossen. Amen.”
Door te bidden tot Mij, jullie Hemelse Vader, God de Allerhoogste, Schepper van het Universum en van de
mensheid, zal Ik jullie gebed aanhoren en vrijstelling verlenen aan al die zielen waarvoor jullie bidden.
Dank, Mijn geliefde kinderen, om Mijn goddelijke oproep vanuit de Hemelen te aanvaarden. Dank voor jullie
nederigheid van hart waarmee jullie Mijn stem herkennen wanneer ze gesproken wordt.
Onthoud, Ik ben een oceaan van barmhartigheid en bemin jullie allen met een Vaderlijke tederheid. Ik tracht
enkel ieder van jullie te redden uit de greep van de Boze opdat wij ons kunnen verenigen als één Heilige
Familie.
God de Eeuwige Vader

251. De Maagd Maria: Bid voor Paus Benedictus.
Woensdag, 16 november 2011, 8:00 u.
(Opmerking: deze boodschap werd ontvangen na een volledige verschijning van onze Heilige Moeder
die 20 minuten geduurd heeft en waarin zij zeer bedroefd leek) “Maria van de Goddelijke
Barmhartigheid”
Mijn kind, er zal hevig gevochten worden wanneer de strijd om zielen begint. Bid voor al die arme zielen
die de bescherming van de Barmhartigheid van Mijn Zoon nodig hebben.
De Boze zal al doen wat hij kan om kinderen weg te trekken van de barmhartige hand van Mijn Zoon.
Zoveel van Mijn arme verloren zielen hebben geen flauw idee van de strijd die reeds begonnen is en die
door de Boze geleid wordt. Zijn dagen zij nu geteld, Mijn kind, maar jij moet al doen wat je kunt om Mijn
dierbare Zoon te helpen deze mensen te redden voor het te laat is.
Jij, Mijn kind, moet Mij verder om Mijn bescherming vragen want jij bent nu een echte doorn geworden in het
vlees van de Boze. Wees op elk moment op je hoede. Gebed is belangrijk en je moet ook anderen vragen
om voor jou te bidden.

191

Bid nu vooral voor Paus Benedictus want ook hij wordt aangevallen. Verlies nooit de moed in jouw
werk voor Mijn Zoon, want jij, Mijn kind, moet volhouden tot het bittere einde om de zo lang voorspelde
profetieën te vervullen.
Vergeet nooit dat Ik je altijd met Mijn heilige mantel bedek.
Jouw hemelse Moeder
Koningin van de Rozen

252. Voorbereidingen zijn nu klaar.
Woensdag, 16 november 2011, 20:30 u.
Mijn zeer geliefde dochter, let nu goed op. Alstublieft, stel al Mijn kinderen gerust dat geloof hun redding zal
verzekeren. Dat is alles wat nu telt.
Liefde voor Mij en voor elkaar zal jullie weg naar het Paradijs zijn.
Wanneer jullie elkaar beminnen zoals Ik jullie bemin, moet dat onvoorwaardelijk zijn. Jullie moeten elkaars
fouten verdragen. Kinderen, vergeef. Strijd komt niet van de Hemel. Het wordt veroorzaakt door de Misleider
om verdeeldheid tot stand te brengen.
Sta op en bid, bid, bid voor Mijn Grote Barmhartigheid daar de tijd bijna op is.
De voorbereidingen zijn nu klaar.
Wachten jullie nu gewoon af.
Maak jullie zielen klaar en bid voor elkaar. Aanvaard gewoon Mijn Heilige wil, Mijn dochter.
Vraag geen uitleg. Volg Mijn richtlijnen en wees steeds gehoorzaam. Loop niet in de valkuilen die voor jou
werden uitgezet om je aan te moedigen te versagen. Satan wil dat jij valt zodat hij je kan vertrappelen, maar
Ik moet je er opnieuw aan herinneren om te zwijgen. Doorsta elke vernedering met neergeslagen ogen in
totale nederigheid.
Imiteer Mij, dochter, in al wat je doet. Eens je dat doet kan Satan zich niet succesvol met je bezighouden.
Ga nu en wacht. Want Ik kom spoedig.
Je Liefhebbende Jezus
Redder en Verlosser van heel de Mensheid

253. Kruistocht van Gebed (1) – Mijn geschenk aan Jezus om zielen te redden.
Donderdag, 17 november 2011, 21:00 u.
Mijn geliefde dochter, alstublieft, vraag Mijn kinderen om vanaf nu tot aan De Waarschuwing deze gebeden
te bidden. Mijn volgelingen worden verzocht deze gebeden op te zeggen die Ik jullie elke dag zal geven om
zielen te redden. Dit is het eerste gebed:

Kruistochtgebed (1)
Mijn Geschenk aan Jezus om Zielen te Redden.
“Mijn liefste Jezus, U Die ons zozeer bemint, sta mij toe om op mijn bescheiden manier Uw dierbare zielen te
helpen redden.
Wees Barmhartig voor alle zondaars ongeacht hoe verschrikkelijk zij U beledigen.
Sta mij toe om door gebed en offer die zielen te helpen die De Waarschuwing misschien niet overleven, om een
plaats na te streven in Uw Koninkrijk. Luister naar mijn gebed, o lieve Jezus, om U te helpen deze zielen te
winnen waarnaar U zo verlangt.
O Heilig Hart van Jezus, ik beloof plechtig altijd trouw te blijven aan Uw Allerheiligste Wil. Amen.”
Jullie Redder
Jezus Christus
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254. Kruistocht van Gebed (2) – Gebed voor de Wereldheersers.
Vrijdag, 18 november 2011, 21:00 u.
Mijn zeer geliefde dochter, vandaag smeek Ik Mijn volgelingen dit gebed aan te bieden om die arme
kinderen te redden die gekweld worden door de leiders van hun eigen landen die op hun beurt hun bevelen
krijgen van de Wereldmachten, niet van God.

Kruistochtgebed (2)
Gebed voor de Wereldheersers.
“Mijn Eeuwige Vader, in de Naam van Uw geliefde Zoon, Jezus Christus, vraag ik U Uw kinderen te beschermen
voor de vervolging die door wereldmachten beraamd wordt over onschuldige landen.
Ik bid om de vergeving van zonden van die zielen die de oorzaak zijn van dit lijden, opdat zij zich met nederige
en berouwvolle harten tot U mogen keren.
Alstublieft, geef Uw gekwelde kinderen de kracht dit lijden te kunnen doorstaan als boetedoening voor de
zonden van de wereld, door Christus Onze Heer. Amen.”

255. Kruistocht van Gebed (3) – Bevrijd de wereld van angst.
Zaterdag, 19 november 2011, 19:00 u.
Mijn zeer geliefde dochter, Ik voorzie je nu met het gebed om de wereld van angst te bevrijden.

Kruistochtgebed (3)
Bevrijd de wereld van angst.
“O mijn Heer Jezus Christus, ik smeek U om de wereld te bevrijden van de angst die de zielen scheidt van Uw
liefdevol Hart.
Ik bid opdat de zielen die diepe angst zullen ervaren tijdens De Waarschuwing, zouden halt houden en Uw
Barmhartigheid toelaten hun zielen te overstromen zodat zij vrij zullen zijn om U te beminnen zoals zij dat
zouden moeten doen. Amen.”
Jullie liefhebbende Verlosser
Jezus Christus

256. Kruistocht van Gebed (4) – Verenig alle families.
Zondag, 20 november 2011, 18:00 u.
Mijn dochter, dit gebed is belangrijk want het zal families bij elkaar houden zodat zij één zouden kunnen
blijven in Mijn Nieuw Koninkrijk van het Paradijs op Aarde.

Kruistochtgebed (4)
Verenig alle Families.
“Verenig alle families, Jezus, tijdens De Waarschuwing opdat zij Eeuwige Redding mogen bekomen.
Ik bid opdat alle families samen verenigd blijven met U, Jezus, opdat zij Uw Nieuw Paradijs op Aarde mogen
erven. Amen.”
Jullie liefhebbende Verlosser
Verlosser van de Mensheid
Jezus Christus

257. Kruistocht van Gebed (5) – Loof God de Allerhoogste.
Maandag, 21 november 2011, 19:00 u.
Mijn dochter, de wereld moet dit bijzonder gebed in lof en dankzegging aan God de Vader aanbieden voor
de Barmhartigheid die Hij aan de hele wereld verleent.
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Kruistochtgebed (5)
Loof God de Allerhoogste.
“O Eeuwige Vader, wij bieden U onze gebeden aan in vreugdevolle dankzegging voor Uw kostbare Gave van
Barmhartigheid aan de hele mensheid.
Wij verheugen ons en bieden U, Allerluisterrijkste Koning, onze lofprijzing en aanbidding voor Uw liefdevolle en
tedere Barmhartigheid aan.
U, Allerhoogste God, zijt onze Koning en voor die Gave die U ons nu brengt, leggen wij ons aan Uw Voeten in
nederige dienstbaarheid. Alstublieft, God, heb medelijden met al Uw kinderen. Amen.”
Jullie Jezus

258. Kruistocht van Gebed (6) – Gebed om de antichrist te stoppen.
Dinsdag, 22 november 2011, 11:00 u.

Kruistochtgebed (6)
Gebed om de antichrist te stoppen.
“O Jezus, ik bid dat God in Zijn Barmhartigheid de antichrist en zijn gemene leger zal beletten om verschrikking
te veroorzaken en om Uw kinderen kwellingen te laten ondergaan.
Wij bidden U dat hij mag tegengehouden worden en dat de hand van kastijding zal vermeden worden door de
bereikte bekering tijdens De Waarschuwing. Amen.”

259. Kruistocht van Gebed (7) – Gebed voor hen die de Barmhartigheid weigeren.
Dinsdag, 22 november 2011, 20:00 u.
Mijn zeer geliefde dochter, Mijn komst om nog maar eens de mensheid te redden, voor Mijn definitieve
komst, is zo dichtbij. Mijn vreugde is gemengd met diepe droefheid omwille van die zielen die Mijn
Barmhartigheid zullen verwerpen.
Jij, Mijn dochter, moet samen strijden met Mijn leger van die geliefde kinderen van het kruis om deze zielen
te redden. Dit is het gebed dat zij moeten zeggen om barmhartigheid af te smeken voor de zielen in
duisternis.

Kruistochtgebed (7)
Gebed voor diegenen die de Barmhartigheid weigeren.
“Jezus, ik smeek U om de verduisterde zielen te redden die het Licht van Uw Barmhartigheid zullen weigeren.
Vergeef hun, Jezus, zo smeek ik U om hen te bevrijden van hun zonden waarvan zij het zo moeilijk vinden zich
los te rukken.
Overgiet hun harten met Uw Stralen van Barmhartigheid en geef hun de kans terug te keren naar Uw kudde.
Amen.”
Jullie liefhebbende Jezus.

260. Kruistocht van Gebed (8) – De Biecht.
Dinsdag, 22 november 2011, 22:30 u.
Ik, Jezus, jullie Koning en Verlosser, geef nu Mijn gebed voor de biecht.
Dit gebed zou moeten gebeden worden, tijdens en na De Waarschuwing, om de genade van de vergeving
van zonden af te smeken.
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Kruistochtgebed (8)
De Biecht.
Dit gebed moet, tijdens en na De Waarschuwing, gebeden worden om te smeken om welwillendheid bij de vergeving van de zonde.

“Liefste Jezus, ik vraag Uw vergeving voor al mijn zonden en voor de pijn en het onrecht dat ik bij anderen
veroorzaakt heb.
Nederig bid ik om de genaden waardoor ik de gelegenheid kan vermijden U opnieuw te beledigen en boete kan
doen in overeenstemming met Uw Allerheiligste Wil.
Ik smeek U om de vergeving van elke toekomstige belediging waaraan ik zou deelhebben en die U pijn en lijden
zou geven.
Neem mij met U mee in het Nieuwe Tijdperk van Vrede zodat ik deelgenoot mag worden van Uw familie voor de
eeuwigheid.
Ik bemin U Jezus. Ik heb U nodig. Ik eer U en alles waar U voor staat.
Help mij, Jezus, opdat ik waardig mag zijn Uw Koninkrijk binnen te gaan. Amen.”
Jullie Redder
Jezus Christus

261. De Wereld zal voorgoed veranderd worden.
Donderdag, 24 november 2011, 21:00 u.
Mijn zeer geliefde dochter, vrees niet want de tijd is aangebroken voor jou en de hele wereld.
Deze reis is heel intens voor jou geweest, Mijn dochter, gezien de zeer korte tijdsspanne.
Jij hebt Mijn Heilige Wil gehoorzaamd vanaf het begin al had jij je twijfels. Ondanks het feit dat jij op
sommige plaatsen uitgelachen werd, in het bijzonder door hen die pretenderen Mijn gewijde leerlingen te zijn
en die van Mijn geliefde Moeder, heb jij nooit geaarzeld om Mijn Heilig Woord aan de wereld bekend te
maken. Negeer al die pijn want dat is nu voorbij.
Nu Ik kom met Mijn grote barmhartigheid zullen al Mijn kinderen met oprecht geloof neervallen in nederige
dankzegging om Mij te verwelkomen en Mijn Barmhartigheid te aanvaarden. De waarheid zal nu
geopenbaard worden.
Sta op, jullie allen en verwacht met vreugde Mijn komst.
De wereld zal voorgoed veranderd worden.
Onthoud dat het omwille van Mijn diepe liefde is voor jullie allen, inclusief diegenen die Mijn Heilig Woord
bespotten of Mij verloochenen, dat Ik kom om jullie nogmaals te redden.
Jullie Verlosser en Redder
Jezus Christus

262. Ik openbaar geen data.
Zondag, 27 november 2011, 15:00 u.
Mijn zeer geliefde dochter, jij moet rustig en beheerst blijven en al je vertrouwen stellen in Mij.
De tijd van De Waarschuwing is nu bijna hier en jij moet geduldig zijn. Bid, Mijn dochter, opdat heel de
mensheid door Mijn gave zou kunnen gered worden.
Alstublieft, doe geen gissingen naar data want Ik heb je reeds vele malen gezegd dat Ik geen data
openbaar.
Die zijn niet bestemd om door jou gekend te worden. Wees geduldig. De tijd van De Waarschuwing zal
geschieden naar Mijn Heilige Wil.
Plaats al je vertrouwen in Mij en laat alles in Mijn handen.
Jouw geliefde Jezus
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263. Wandel aan Mijn zijde en je zal bespuwd worden.
Maandag, 28 november 2011, 20:00 u.
Mijn zeer geliefde dochter, je moet onthouden dat wanneer je Mij dient, je leven altijd een bed van doornen
zal zijn.
Niets zal gemakkelijk zijn, maar weet dat wanneer je een uitverkoren ziel bent, dat niet zonder offer komt. Op
deze reis die jij onderneemt, al wandelend aan Mijn zijde, zal jij bespuwd, omver gestoten, bespot, geschopt
en gekweld worden wanneer je dat het minst verwacht. Al diegenen die Mijn woord openlijk verkondigen
zullen dezelfde vernederingen ondergaan.
Toch zal het pas mogelijk zijn om te groeien naar de geestelijke volmaaktheid die van jou verwacht wordt,
wanneer jij deze vernederingen en beproevingen aanvaardt als een deel van het kruis dat jij draagt wanneer
je kiest om voor Mij te werken.
Mijn dochter, aanvaard de vernederingen, pijn en lijden die op je weg terecht komen. Zeker nu moeten jij en
al Mijn geliefde strijders, die Mijn allerheiligste instructies aanvaarden door deze boodschappen, onderhand
weten dat Ik het ben die aan jullie zijde wandel.
Jullie geliefde Verlosser
Jezus Christus

264. Kruistocht van Gebed (9) – Offer van Lijden als een geschenk.
Maandag, 28 november 2011, 20:30 u.

Kruistochtgebed (9)
Offer van Lijden als een geschenk.
“O Allerheiligste Hart van Jezus, leer mij om beledigingen te aanvaarden in Uw Heilige Naam wanneer ik Uw
Woord verkondig met nederige dankbaarheid.
Leer mij te begrijpen hoe vernedering, pijn en lijden mij dichter brengen bij Uw Heilig Hart.
Sta mij toe om zulke beproevingen te aanvaarden met liefde en edelmoedigheid van geest, zodat ik ze U kan
aanbieden als de zo kostbare Gaven om zielen te redden. Amen.”

265. Kruistocht van Gebed (10) – De vlam van Uw liefde dragen.
Dinsdag, 29 november 2011, 15:35 u.

Kruistochtgebed (10)
De Vlam van Uw Liefde dragen.
“Help ons, lieve Jezus, om onbevreesd op te staan in Uw Naam en de Vlam van Uw Liefde naar alle naties uit te
dragen.
Geef ons, Uw kinderen, de kracht om de beschimpingen onder ogen te zien van al diegenen die niet oprecht in
Uw Barmhartigheid geloven. Amen.”

266. De Maagd Maria: Mijn geschenk om de slang te verslaan en te vernietigen.
Dinsdag, 29 november 2011, 21:00 u.
Mijn kind, zeg aan al de volgelingen van Mijn geliefde Zoon Jezus Christus dat zij altijd Mijn bescherming
moeten vragen. Satans dagen lopen snel op z’n einde en vele kinderen zijn gevoelig voor zijn verleidingen.
Door Mijn bescherming te vragen en Mijn bijzondere genaden zal Satan Mijn kinderen geen kwaad
berokkenen of hen wegtrekken van Mijn Zoon.
Vandaag is iedereen een doelwit voor Satan aangezien hij overal rondzwerft zoekend naar de verwoesting
van zielen. Zijn aanvallen zijn het hevigst wanneer je een vrome volgeling bent van God en je een sterk
geloof hebt. Zijn haat voor zulke zielen zal hen pijn en verwarring brengen.
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Hij, de Misleider, heeft slechts één doel voor ogen en dat is alle zielen te verleiden zodat zij hem zouden
volgen en hij hun kansen op eeuwige redding kan vernietigen.
Bid elk vrij moment voor Mijn bescherming tegen de Boze. Aan Mij is door Mijn Hemelse Vader het grote
geschenk gegeven de slang te verslaan en te vernietigen.
Wanneer jullie je tot Mij wenden om hulp zal Ik jullie altijd helpen om terug te keren naar Mijn Zoon voor de
troost die jullie zo wanhopig zoeken en die jullie ziel zal geruststellen.
Bid, bid, bid en zeg Mijn Heilige Rozenkrans, want het is het krachtigste wapen om Satan ervan te
weerhouden jullie leven te verwoesten.
Bedankt om Mijn oproep te hebben beantwoord, Mijn kind, want Ik moest je herinneren aan de dringende
noodzaak Mijn hulp te vragen, want jij hebt te maken met felle aanvallen in deze fase van je zending.
Ga in vrede.
Jouw Hemelse Moeder
Maria, Koningin van de Hemel

267. Ik zal jullie redden van de verschrikkingen van jullie wereld.
Woensdag, 30 november 2011, 15:30 u.
Mijn zeer geliefde dochter, zij die zo bezorgd zijn hun liefde voor Mij te bewijzen, vinden dikwijls vertwijfeling
in hun zielen hetgeen hen dan met een leeg gevoel van Mijn liefde laat zitten. Dat kan zo onverwacht
gebeuren dat het de ziel in zulk een staat van verlatenheid brengt dat het aanvoelt alsof zij nooit meer zal
herstellen van die gevoelens van hulpeloosheid en gebrek aan geloof.
Vrees niet, kinderen. Verlatenheid is iets wat jullie zullen voelen wanneer jullie dicht bij Mij zijn. Ik voelde
diezelfde verlatenheid door Mijn geliefde Vader toen Ik op aarde was. Ik voelde Mij verloren en eenzaam
terwijl Ik dikwijls met Hem probeerde te communiceren. Dit is een zware beproeving die jullie zullen lijden
wanneer je een echte gelovige in God bent. Het is Satans manier om jullie weg te trekken in de hoop dat
jullie na een tijdje jullie zoektocht naar Mij zouden opgeven en terugvallen in het wereldse dat genoegen zal
geven, maar niet bevredigen.
Weten jullie niet dat het gebed zal voorkomen dat dit gebeurt? Beseffen jullie niet dat Ik dat toesta voor jullie
eigen goed en als een stuk van jullie training om geestelijke sterkte te verkrijgen die enkel bereikt wordt door
deze verlatenheid?
De wegen van Mijn Vader zijn moeilijk om te begrijpen voor jullie, kinderen. Vertrouw echter op Mij, jullie
Jezus, en roep Mij om jullie de genaden te geven die jullie nodig hebben om samen met Mij te strijden om
jullie broeders en zusters te redden. Zij moeten gered worden van de gemene plannen die in jullie wereld
gesmeed worden door die machten die erop uit zijn jullie te controleren door middel van die zaken die jullie
nodig hebben om te overleven.
Kinderen, onthoud dat Ik zo nabij ben bij al Mijn volgelingen dat wanneer De Waarschuwing plaatsvindt, Mijn
leger onmiddellijk zal aanzwellen tot een machtige tegenstander van Satan.
Kinderen, laat nooit de hoop varen. Ik zal jullie redden van de verschrikkingen van jullie wereld die in totale
verwarring verkeert door het gebrek aan geloof in Mijn Eeuwige Vader.
Dat alles gaat veranderen wanneer de wereld het bewijs zal zien dat hij nodig heeft om het bestaan van God
de Vader te aanvaarden.
Jullie Jezus
Verlosser van de Mensheid

268. Kruistocht van Gebed (11) – Stop de haat tegen zieners.
Woensdag, 30 november 2011, 20:00 u.

Kruistochtgebed (11)
Stop de haat tegen zieners.
“O Heilig Hart van Jezus, stop alstublieft de haat en jaloersheid die voorkomen onder Uw volgelingen tegenover
Uw ware zieners in deze tijden.
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Ik bid dat U naar mijn gebed zou luisteren om Uw zieners de nodige kracht te geven om Uw Allerheiligste Woord
te openbaren aan een ongelovige wereld. Amen.”

269. Een verschrikkelijke Oorlog wordt georkestreerd.
Donderdag, 1 december 2011, 24:00 u.
Mijn dochter, een grote kastijding zal over de wereld komen om de onschuldige mensen te beschermen.
Een grote boosaardige gruweldaad die een verschrikkelijke wereldoorlog zou kunnen veroorzaken wordt
georkestreerd.
De hand van Mijn Vader zal neerkomen op die zielen die in de macht zijn van Satan en hen straffen. Het zal
hun niet toegestaan worden hun verderfelijk plan te verwezenlijken.
Weinigen onder jullie, kinderen, weten wat werkelijk gaande is in de wereld.
Zo voorzichtig zijn deze groepen dat wat jullie voor jullie zien gebeuren wanneer naties elkaar aanvallen, niet
helemaal is wat het lijkt.
Er is een doelbewuste poging in de maak om een oorlog uit te lokken om miljoenen te doden.
Mijn Vader kan zich niet op de achtergrond houden. Hij moet tussenbeide komen.
Bid, bid en bid, kinderen, voor de redding van de zielen.
Jullie geliefde Verlosser
Jezus Christus

270. De Maagd Maria: Kastijding zal plaatsvinden.
Donderdag, 1 december 2011, 23:00 u.
(Deze boodschap werd ontvangen na een verschijning die 30 minuten duurde en waarbij de Heilige
Maagd Maria onophoudelijk weende tot groot verdriet van de zieneres Maria van de Goddelijke
Barmhartigheid die zei dat het hartverscheurend was om te zien.)
Mijn kind, Mijn verdriet om de verdorvenheid die in de wereld zo duidelijk zichtbaar is, breekt Mijn Hart
wanneer Ik die verloren zielen steeds dieper zie afdalen in de afgrond van duisternis waaruit geen terugkeer
bestaat.
Satan beschimpt nu Mijn kinderen terwijl hij snel de zielen steelt van hen die geen liefde voor God in hun
harten dragen. Het is beangstigend, Mijn kind, dat diezelfde zielen geen idee hebben van wat hen wacht na
de dood.
Mijn tranen van verdriet vloeien in een eindeloze rivier van smart wanneer Ik ook de uiterste kwelling en het
lijden zie die Mijn Zoon op dit ogenblik ondergaat.
De hand van Mijn Hemelse Vader is klaar om kastijdend neer te komen in sommige delen van de
wereld. Die landen die een verschrikkelijke gruweldaad plannen om (andere) naties te vernietigen,
zullen streng gestraft worden. Ik kan de hand van Mijn Vader niet tegenhouden, zo groot is Zijn toorn.
Bid voor hen die deze strenge bestraffing zullen ondergaan. Bid voor hun zielen. Hun acties moeten
gestopt worden of zij zullen het leven van miljoenen van Mijn arme kinderen wegvagen. Hun
boosaardige daden kunnen niet toegestaan worden daar zij tot doel hebben verschrikkelijke verwoesting aan
te brengen bij die andere naties die zij als hun vijanden beschouwen.
Bid, bid, bid voor de kastijding, om het lijden van de onschuldigen te milderen.
Jullie geliefde Moeder
Koningin van Smarten

271. Mijn Barmhartigheid bedekt alle rassen, kleuren, religies.
Vrijdag, 2 december 2011, 22:30 u.
Mijn geliefde dochter, blijf sterk en denk aan het goede nieuws dat Mijn Barmhartigheid de meeste van Mijn
geliefde kinderen terug zal brengen in de boezem van Mijn Heilig Hart.
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Die arme betreurenswaardige zielen die hun leven verpand hebben aan verdorvenheid, hebben jouw lijden
nodig zodat zij kunnen gered worden. Terwijl dat uiterst moeilijk is om te begrijpen en vanuit menselijk
oogpunt zwaar om aan te nemen, toch moet jij Mij vertrouwen. Jouw eigen lijden en dat van Mijn toegewijde
volgelingen leidt tot de redding van zielen. Niets gaat verloren. Dat offer is een gave aan Mij. Onthoud dat
lijden ook Mijn last verlicht.
Moe van Mijn eigen lijden kijk Ik uit om eindelijk Mijn kinderen als één te omarmen samen met Mijn
Eeuwige Vader.
Zie het zo. Wanneer een geliefd lid van een familie emigreert en na vele jaren terugkeert naar huis dan is er
veel opwinding. Hoeveel blijdschap. Denk aan het smachtend verlangen dat een ouder heeft voor een zoon
of dochter die zij al zoveel jaren niet meer gezien hebben en hoeveel de hereniging betekent.
Ik bemin jullie allen kinderen, met een eeuwige liefde. Ik kijk uit naar onze vereniging, wanneer Ik elk van
jullie heel dicht in Mijn armen kan sluiten en dicht tegen Mijn Hart drukken. Mijn familie is klaar om zich
eindelijk voor het eerst te verenigen sinds het Paradijs voor Adam en Eva geschapen werd.
Ik stort Mijn liefde en barmhartigheid uit zodat al Mijn kinderen in alle hoeken van de wereld ermee overdekt
worden, alle rassen, alle kleuren, alle religies en alle zondaars.
Verwacht dit grote moment in de tijd. Eindelijk zullen de verachtelijke haat, lijden, onzekerheid, wantrouwen,
hebzucht, geweld en ander kwaad voorgoed verdwijnen. Beeld jullie eens in wat dat zal zijn, kinderen. Een
nieuw heerlijk tijdperk van liefde en vrede in de wereld.
Laat niemand dit leven van eeuwig geluk mislopen. Ik zou willen dat jullie verlangen dat niet één van je
broeders of zusters uitgesloten wordt. Want bij uitsluiting zullen zij voor altijd de eeuwige duisternis
ondergaan in de helse vuren. Onthoud dat, kinderen. In eeuwigheid. Van daaruit is nadien geen terugkeer
mogelijk.
Bid opdat alle zielen dit Paradijs zouden kunnen erven. Bid voor die zielen waarvoor jullie persoonlijk
bezorgd zijn. Bid voor alle zielen.
Jullie Jezus
Verlosser en Redder van heel de Mensheid

272. Kruistocht van Gebed (12) – Gebed om de Zonde van Hoogmoed te vermijden.
Zaterdag, 3 december 2011, 19:40 u.
Mijn dochter, Ik heb de gebeden nodig van alle gelovigen zodat zij de zielen van de slechten kunnen redden.
Velen zijn zo vol van hoogmoed omwille van hun zelfgeproclameerde kennis omtrent Mijn leer dat hun
gebrek aan nederigheid Mij pijn doet. Zij moeten bidden om genaden zodat zij opnieuw klein kunnen worden
en in Mij vertrouwen. Vraag hun dit gebed te zeggen:

Kruistochtgebed (12)
Gebed om de Zonde van Hoogmoed te vermijden.
“O mijn Jezus, help mij om de zonde van hoogmoed te vermijden wanneer ik in Uw Naam spreek.
Vergeef mij wanneer ik ooit iemand kleineer in Uw Heilige Naam.
Help mij om te luisteren, Jezus, wanneer Uw Stem wordt gesproken en vul mij met Uw Heilige Geest, zodat ik de
Waarheid van Uw Woord kan onderscheiden wanneer U de mensheid oproept. Amen."

273. Profeten om Mijn Tweede Komst voor te bereiden.
Zaterdag, 3 december 2011, 20:45 u.
Mijn zeer geliefde dochter, het is met grote verbijstering dat Ik kijk naar die volgelingen van Mij die Mijn
Allerheiligste Woord (gegeven) door deze boodschappen verwerpen. Hoe bedroeft Mij dat.
Ik vraag Mijn kinderen overal om te bidden voor hen die God in hun leven verwerpen. Ik vraag echter ook
dringend gebed voor al die volgelingen van Mij die vergeten zijn of genegeerd hebben dat Mijn Tweede
Komst zal plaatsvinden en dat die niet kan gestopt worden. Dat is een belangrijke gebeurtenis en jullie
moeten er allemaal op voorbereid zijn.
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Profeten werden de wereld ingestuurd om Mijn geboorte te verkondigen. Profeten werden ook al vanaf het
begin door Mijn Vader gezonden om zielen voor te bereiden op de verlossing. Nu worden profeten de wereld
ingestuurd om de mensheid voor te bereiden op Mijn Tweede Komst.
Word wakker, jullie allen die beweren Mij te kennen. Indien jullie Mij kennen, herken dan Mijn stem wanneer
Ik jullie harten oproep. Zo velen verwerpen niet alleen deze boodschappen maar verwerpen ook Mij.
Mogen diegenen die Mij zo vlug veroordelen, door Mijn smeekbeden te verloochenen die door deze
boodschappen aan de hele wereld gegeven worden, het volgende begrijpen.
Door koppig jullie rug te keren naar Mijn woord dat jullie nu gegeven wordt, ontzeggen jullie Mij de gebeden
die Ik vanwege jullie op dit moment zo nodig heb. In het bijzonder jullie die beweren Mij te kennen, hoor wat
Ik jullie te zeggen heb.
Jullie hardvochtigheid doorboort Mijn Hart. Jullie gebrek aan edelmoedigheid betekent dat jullie gebeden niet
geofferd worden zoals dat zou moeten voor de redding van zielen.
Waar is jullie nederigheid en waarom vermommen jullie je weerzin voor Mijn Heilig Woord met een valse
nederigheid?
Jullie moeten Mijn Heilige Geest aanroepen om jullie naar Mij te leiden zodat jullie voor Mij zullen werken
met volkomen liefde in jullie harten.
Wees nooit opschepperig over jullie kennis van de Schriften. Gebruik jullie vertrouwdheid met Mijn leer nooit
om een ander te vernederen. Wil toch nooit anderen in Mijn naam belasteren, beledigen, op hen neerkijken
of bespotten. Want indien jullie dat doen, beledigen jullie Mij ten zeerste.
Kinderen, word wakker. Bereid jullie zielen voor en wees edelmoedig van geest want de tijd kort af nu.
Jullie geliefde Verlosser
Jezus Christus

274. Het moment van Mijn Tweede Komst is bijna daar.
Maandag, 5 december 2011, 15:15 u.
Mijn liefste dochter, de schikkingen voor ‘Mijn Waarschuwing’ om de mensheid voor te bereiden zijn
afgerond.
Ik wil Mijn dierbare volgelingen danken die door hun liefde voor Mij, geholpen hebben zo vele miljoenen
zielen te redden.
Het moment van Mijn Tweede Komst is nagenoeg in de wereld. Zo velen echter zijn nog steeds niet
voorbereid, maar Mijn barmhartigheid zal hen beschermen.
Mijn komst zal een glorievolle gebeurtenis zijn en mannen, vrouwen en kinderen zullen op hun knieën vallen,
met vreugde, ontzag en liefde in hun harten voor Mij, hun Goddelijke Verlosser.
Velen zullen helemaal opgelucht zijn want de mens zou de kwelling niet kunnen overleven die toegebracht
wordt door Satan en zijn miljoenen duistere engelen die verborgen zijn in alle hoeken van de wereld en die
vreselijke pijn teweegbrengen.
Zij, Satans demonen, die door vele van Mijn kinderen genegeerd worden omdat zij eenvoudig niet geloven
dat zij bestaan, veroorzaken hopeloze bedroefdheid in de wereld.
Zij scheppen haat tussen mensen, afgunst, jaloersheid en een verlangen om te doden. Zij hebben niet veel
tijd meer, kinderen, want Ik, jullie Verlosser zal, zoals beloofd, spoedig terugkomen.
Bid, jullie allen, om alle zielen in de wereld te redden opdat ook zij klaar zijn voor het Nieuwe Paradijs op
Aarde.
Jullie Verlosser
Jezus Christus
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275. Oproep aan ongelovigen tot ommekeer.
Woensdag, 7 december 2011, 4:00 u.
Mijn innig geliefde dochter, vandaag wens Ik een oproep te doen tot al de niet-gelovigen en tot mensen met
een zwak geloof. Ik richt Mij in het bijzonder tot al diegenen die wegzinken in het materialisme en anderen
die leven in een cocon van weelde zodat er geen tijd is voor hun geestelijk welzijn.
Over jullie, Mijn kinderen, maak Ik Mij het meest ongerust daar jullie zo ver van Mij verwijderd zijn. Toch
bemin Ik jullie tot het uiterste en hoop dat wanneer De Waarschuwing plaatsvindt, jullie onmiddellijk Mijn
roep zullen beantwoorden.
Hoe verlang Ik ernaar, kinderen, dat jullie Mij zouden kennen en begrijpen hoezeer jullie wereldse
bezittingen een gepantserd scherm geplaatst hebben dat jullie afsluit van het licht der waarheid.
Het is voor jullie dat Mijn offerzielen de grootste offers van lijden zullen ondergaan.
Alstublieft, open jullie geesten en nader tot Mij zodat Ik jullie en allen die jullie dierbaar zijn kan meenemen,
samen met de rest van de mensheid, in het Nieuwe Paradijs.
Jullie geliefde Jezus
Verlosser en Redder van heel de Mensheid

276. De Maagd Maria: Ik ervoer hetzelfde lijden.
Donderdag, 8 december 2011, 21:10 u.
(Deze boodschap werd ontvangen na de Mis en onmiddellijk na een private verschijning voor Haar
beeld die 20 minuten duurde en waarbij de Heilige Maagd Maria plechtig bleef, met haar sluier
waaiend.)
Mijn kind, toen Ik het leven schonk aan Jezus Christus, de Verlosser van heel de mensheid, was Ik zoals
elke moeder. Mijn liefde voor dit kind was zo overweldigend dat Ik weende van grote vreugde toen Ik voor
het eerst Zijn mooie gezichtje zag. Toch wist Ik dat de rol die Ik aanvaard had niet gemakkelijk zou zijn, al
realiseerde Ik Mij op dat moment nooit, dat die reis zo moeilijk zou worden.
Wanneer Ik naar het geliefde gezichtje keek van Mijn dierbaar kind was niets van belang, enkel het
verlangen om Hem altijd te beschermen tegen elke prijs.
Mijn Hart was verbonden met dat van Mijn Zoon, toen net zoals vandaag. Datzelfde Hart leed in
vereniging met Hem op elk moment van Zijn leven op aarde.
Elke vreugde die Hij voelde, kon ook Ik voelen. Zijn lach bracht een glimlach op Mijn gezicht. Zijn verdriet
trof Mij pijnlijk.
Zijn marteling tijdens Zijn Kruisiging voelde Ik in elk botje van Mijn lichaam. Elke nagel die Zijn vlees
doorboorde, doorboorde het Mijne. Elke vuistslag en stoot die Hij ontving door de handen van zijn
vervolgers, voelde Ik ook.
Ik ervoer hetzelfde lijden al was Ik niet aanwezig bij de meeste kwellingen die Hem werden aangedaan
en die verborgen waren voor Mij en Zijn leerlingen.
Vandaag lijd Ik samen met Mijn Zoon net zoals toen. Wanneer Hij vandaag in de wereld bespot en
openlijk belachelijk wordt gemaakt, in het toneel en in de media, vooral bij atheïsten, dan ween Ik bittere
tranen.
Wanneer Ik Mijn dierbare Zoon zie wenen over de zonden die Hij elke dag ziet, dan ween ook Ik met Hem.
Ik zie, voel en ben getuige van Zijn voortdurend lijden voor de mensheid.
Jezus Christus, de Verlosser van de Mensheid heeft voor jullie allen geleden, maar bemint jullie allen zeer
veel.
Ik zal al doen wat Ik kan om zijn diepste verlangen om elke ziel op aarde te redden uit de klauwen van de
Boze, te vervullen.
Wanneer die zending volbracht is, en enkel dan, kan Ik Mij verblijden in definitieve vrede wanneer Mijn
kinderen zich als één verenigen in het Nieuwe Paradijs.
Bid, Mijn kind, opdat bij al diegenen die bidden voor de redding van zielen niet één ziel uitgesloten wordt.
Ga in vrede en ga voort met deze allerbelangrijkste zending voor Mijn geliefde Zoon.
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Ik zal je te allen tijde beschermen.
Jouw geliefde Moeder
Koningin van de Hemel

277. Pogingen om de wereldmunt in Europa te introduceren.
Vrijdag, 9 december 2011, 23:28 u.
Mijn zeer geliefde dochter, hoe verlang Ik ernaar dat Mijn kinderen zich tot Mijn Vader zouden wenden voor
hulp, vooral diegenen in Europa die te lijden hebben onder verdrukking.
De boosaardige groep naar wie Ik keer op keer gerefereerd heb, komt nu dichterbij met pogingen om al
Mijn arme kinderen in dat deel van de wereld te controleren.
Zij, onschuldige pionnen in een meedogenloos plan om een wereldmunt in de wereld te introduceren
met de bedoeling heel Europa te controleren, moeten nu vurig tot God de Almachtige Vader bidden om
hulp.
Kinderen, bezwijk nooit voor de vervolging die geproduceerd wordt achter gesloten deuren. Bid om
deze omstandigheden tot bedaren te brengen. Roep God de Vader aan, in Mijn naam, Zijn geliefde Zoon
Jezus Christus, om deze crisis af te wenden en bid:
“God de Vader, in de naam van Uw geliefde Zoon Jezus Christus smeek ik U om deze gruwel, de controle over
Uw kinderen, te stoppen. Alstublieft, bescherm al Uw kinderen in deze verschrikkelijke tijden zodat wij vrede
en waardigheid mogen vinden om ons leven te leiden bevrijd van de Boze. Amen.”
Mijn dochter, gebed kan en zal deze sinistere plannen beëindigen.
God de Eeuwige Vader zal, zoals Ik gezegd heb, diegenen die verantwoordelijk zijn voor dit boosaardig plan
straffen indien zij niet terug keren naar het geloof in hun Almachtige Schepper.
Vertrouw op Mij. Vertrouw op Mijn Eeuwige Vader en bid opdat deze vervolging gestopt wordt alvorens het
echte plan uiteindelijk bekend wordt om deze zielen te vernietigen, te controleren en te schaden.
Jullie geliefde Verlosser
Jezus Christus

278. De overgang naar het Nieuwe Paradijs zal snel en zonder lijden zijn.
Zondag, 11 december 2011, 0:45 u.
Vandaag kom Ik als jouw bruidegom met grote vreugde in Mijn Heilig Hart. Mijn dochter, jij hebt dit
allerheiligste verzoek aanvaard om je met Mij te verenigen om zielen te redden.
Het zal door jouw nederige gehoorzaamheid zijn dat er nu veel van je zal verwacht worden. Vrees zal
verdwijnen naarmate jij verdergaat, als resultaat van Mijn bijzonder legaat, om jouw leven toe te wijden
aan Mijn vurige wens de mensheid te redden uit de diepten van de Hel.
Jouw werk dat geleid wordt door Mijn Goddelijke hand, is nu volkomen heilig en vrij van eender welke
inmenging van de Boze.
Niet langer zullen twijfels je overvallen, maar weet dit. Mijn woord tot jou gericht zal verstoord en
verdraaid worden. Elke aanval zal er nu op gericht zijn om deze Heilige boodschappen te bekladden
zelfs door diegenen die beweren Mij te kennen.
Vanaf nu zal jij met volledige overgave en vreugde in je ziel jouw lijden aanvaarden. Mijn sterkte die je
gegeven wordt door de kracht van de Heilige Geest zal je doen schrikken. Jij zal opstaan om met volle
overtuiging van hart en met een rustig maar vastberaden vertrouwen Mijn woord aan de hele wereld over te
brengen.
Niemand zal of kan je stoppen in dit werk. Niemand kan je weerhouden van deze allerheiligste
zuivere oproep vanuit de Hemelen.
Mijn dochter, jij bent klaar om een reddingslijn te worden voor die zielen die op drift zijn in de wildernis. Zij
zullen de oproep van deze boodschappen beantwoorden hoe verhard hun harten ook mogen zijn. Velen
zullen niet weten waarom dat men hen gebeurt. Het zal door de kracht van de Heilige Geest zijn, die in hun
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zielen een vlam van liefde en vreugde zal ontsteken die hen tot Mij zal leiden door middel van deze (vlam),
Mijn dringende smeekbeden om Mijn kinderen terug in Mijn heilige armen te brengen.
Bedankt om Mijn bijzonder verzoek, Mijn bruid te worden in definitieve vereniging met Mij, te
beantwoorden. Dit contract, toen jij Mij je ziel volledig overhandigde, zal Mij de vrijheid geven die Ik nodig
heb om deze zending, waarvoor jij gekozen werd, succesvol te beëindigen.
Ga nu, Mijn dierbare dochter, en help Mij om Mijn belofte aan de mensheid te vervullen. Mijn terugkeer zal
plaatsvinden om Mijn dierbare kinderen terug te winnen en hen mee te nemen in het Nieuwe Tijdperk
van Vrede. Deze overgang naar het Nieuwe Paradijs zal snel en zonder lijden zijn dankzij jouw gave aan
Mij.
Zeg aan Mijn kinderen dat Mijn hart op dit moment opgezwollen is van vreugde, nu de tijd om Mijn
geboorte te vieren naderbij komt.
Ik bemin je.
Jullie geliefde Verlosser en Redder
Jezus Christus

279. God de Vader: Belofte van vrijstelling* voor diegenen die Jezus verwerpen.
Zondag, 11 december 2011, 15:30 u.
Mijn dierbare dochter, dank je om deze belangrijke oproep vanuit het Hemels Koninkrijk te beantwoorden
toen Ik je vroeg om de mystieke vereniging met Mijn dierbare Zoon Jezus Christus te aanvaarden.
Ik ben aanwezig in Mijn Zoon Jezus Christus terwijl Hij in Mij verenigd is met de liefde van de Heilige Geest.
Bijgevolg is jouw ziel nu verstrengeld met de Mijne en zal alles veel duidelijker voor jou worden.
Mijn kind, jij werd gekneed tot het schepsel dat Ik zo verlang zodat jij ten volle waardig zou zijn voor deze
goddelijke zending. Tranen van goddelijke tussenkomst werden je gegeven zodat jij onmiddellijk deze
nieuwe onverwachte oproep zou herkennen. Nu jij je tranen vergoten hebt, ween niet langer want van nu af
zal alleen blijdschap in jouw ziel heersen.
Mijn dochter, het maakt Mij zo bedroefd dat niemand Mij nog herkent in de wereld. Velen zijn Mij
compleet vergeten. Ik beteken niets voor zo vele van Mijn kinderen.
Jij moet Mij helpen, dochter, wanneer Ik Mijn tegenwoordigheid manifesteer zodat Ik herkend wordt door
gebed.
Alstublieft, bid opdat de hele mensheid het geschenk van nieuw leven zal aanvaarden dat haar nu zal
geschonken worden door Mijn Beminde Zoon Jezus Christus. Niemand begrijpt echt Mijn zorg voor die
zielen die Mij verwerpen of het bestaan van de Verlosser die Ik in de wereld zend.
Die arme zielen, zo vol logische uitleg die gebruikt wordt om Mijn bestaan op arrogante wijze te verwerpen,
zijn op dit moment voor Mij verloren. Hun enige redding (daar velen het offer van Goddelijke Barmhartigheid
tijdens De Waarschuwing zullen verwerpen) zal het gebed zijn van die kinderen die de Vader beminnen.
Zo velen die Mij niet aannemen weten nog altijd zeer weinig over Mij. Ik ben een God van Vaderlijke
liefde, een Hemelse Vader die zorg draagt voor elk kind van Mij. Het sterke, het zwakke, het zieke, het
goede en het gemene. Niemand wordt uitgesloten van Mijn oneindige liefde ongeacht hoe zwart hun ziel is.
Ik smeek jullie dringend, kinderen, om tot Mij te bidden in de naam van Mijn Zoon als boetedoening voor al
de zonden van de mensheid.
Mijn Zoon zal de hele mensheid nu omhullen en wanneer de Verlichting van het Geweten voorbij is, zijn jullie
gebeden in die fase werkelijk nodig. Jullie gebeden, kinderen, zullen deze mensen helpen redden, die
uitdagend de barmhartigheid zullen blijven verwerpen die Mijn Zoon hun zal tonen.
Mijn plechtige belofte, kinderen, is dat al diegenen onder jullie die zich tot Mij wenden namens Mijn
geliefde Zoon Jezus Christus, om jullie broeders en zusters te redden, dat hun onmiddellijke immuniteit zal
verleend worden. Bijzondere genaden zullen ieder van jullie gegeven worden die zich ertoe verbinden een
volle maand voor hun zielen te bidden. Hier volgt wat Ik jullie vraag te zeggen.

* Vrijstelling van zonden (immuniteit) zal verleend worden aan diegenen voor wie jullie bidden.
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Kruistochtgebed (13)
Gebed om te smeken voor Immuniteit.
“O Hemelse Vader, door de Liefde van Uw geliefde Zoon, Jezus Christus, Wiens Lijden op het Kruis ons gered
heeft van zonde, alstublieft, red al die zielen die nog steeds Zijn Hand van Barmhartigheid afwijzen.
Overspoel hun zielen, lieve Vader, met Uw teken van Liefde.
Ik smeek U, Hemelse Vader, hoor naar mijn gebed en red deze zielen van de eeuwige verwerping.
Omwille van Uw Barmhartigheid, sta hen toe als eersten het Nieuwe Tijdperk van Vrede op Aarde binnen te
gaan. Amen.”
Jullie Hemelse Vader
God de Allerhoogste

280. Geestelijke Jaloersheid is een verschrikkelijke zaak.
Maandag, 12 december 2011, 19:00 u.
Mijn liefste dochter, geestelijke jaloersheid is een verschrikkelijke zaak en teistert vele van Mijn zieners. Het
teistert ook die volgelingen van Mij die zich geïsoleerd voelen en wat ontgoocheld zijn wanneer Ik
bepaalde zielen kies om Mij te helpen de mensheid redden. In plaats daarvan moeten zij weten dat Ik
hen allen in dezelfde mate bemin.
Hoe breekt het Mijn Hart wanneer uitverkoren zielen in het bijzonder zich door andere uitverkoren
zielen bedreigd voelen.
Elke ziel die Ik uitkoos werd een verschillende taak gegeven en gevraagd om uiteenlopende paden te
volgen. Het gemeenschappelijk kenmerk is altijd hetzelfde. Ik verlang dat al Mijn visionairs, zieners en
profeten een heilige zending ondernemen om zielen te redden.
Ik gebruik verschillende zielen, nederig van hart, om Mijn doelen te bereiken.
Satan zal altijd proberen om de harten van Mijn uitverkoren kinderen om te keren door hen te beschimpen.
Hij weet hoe de zwakke plek in hun zielen te raken door hen te vertellen dat andere gekozen zielen
belangrijker zijn dan zij.
Vervolgens schept hij een gevoel van gekwetstheid in hun harten en jaloersheid. Dat wil zeggen dat zij in
plaats van elkaar te beminnen en in deugd te bewaren, geneigd zijn op elkaar neer te kijken. In vele gevallen
verwerpen zij elkaar onmiddellijk en staan zo de zonde van hoogmoed toe hun zielen aan te tasten.
Zo vele van Mijn volgelingen hebben niet enkel een afkeer voor Mijn uitverkoren visionairs en zieners, maar
kunnen hen ook met minachting behandelen. Net zoals ook Ik behandeld werd door de eigengereide
Farizeeën.
Gedurende Mijn verblijf op aarde onderzochten en peilden zij elk woord dat van Mijn lippen kwam. Elke
listige test werd opgevoerd om Mij te strikken zodat zij konden bewijzen dat Ik een leugenaar was. Zo zullen
ook Mijn huidige profeten en visionairs behandeld worden. Satan kwelt die volgelingen van Mij door twijfels
te zaaien in hun geesten omtrent Mijn boodschappers, omdat hij Mijn Heilig Woord in diskrediet wil brengen.
Dat is zijn doel.
Bid vurig opdat ieder van jullie de genade mag geschonken worden Mijn woord te eerbiedigen door de pen
van Mijn dierbare zieners.
Visionairs, loop nooit in de val van geestelijke jaloersheid. Het is ongepast en doorboort Mijn Hart als een
zwaard.
Bemin elkaar.
Toon respect en hou elkaar in ere in Mijn naam.
Dat is de belangrijkste les.
Indien jullie dat moeilijk vinden om te doen dan zal alle ander werk voor Mij nutteloos zijn.
Jullie Leraar en Verlosser
Jezus Christus
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281. Ik kan het niet verdragen om aan al die zielen te denken die door Satan in de
Hel worden meegesleurd.
Dinsdag, 13 december 2011, 20:15 u.
Mijn zeer geliefde dochter, voorbereidingen zijn belangrijk voor al Mijn volgelingen terwijl De Waarschuwing
naderbij komt.
Al deze gelovigen moeten vurig bidden voor de vergeving van hun zonden om zo de pijn van het
Vagevuur te vermijden die de meeste mensen in de wereld voor een korte tijdspanne vlak na De
Waarschuwing zullen ervaren.
Bid, bid voor al diegenen die getraumatiseerd zullen zijn bij het zien van de staat van hun zielen wanneer
hun zonden hun tijdens De Waarschuwing zullen geopenbaard worden.
Zij moeten begrijpen dat het nodig is dat hun zonden hun geopenbaard worden alvorens zij van al die
zonden kunnen gezuiverd worden, opdat zij Mijn Nieuwe Paradijs op Aarde kunnen binnengaan – het
Nieuwe Tijperk van Vrede, Liefde en Geluk dat ieder van Mijn kinderen moet erven.
Mijn Hart is vol vreugde omdat Ik dat grote geschenk naar de mensheid breng. Toch duurt Mijn verdriet voort
omwille van diegenen die de kans op dat nieuwe leven gewoonweg zullen verwerpen. Ik heb zoveel
gebeden nodig, kinderen, opdat Satan kan gestopt worden met het stelen van hun zielen. Hij zal dat
blijven doen tot op de laatste minuut.
Ik kan het niet verdragen aan al die zielen te denken die van Mij zullen worden weggetrokken,
schreeuwend en uit protest om zich heen slaand, terwijl hij en zijn volgelingen hen zullen meeslepen
in de diepten der Hel.
Help Mij kinderen om dit te voorkomen door jullie gebeden.
Kinderen, deze zielen moeten Satan en zijn wegen totaal verwerpen om het Nieuwe Paradijs te kunnen
binnengaan. Zij moeten ofwel uit vrije wil tot Mij terug keren of helemaal niet.
Zij hebben twee keuzes, het Nieuwe Paradijs op Aarde of de diepten der eeuwige verdoemenis in het
gezelschap van Satan.
Twijfel nooit of nooit aan het bestaan van de Hel, kinderen. Weet dat elke verduisterde ziel, bij de dood,
door Satans demonen in de Hel worden gesleurd voor een eeuwige kwelling. Met al zijn beloften heeft Satan
voor zulke zielen een weerzinwekkende staat van foltering geschapen. Omwille van zijn haat voor de
mensheid zullen deze zielen boven hun uithoudingsvermogen te lijden hebben. Toch zullen zij dat moeten
voor heel de eeuwigheid.
Weten deze zielen niet wat Satans beloften opleveren?
Weten zij niet dat rijkdom, beroemdheid en verleidelijk materialisme een open weg banen recht in de armen
van de Boze?
Word wakker, jullie allen, nu het nog kan. Red jullie zelf en die arme misleide zondaars van dat
verschrikkelijk einde van jullie bestaan.
Jullie hebben niet veel tijd.
Laat het bidden voor die zielen vandaag beginnen.
Jullie Verlosser
Jezus Christus

282. De Tweede Komst vindt plaats kort na De Waarschuwing.
Woensdag, 14 december 2011, 19:15 u.
Mijn liefste dochter, jij moet altijd op Mij vertrouwen en weten dat niet één van de boodschappen die aan jou
gegeven worden ooit zullen vervalst worden.
Jij bent stevig geborgen in Mijn Allerheiligste Hart en je hand wordt door Mijn hand geleid.
Alleen Mijn heilig woord kan en zal altijd door jou geschreven worden om Mijn boodschappen aan de hele
mensheid mee te delen.
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Je moet niet voortdurend trachten de datum van De Waarschuwing vast te stellen. Ik kan die datum niet
bekend maken omdat dat niet volgens de wil van Mijn Eeuwige Vader is. De Waarschuwing zal uiterst
onverwacht geschieden en de mens onverhoeds bevangen.
De tijd is zeer kort, dus neem de tijd om zoveel mogelijk vurig te bidden om zielen te redden. Alle zielen.
De Kastijding werd tegengehouden en zal enkel plaatsvinden indien de mens, na De Waarschuwing, het
nalaat berouw te tonen en in groten getale terugkeert naar zijn verderfelijke wegen.
Mijn Vader heeft de toestemming gegeven om Mijn Tweede Komst binnen een zeer korte periode op aarde
aan te kondigen. Het zal snel na De Waarschuwing gebeuren. Alle zielen moeten volledig voorbereid zijn.
Het volgende Kruistochtgebed (14) om zielen te redden luidt als volgt:

Kruistochtgebed (14)
Gebed tot God de Vader voor Bescherming tegen Nucleaire Oorlog.
“O Almachtige Vader, Allerhoogste God, alstublieft, heb Erbarmen met alle zondaars. Open hun harten om de
redding te aanvaarden en een overvloed van genaden te ontvangen.
Luister naar mijn smeekbeden voor mijn eigen familie en verzeker dat eenieder in Uw Liefdevol Hart
bescherming mag vinden.
O, Goddelijke Hemelse Vader, bescherm al Uw kinderen op aarde voor een nucleaire oorlog of andere daden die
gepland worden om Uw kinderen te vernietigen.
Houd ons verre van alle kwaad en bescherm ons.
Verlicht ons opdat wij onze ogen zouden kunnen openen om de Waarheid van onze redding zonder enige angst
in onze zielen te horen en te aanvaarden. Amen.”
Ga in Vrede.
Jullie Liefhebbende Verlosser
Jezus Christus

283. Mijn kinderen werden uitgekleed in dit jaar van zuivering.
Donderdag, 15 december 2011, 20:55 u.
Mijn liefste dochter, het jaar van zuivering is bijna afgelopen met als resultaat dat nu overal Mijn kinderen
voorbereid zijn op De Waarschuwing.
Veel van Mijn kinderen hebben vreselijk geleden in 2011. Oorlogen, geweld, moord en haat, allemaal
door het leger van Satan bekokstoofd, hebben deze dierbare zielen van Mij verminkt en gedood. Deze
verdorven machten zullen een verschrikkelijke straf ondergaan als zij niet tot inkeer komen nadat De
Waarschuwing plaatsvindt.
Veel van Mijn kinderen werden beroofd van materiële welstand en hebben ontberingen geleden die zij
daarvoor nooit moesten doorstaan.
Deze beproevingen werden door Satan gecreëerd en aan de mensheid opgelegd maar werden door Mij
toegelaten om de zielen te zuiveren. Je denkt misschien dat dit wreed is, Mijn dochter, maar het was nodig
om de mensheid voor te bereiden en nederigheid in hun ziel te vestigen.
Nu, zuiverder in Mijn ogen, werd hun hart geopend om de waarheid over hun eeuwig leven te aanvaarden.
Dit betekent dat er minder zijn die zullen lijden tijdens De Waarschuwing doordat zij deze vervolging
ondergaan hebben.
Mijn kinderen zijn thans klaar om Mijn geschenk van Barmhartigheid te ontvangen. De tijd is bijna over de
wereld gekomen. Wees geduldig, Mijn dochter. Verwacht nooit van Mij dat Ik de wereld een datum geef,
want het is niet aan jullie om dat te weten, zoals Ik je al vaker gezegd heb.
Vertrouw volledig op Mij en je zal in vrede leven.
Ik zal Mijn geschenk van De Waarschuwing brengen wanneer de tijd rijp is en wanneer Mijn kinderen dit het
minst verwachten.
Jullie geliefde Jezus
Verlosser van de mensheid
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284. De Maagd Maria: Eindtijdprofeet door de Hemelen geleid.
Vrijdag, 16 december 2011, 22:35 u.
Mijn kind, Ik kom om jouw hart wat troost te brengen. Jij, Mijn sterk kind, zal van nu af in staat zijn om in
zulke mate te lijden dat je het zal verwelkomen en daardoor je lijdzaamheid bewijzen terwijl je strijdt om het
woord van Mijn dierbare Zoon Jezus Christus te verkondigen.
Mijn kind, jij bent verscheurd. Elke dag in dit werk brengt nieuwe en meer uitdagingen waarvan vele moeilijk
zijn.
Nu is het tijd om je wapenrusting op te nemen zonder enige angst. Ga voorwaarts en vecht voor Mijn
Zoon om te verzekeren dat dit heilig werk vlug gehoord wordt in de hele wereld. Zo vlug als je kan. Stel
niet uit. Sta geen afleidingen toe.
Ik bemin je, Mijn kind. Je bent ten volle beschermd tegen kwaad. Merk je niet hoe weinig je getroffen wordt
wanneer dit werk door anderen zo wordt aangevallen? Dit is de genade van beschutting.
Lever slag tegen Satan met jouw leger van soldaten en help heel de mensheid te redden.
Jij bent de ware eindtijd profeet die geleid wordt door de Hemelen om de wereld te helpen zich te bekeren.
Er zal vlug hulp gestuurd worden. Wees voorbereid. Verheug je want dit is een grote gave.
Jij wordt geleid bij elke stap die je zet, dus vertrouw alleen op Jezus en gehoorzaam Mijn Hemelse Vader te
allen tijde.
Wees dapper, moedig en ga vooruit zonder vrees in je ziel.
Je hemelse Moeder
Koningin van de Engelen

285. De Maagd Maria: De hoop mag nooit geschuwd worden ten voordele van angst.
Zaterdag, 17 december 2011, 15:30 u.
Mijn kind, er moet vlug aan de wereld verteld worden over de liefde en de barmhartigheid die Mijn Zoon
Jezus Christus heeft voor elke mens op aarde.
Hij bemint iedereen, inclusief diegenen die lauw zijn van hart of die Hem niet kennen.
Twijfel nooit dat diezelfde mensen dewelke gebrek kunnen hebben op geestelijk vlak door Hem zeer bemind
worden. Hun zal grote hoop geschonken worden wanneer de barmhartigheid van Mijn Zoon hen zal
omhullen.
De Hemel zal zich verheugen wanneer deze mensen hun ogen zullen openen voor de waarheid tijdens De
Waarschuwing. Dat wil zeggen wanneer zij de liefde en de hoop aanvaarden die hun zal gegeven worden.
Het zal de grootste gave zijn die zij ooit zullen ontvangen in dit leven op aarde.
Mijn kind, mensen moeten diegenen die Mijn Vader niet eren nooit veroordelen. Zij moeten nooit de hoop
opgeven voor diegenen die ook Mijn Zoon verwerpen. Deze zielen worden allen door Mijn Zoon met een
innige tederheid bemind die hen enkel wil redden.
Hoop, Mijn kind, is een gave van God de Vader. Zij mag nooit geschuwd worden ten voordele van angst
of negativisme. De barmhartigheid van Mijn Zoon kent geen grenzen. Zij zal weldra aan eenieder van jullie
gegeven worden.
Hoop en vreugde moeten op de eerste plaats komen in jullie gedachten, kinderen, omdat Mijn Zoon op het
punt staat zulk een grote genade te schenken aan zijn kinderen om de wereld te redden.
Hij wil dat de hele mensheid deel uitmaakt van dit groot glorievol tijdperk van vrede dat jullie allen wacht.
Bid, bid, bid opdat alle zielen op aarde deze liefdevolle gave met open en nederige harten zouden
verwelkomen.
Het zal door De Waarschuwing zijn dat Gods Barmhartigheid eindelijk aan de mensheid getoond worden.
Er kunnen en zullen nadien geen twijfels mogelijk zijn omtrent hoezeer al zijn kinderen door Hem bemind en
gekoesterd worden.
Jullie geliefde Moeder
Koningin van de Hemel
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286. Bid zoals jullie nog nooit eerder gebeden hebben.
Zondag, 18 december 2011, 15:10 u.
Mijn dochter, de mensen die zo ver van Mij verwijderd zijn, baren Mij de meeste zorgen.
Alle moeite moet gedaan worden door Mijn volgelingen om Mijn gebed tot Mijn Eeuwige Vader te
verspreiden, dat jou gegeven werd, waarin gesmeekt wordt voor de immuniteit voor hun ziel.

Kruistochtgebed (13)
Gebed om te smeken voor Immuniteit.
“O Hemelse Vader, door de Liefde van Uw geliefde Zoon, Jezus Christus, Wiens Lijden op het Kruis ons gered
heeft van zonde, alstublieft, red al die zielen die nog steeds Zijn Hand van Barmhartigheid afwijzen.
Overspoel hun zielen, lieve Vader, met Uw teken van Liefde.
Ik smeek U, Hemelse Vader, hoor naar mijn gebed en red deze zielen van de eeuwige verwerping.
Omwille van Uw Barmhartigheid, sta hen toe als eersten het Nieuwe Tijdperk van Vrede op Aarde binnen te
gaan. Amen.”
Ik doe een dringende oproep tot alle gelovigen, die deze heilige boodschappen van Mij aan de wereld lezen,
om te bidden als nooit voorheen.
Ik heb jullie toewijding nodig om te garanderen dat al Mijn kinderen Mijn gave met liefde en vreugde in hun
harten aanvaarden.
Zij moeten niet vrezen, want Ik kom met een gave van Liefde en Barmhartigheid.
Jullie Jezus
Redder en Verlosser van heel de Mensheid

287. Kruistocht van gebed (15) – Dank voor de gave van Goddelijke Barmhartigheid.
Maandag, 19 december 2011, 19:30 u.
Mijn liefste dochter, hoe verlang Ik ernaar dat Christenen overal ter wereld Mijn geboorte zouden vereren uit
het diepste van hun hart.
Ik verlang vurig dat heel de mensheid Mijn Heilige Geest zal toestaan om op dit moment diep in hun harten
en zielen door te dringen.
Mijn geboorte moet vereerd worden voor wat zij vertegenwoordigt wanneer Mijn geboorte gevierd wordt.
Herinner jullie dat het Mijn gave van Verlossing is die jullie eren.
Daarom werd Ik de eerste keer door Mijn Vader gezonden.
Daarom zal Ik wederkeren om de mensheid een tweede kans op verlossing te schenken.
Ik wil dat Mijn kinderen deze Kerstmis de volgende kruistocht van gebed aanbieden.

Kruistochtgebed (15)
Dankzegging voor de Gave van Goddelijke Barmhartigheid.
“O Hemelse Vader, wij eren U met een diepe waardering voor het Offer dat U bracht toen U een Verlosser in de
wereld zond.
Wij bieden U, met vreugde en dankbaarheid, ons gebed aan in nederige dankbaarheid voor de Gave die U nu
aan Uw kinderen geeft, de Gave van Goddelijke Barmhartigheid.
O Allerhoogste God, maak ons waardig om deze Grote Barmhartigheid met dankbaarheid te aanvaarden.
Amen.”
Jullie geliefde Verlosser
Jezus Christus
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288. Zondaars die zich tot Mij keren worden onmiddellijk begunstigd.
Dinsdag, 20 december 2011, 20:30 u.
Mijn liefste dochter, waarom voelen Mijn kinderen zich juist nu zo verlaten in de wereld?
Waarom wanhopen zij van verdriet en eenzaamheid wanneer het enige wat zij moeten doen is op Mij,
hun Jezus, beroep te doen om hun troost te geven?
Ieder van hen moet zich tot Mij keren en Mij om hulp vragen. Ik zal ieder en elk gebed beantwoorden. Geen
enkel verzoek zal genegeerd worden en hun gebeden zullen verhoord worden volgens Mijn Heilige Wil.
Zo velen vergeten dat wanneer zij zich tot Mij wenden Ik voortdurend aan hun zijde sta.
Elke ziel op aarde is kostbaar voor Mij.
Indien zij maar zouden beseffen dat het Mij grote vreugde verschaft wanneer zij zich tot Mij wenden om hulp.
Het geeft Mij nog meer vreugde en geluk wanneer zondaars Mij vragen om hen te vergeven en zij spijt
betonen voor hun zonden.
Dat zijn de zielen die onmiddellijk begunstigd worden. Zeg hun dat zij nooit bang moeten zijn om zich tot
Mij te keren, want Ik ben altijd barmhartig. De opluchting die zij nadien zullen voelen is een genade die Ik
verleen aan hen met warme en oprechte harten.
Dit is de tijd van het jaar waarop Mijn barmhartigheid het meest over de hele wereld wordt uitgestort. Keer
dus nu tot Mij om de sterkte en de genaden te bekomen die nodig zijn om de beproevingen in de wereld te
verdragen.
Jullie Jezus
Verlosser en Redder van de Mensheid

289. Zelfs de zonde van moord kan vergeven worden.
Woensdag, 21 december 2011, 20:10 u.
Mijn liefste dochter, Ik ben het.
Vanavond kom Ik om troost te geven aan zondaars die denken dat zij niet waardig zijn om voor Mij te
staan.
Ik richt Mij tot jullie allen, arme gekwelde zielen die denken dat jullie zonden zo weerzinwekkend zijn dat
Ik jullie niet zou kunnen vergeven. Hoe vergissen jullie je.
Weten jullie niet dat er niet één zonde is die Ik niet kan vergeven. Waarom zijn jullie zo bang?
Weten jullie niet dat zelfs de allerzwaarste zonde van moord vergeven kan worden? Alle zonden kunnen
en zullen vergeven worden indien oprecht berouw vanuit het hart getoond wordt.
Ik wacht. Open jullie harten voor Mij. Verlaat jullie op Mij. Ik ben waarschijnlijk de enige echte vriend die
jullie hebben aan wie jullie alles kunnen zeggen zonder dat het Mij zal shockeren.
Zonde is een onontkoombaar feit in het leven. Zeer weinig zielen, evenmin uitverkoren zielen, kunnen
voor een lange tijd in staat van genade blijven.
Heb nooit het gevoel alsof jullie die zonden niet kunnen biechten, ongeacht hoe ernstig zij mogen zijn.
Indien jullie Mij vrezen en jullie Mij je rug blijven toekeren zullen jullie je nog verder van Mij verwijderen.
Veel van Mijn kinderen voelen zich Mijn liefde niet waardig. Toch bemin Ik iedereen, zelfs de meest
verharde zondaars. Ik verschoon de zonde niet. Dat zou Ik nooit kunnen doen. Maar Ik bemin de zondaar.
Het was omwille van de zonde dat Ik in de wereld werd gezonden als een Verlosser opdat jullie zouden
kunnen vergeven worden.
Om te worden vergeven moeten jullie vergeving vragen. Wanneer jullie vergeving zoeken moeten jullie eerst
nederig worden. Want zonder nederigheid is er geen oprecht berouw.
Ik, jullie Verlosser, smeek jullie om halt te houden en na te denken over het leven dat jullie leiden.
Ofwel beminnen jullie God door jullie goede daden en liefde voor jullie naaste ofwel doen jullie dat niet.
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Jullie hoeven Mij niet te kennen om Mij te beminnen, kinderen. Door jullie werken, jullie liefde voor elkaar, de
vriendelijkheid en edelmoedigheid die jullie voor anderen betonen, bewijzen jullie je liefde voor Mij zonder
het te beseffen.
Ook door de nederigheid van hart, wanneer jullie oprecht berouw tonen voor al hetgeen verkeerd was in
jullie leven, bewijzen jullie je liefde voor Mij.
Hoe zouden jullie anders dicht aan Mijn Hart kunnen komen, denken jullie?
Jullie moeten nooit angst hebben om Mij te benaderen. Ik ben nooit ver weg.
Kom nu tot Mij zodat Ik jullie ziel kan voeden en de vrede kan geven waarnaar jullie hunkeren.
Jullie geliefde Jezus

290. De Maagd Maria: Het Plan om de mensheid te redden voor de Tweede Komst is
voltooid.
Donderdag, 22 december 2011, 9:30 u.
Mijn kind, de wereld moet zich door gebed op Mijn Zoon voorbereiden.
Het plan van Mijn dierbare Zoon om de mensheid te redden voor de Tweede Komst is voltooid.
Er werd tijd gegeven om het geloof te verspreiden door deze en andere goddelijke boodschappen.
Zelfs een kleine groep van toegewijde Christenen die bidden voor de zielen van diegenen die Mijn Zoon
verloochenen, kan deze zielen redden.
Mijn kind, jij moet vragen aan zo veel mogelijk volgelingen om te bidden voor onschendbaarheid voor
deze arme zielen in zonde.
Ik smeek al de volgelingen van Mijn Zoon nooit de hoop voor de hele mensheid op te geven.
Vele arme zielen weten niet wat zij doen wanneer zij het bestaan van God de Hemelse Vader ontkennen.
Hun denkwijze wordt door menselijke logica gedicteerd waarbij alle dingen gebaseerd zijn op hoe zij met het
blote oog worden waargenomen.
Zij kunnen niet verstaan dat de aarde eenvoudig een planeet is die door God voor zijn kinderen
geschapen werd. Het is slechts een tijdelijke verblijfplaats.
Het Nieuwe Paradijs is hun ware erfdeel.
Bid, bid, bid voor deze kinderen opdat de Heilige Geest hun zielen zou aanraken en de liefde voor Mijn Zoon
in hun harten zou ontsteken.
Vergeet nooit dat Kerstmis een Heilig Feest is om de Verlosser te vieren die gezonden werd om jullie, al Mijn
kinderen, eeuwig leven te geven.
Jullie Heilige Moeder
Koningin van de Hemel

291. God de Vader: Mijn Zoon wordt gezonden om zijn rechtmatige Troon op te
eisen.
Zaterdag, 24 december 2011, 18:00 u.
Mijn dochter, net zoals Ik de eerste keer een Verlosser in de wereld gezonden heb om de mensheid te
redden, zo ben Ik nu klaar om Mijn Zoon, Jezus de Verlosser van de mensheid, nogmaals te zenden om
die zielen te redden die anders niet gered zouden kunnen worden.
Mijn kinderen moeten de betekenis begrijpen van het bitter zoete offer dat Ik voor de mensheid bracht toen
Ik voor de eerste keer Mijn Zoon zond.
Toen Ik besefte dat de enige manier om de mensheid te redden erin bestond een Redder te zenden, wist Ik
dat Ik niet kon verwachten dat een of andere profeet of uitverkoren ziel zulk een offer kon doorstaan.
Ik besliste, door de tweede persoon van Mijn Godheid, dat Ik een Zoon zou zenden om de mensheid te
redden. Dat was de enige doeltreffende manier om Satans plannen te verijdelen want zo groot was Mijn
liefde voor Mijn kinderen.
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Mijn Zoon te zien opgroeien tot een man was enerzijds verrukkelijk en anderzijds pijnlijk door de kennis van
wat Hem te wachten stond. Maar omwille van de diepe, tedere liefde die Ik heb voor ieder van Mijn kinderen,
was dit een offer dat bereidwillig werd ondergaan om zo Mijn familie te redden.
Nu De Waarschuwing naderbij komt bereid Ik eveneens de Wereld voor, door deze Heilige boodschappen,
om Mijn Zoon voor de Tweede Maal te verwelkomen.
De Tweede Komst van Mijn welbeminde Zoon is dichtbij, kinderen. Hij wordt gezonden om zijn
rechtmatige troon op te eisen wanneer Hij zal heersen als Koning van de Mensheid.
Deze glorierijke gebeurtenis zal spectaculair zijn en is het sluitstuk van het plan om het Menselijk Ras te
redden van het kwaad dat in jullie wereld bestaat. Satan zal binnenkort verworpen worden. Zijn volgelingen
en zij die boosaardig zijn van hart zullen geschokt en verbijsterd zijn. Zij zullen op dat moment een keuze
moeten maken. Ofwel neervallen en smeken om barmhartigheid en gered worden. Ofwel de grote gave
weigeren die hun zal aangeboden worden.
Mijn kinderen, verenig jullie allen en vrees de spot niet. Jullie worden geleid door de Heilige Geest en de
bescherming van de engelen en de heiligen in de Hemel wordt jullie verschaft. Het zal aan jullie zijn, Mijn
volgelingen, om het woord en de belofte van Mijn Zoon te verkondigen die verlangt dat deze boodschappen
over de hele wereld verspreid worden.
Het zal ook door jullie gebeden zijn dat verloren zondaars uit de armen van de Boze kunnen getrokken
worden.
Kinderen, jullie bevinden zich in de eerste fases van de laatste strijd. Jullie tweede kans op eeuwige
redding wordt jullie gegeven door de barmhartigheid van Mijn welbeminde Zoon. Verkwansel deze
gelegenheid niet. Voeg jullie samen als één man in vereniging met jullie familie in de Hemel om jullie broers
en zussen op aarde te redden.
Verheug jullie deze Kerstmis, want het zal een bijzondere viering zijn daar jullie nu moeten helpen om de
zielen voor te bereiden op De Tweede Komst van Mijn Zoon, nadat De Waarschuwing heeft plaatsgevonden.
Ik bemin jullie allen, kinderen. Aanvaard Mijn Liefde. Omarm, Mij, jullie Eeuwige Vader die alles zal doen wat
mogelijke is om jullie allen in het Nieuwe Tijdperk van Vrede op te nemen.
God de Vader

292. Houd het belang van het gezin in ere.
Zondag, 25 december 2011, 18:00 u.
Mijn dochter, vandaag wordt Mijn geboorte gevierd. Het is ook een bijzondere dag voor de gezinnen.
Onthoud dat ook de Heilige Familie op deze dag geboren werd. Die Heilige Familie heeft een betekenis
vandaag voor mensen in de hele wereld.
Net zoals alle zielen op aarde deel uitmaken van de familie van Mijn Eeuwige Vader, zo zouden mensen
overal het belang van het gezin in ere moeten houden.
Het is enkel door het gezin dat echte liefde geboren wordt. Omdat veel gezinnen in de wereld getroffen
worden door verdeeldheid, boosheid en scheiding, is het goed het volgende te begrijpen.
Indien er geen gezinnen op aarde zouden zijn, kon er geen leven zijn. Het gezin vertegenwoordigt alles
wat Mijn Eeuwige Vader verlangde voor zijn kinderen op aarde.
Gezinnen, wanneer zij samen zijn, scheppen een intieme liefde die alleen in de Hemelen gekend is. Schaad
het gezin en je zal de zuivere liefde schaden van elke ziel die deel uitmaakt van dit gezin.
Satan houdt ervan verdeeldheid te zaaien in de gezinnen. Waarom? Omdat hij weet dat de kern van de
liefde, essentieel voor de geestelijke groei van de mensheid, zal sterven wanneer het gezin uit elkaar valt.
Alstublieft, kinderen, bid voor de gezinnen dat zij samenblijven. Bid opdat gezinnen samen zouden bidden.
Bid om Satan te verhinderen binnen te dringen in jullie gezinswoning.
Vergeet nooit dat jullie allen deel uitmaken van de familie van Mijn Vader en jullie moeten die eenheid op
aarde nastreven op elk mogelijk moment. Dat is niet altijd het geval, Ik weet het, maar streef altijd naar
eenheid binnen het gezin om de liefde voor elkaar te bewaren.
Indien jullie geen gezin op aarde hebben, onthoud dan dat jullie deel uitmaken van de familie die Mijn Vader
schiep. Beijver jullie om jullie te vervoegen bij de familie van Mijn Vader in het Nieuwe Tijdperk van Vrede.
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Bid voor de genaden die nodig zijn om jullie rechtmatige thuis te bekomen in dit Nieuw Paradijs waarin jullie
zullen worden uitgenodigd bij Mijn Tweede Komst.
Jullie geliefde Jezus
Redder van de Mensheid

293. Ik werd beschuldigd van Ketterij (dwaalleer) en godslastering wanneer Ik op de
aarde liep.
Maandag, 26 december 2011, 15:50 u.
Ik ben jouw Jezus die jou nooit verlaat hoezeer jij ook lijdt. Ik ben de Alfa en de Omega, Zoon van God die
mens werd, geboren uit de Onbevlekte Maagd Maria.
Mijn zeer geliefde dochter, overstijg deze plotse uitbarsting van lijden en vergeet nooit het aantal zielen dat jij
door deze ontwikkeling redt.
Mijn kinderen moeten de zuivering ondergaan opdat hun zielen zouden gereinigd worden op dit moment.
Dus moeten ze hieraan wennen. Vele van Mijn kinderen worden nog steeds gezuiverd voor De
Waarschuwing plaatsvindt. Met de tijd zullen zij begrijpen waarom dit gebeurt, Mijn dochter.
De engelen zijn voortdurend bij je, als nooit tevoren. Want, Mijn dochter, jij zal nu omwille van deze
boodschappen het grootste aantal aanvallen aantrekken tot hiertoe.
Elk woord dat Ik zeg zal nu uiteengerukt worden.
Elke les en waarheid die Ik aan de wereld probeer mee te delen zal nu bevraagd en als godslasterlijk
geoordeeld worden.
Mijn Heilig Woord, wanneer het onderwezen werd aan Mijn volgelingen toen Ik op aarde rondging,
werd ook bekritiseerd.
Toen Ik onder Mijn volk wandelde werd Ik beschuldigd van ketterij en godslastering. Mijn woord werd op
vele plaatsen niet aanvaard en vooral niet bij de priesters en de Farizeeën.
Mijn dochter, deze mensen, die vol eigendunk beschimpen door hun zelfverklaarde kennis van de Schriften,
zullen de ergste beledigers zijn. Zij zullen verwaand opwerpen dat hun gebrekkige opvatting van de Heilige
Schrift belangrijker is dan de waarheid.
Hun hoogmoed belet hen Mijn stem te herkennen wanneer die in de wereld van vandaag meegedeeld
wordt.
Houd je nooit bezig met deze arme zielen, Mijn dochter, want zij zijn niet van het licht. Spijtig genoeg
geloven zij dat van zichzelf wel. Onthoud dat zij die neerkijken op en spotten met anderen in Mijn naam, Mij
niet vertegenwoordigen.
Zij betonen geen liefde, begrip of nederigheid.
Deze aanvallen stapelen zich op om jou te doen stoppen met dit werk en om nieuwe twijfels in jouw geest te
brengen. Bid voor deze mensen. Negeer ze. Focus enkel op Mijn stem en laat niet toe dat dit heilig werk op
deze manier aangetast wordt.
Satan werkt zeer actief in deze zielen en zal elk sluw argument gebruiken om deze boodschappen die van
Mijn lippen komen te ondermijnen. Door je in te laten met of te antwoorden op deze aanvallen, geef je Satan
de macht die hij zoekt.
Ga nu in vrede. Blijf vooruit kijken en wees altijd gehoorzaam aan Mijn verlangens. Herinner je dat jij Mij de
gave van jouw vrije wil gegeven hebt. Sta Mij daarom toe je te leiden. Stel je volledig vertrouwen in Mij.
Ik bemin je.
Jouw Jezus

294. De Maagd Maria: De Barensweeën zijn begonnen.
Dinsdag, 27 december 2011, 14:00 u.
Mijn kind, de barensweeën zijn begonnen.
De tijd is gekomen voor de geboorte van een Nieuwe wereld, een nieuw begin.
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Veel veranderingen zoals nog nooit voorheen gezien werden zullen nu op aarde plaatsvinden.
Mijn Hemelse Vader zendt Mijn geliefde Zoon Jezus Christus om de mensheid eens te meer te redden van
haar zondigheid.
Jij, Mijn kind, zal een reeks gebeurtenissen zien die jou reeds geopenbaard werden.
Je moet niet bang zijn want deze zuivering is noodzakelijk om de mensheid wakker te schudden om
zielen te redden.
De tekens zullen zoals voorzegd beginnen. Mijn kinderen moeten deze veranderingen aanvaarden met
een nederig en berouwvol hart.
Bid, bid voor de zielen opdat zij zich ontdoen van de zonde van hoogmoed en vergeving zoeken voor hun
beledigingen tegen God de Vader.
Wanneer zij nalaten zichzelf te redden zal dat leiden tot een strenge kastijding.
De barmhartigheid van Mijn Zoon is zo groot dat Hij tijd zal geven aan Mijn kinderen om berouw te tonen.
Maar jullie moeten nu bidden voor alle zielen opdat zij waardig zouden worden het Nieuwe Tijdperk van
Vrede binnen te gaan.
Jullie geliefde Moeder
Maria Koningin van de Hemel

295. God de Vader: Aanvaard deze laatste kans of zie een verschrikkelijke kastijding
onder ogen.
Woensdag, 28 december 2011, 15:30 u.
Mijn dochter, jij hebt nu de plicht om al Mijn kinderen overal te informeren omtrent de dringende noodzaak
verlossing te zoeken.
Omwille van Mijn grote barmhartigheid zend Ik nu Mijn Zoon om de mensheid een laatste kans te geven om
tot Mij, hun Hemelse Vader, terug te keren.
Ik kan openbaren dat de grote Barmhartigheid die aan al Mijn kinderen zal getoond worden slechts
eenmaal zal plaatsvinden.
Zij, Mijn kinderen, moeten deze laatste kans op redding aanvaarden of verdragen dat een verschrikkelijke
kastijding over de wereld zal komen.
Elke afzonderlijke ziel zal binnen korte tijd de tekens van de verlichting van het geweten zien.
Ieder van hen zal beschaamd op de knieën vallen, wanneer zij, misschien wel voor de eerste keer, zien hoe
pijnlijk hun zonden in Mijn ogen zijn.
Zij die een goed en nederig hart hebben zullen deze grote barmhartigheid met dankbaarheid en opluchting
aanvaarden.
Anderen zullen het een zeer moeilijke beproeving vinden en velen zullen Mijn liefde en vriendschap
weigeren.
Bid dringend voor deze zielen, Mijn dochter, want zonder gebeden kan aan hen geen tweede kans gegeven
worden.
De wereld zal uiteindelijk de macht van zijn Hemelse Vader aanvaarden wanneer het wonder aan de hemel
door iedereen overal zal gezien worden.
De geboorte van een nieuwe wereld is bijna voor jullie gekomen. Grijp Mijn barmhartigheid nu jullie het
kunnen. Stel niet uit tot de laatste minuut.
Voeg jullie samen als een eenheid in vereniging met Mij om het Nieuwe Tijdperk van Vrede te omhelzen
dat wacht op al die minzame zielen die Mij beminnen.
Mijn Barmhartigheid is evenwel zo groot, dat het gebed dat Mijn Zoon aan de wereld door jou gegeven heeft,
Mijn dochter, voor de immuniteit voor deze zielen (zie hieronder het uittreksel van de Kruistocht van Gebed
nummer 13) zo krachtig zal zijn dat de zielen die zich nog steeds in duisternis bevinden kunnen en zullen
gered worden.
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Kruistochtgebed (13)
Gebed om te smeken voor Immuniteit.
“O Hemelse Vader, door de Liefde van Uw geliefde Zoon, Jezus Christus, Wiens Lijden op het Kruis ons gered
heeft van zonde, alstublieft, red al die zielen die nog steeds Zijn Hand van Barmhartigheid afwijzen.
Overspoel hun zielen, lieve Vader, met Uw teken van Liefde.
Ik smeek U, Hemelse Vader, hoor naar mijn gebed en red deze zielen van de eeuwige verwerping.
Omwille van Uw Barmhartigheid, sta hen toe als eersten het Nieuwe Tijdperk van Vrede op Aarde binnen te
gaan. Amen.”
Vergeet nooit de kracht van het gebed kinderen en hoe het de kastijding kan verzachten.
Bid, bid, bid opdat de wereld kan en zal gered worden en de Grote Beproeving kan afgewend worden.
Jullie Hemelse Vader
God de Allerhoogste

296. De Maagd Maria: Mijn Rozenkrans kan naties redden.
Donderdag, 29 december 2011, 14:15 u.
Mijn kind, het bidden van Mijn Heilige Rozenkrans kan naties redden.
Mijn kinderen mogen nooit de kracht van Mijn Heilige Rozenkrans vergeten.
Hij is zo krachtig dat het de Bedrieger waardeloos maakt. Hij kan niets doen tegen jullie of jullie familie
wanneer jullie hem dagelijks bidden.
Alstublieft, vraag Mijn kinderen om vanaf vandaag te beginnen met het bidden van Mijn Heilige Rozenkrans
om zo niet enkel hun eigen familie, maar hun ook hun gemeenschappen te beschermen.
De Rozenkrans is het krachtigste wapen tegen het plan van de Duivel om te verwoesten wat hij kan in deze
dagen, zijn laatste op aarde.
Onderschat nooit de leugens die hij in de geesten van mensen plant om Mijn kinderen weg te trekken van de
waarheid.
Zo velen zullen, onder zijn invloed, protesteren en vechten tegen de waarheid van de Grote Barmhartigheid
van Mijn Zoon.
Door Mijn Heilige Rozenkrans te bidden kunnen jullie deze zielen tegen leugens beschermen.
Hun harten kunnen en zullen zich openen indien jullie tijd vrij maken om Mijn Rozenkrans te bidden.
Bid nu voor Mijn kinderen opdat hun harten zich mogen openen voor de waarheid. Bid ook opdat al Mijn
kinderen de kracht mogen vinden om de barmhartigheid van Mijn Zoon te aanvaarden.
Jullie geliefde Moeder
Koningin van de Engelen

297. Elke soort van Barmhartigheid zal betoond worden aan diegenen die Mijn Vader
niet liefhebben.
Donderdag, 29 december 2011, 15:00 u.
Mijn zeer geliefde dochter, Mijn kinderen zullen binnenkort wakker worden uit een diepe ledige slaap.
Wanneer zij bij De Waarschuwing ontwaken, zullen velen benauwd zijn. Tegen hen die angst zullen hebben,
zeg Ik het volgende.
Wees dankbaar, je bent ontwaakt uit de duisternis.
Wees blij dat Mijn licht van Barmhartigheid je getoond wordt. Indien je dit pijnlijk vindt dan smeek Ik je deze
zuivering met nederigheid te ondergaan. Want zonder deze reiniging zal je geen eeuwig leven hebben wat je
recht is.
Bid tot Mij om je tijdens deze moeilijke momenten te helpen en Ik zal je optrekken en je de kracht geven
die je nodig hebt.
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Indien je Mijn Barmhartigheid verwerpt zal je slechts een korte periode krijgen om berouw te tonen.
Elke soort van barmhartigheid zal betoond worden aan diegenen die Mijn Vader niet beminnen. Maar
weet dat Zijn geduld op raakt.
Er zal één grote Akte van Mijn Barmhartigheid betoond worden. Het zal aan jullie zijn om nederig te worden
en te smeken om genade. Jullie kunnen daartoe niet gedwongen worden.
Bid opdat wanneer jullie deze zuivering niet aankunnen, anderen voor jullie ziel zullen bidden.
Wees nooit bang voor Mij. Weiger Mijn reddende hand nooit. Want zonder Mij zijn jullie niets. Wacht niet
met Mijn liefde in te roepen tot het te laat is om jullie te helpen.
Jullie Verlosser
Jezus Christus

298. Zonder Mijn Akte van Barmhartigheid zouden naties elkaar vernietigen.
Zaterdag, 31 december 2011, 12:00 u.
Uittreksel van een private boodschap geopenbaard aan Maria van de Goddelijke Barmhartigheid waarin
het 16de Kruistocht van Gebed is opgenomen. Hierin wordt gebeden opdat de mensen de genaden
zouden aannemen die hun door Jezus gegeven worden tijdens De Waarschuwing en een belofte om Zijn
Allerheiligste Woord aan de wereld mee te delen.
Mijn dochter, De Waarschuwing zal aan allen de authenticiteit van deze, Mijn heilige boodschappen aan de
wereld bewijzen. Je moet ze nooit in twijfel trekken. Geen enkele ervan is op een of andere manier
bezoedeld.
Bereid je voor op De Waarschuwing en zeg aan je familie en kinderen een klein gebedje te bidden om
vergeving voor hun zonden.
Ik zal je nu een speciaal Kruistochtgebed (16) geven voor de wereld om de zielen te helpen sterk te blijven
tijdens de Grote Akte van Barmhartigheid die Ik nu aan de wereld schenk.

Kruistochtgebed (16)
Om Genaden te aanvaarden, aangeboden tijdens De Waarschuwing.
“O mijn Jezus, houd mij sterk gedurende deze beproeving van Uw Grote Barmhartigheid. Geef mij de nodige
genaden om klein te worden in Uw Ogen.
Open mijn ogen voor de Waarheid van Uw belofte van Eeuwige Redding.
Vergeef mij mijn zonden en toon mij Uw Liefde en Hand van Vriendschap.
Omsluit mij in de armen van de Heilige Familie, zodat wij allen opnieuw één kunnen worden.
Ik bemin U, Jezus, en ik beloof U vanaf vandaag dat ik Uw Heilig Woord zal verkondigen zonder vrees in mijn
hart en met zuiverheid van ziel voor eeuwig en altijd. Amen.”
Heb geen vrees voor deze grote Akte van Mijn Barmhartigheid die moet plaatsvinden, want anders zouden
naties elkaar vernietigen.
Het grootste deel van de mensheid zal zich bekeren maar de strijd voor de zielen zal zich nu
intensifiëren.
Jouw geliefde Jezus
Verlosser van heel de Mensheid

299. De Maagd Maria: Tijdelijke vrede in de wereld indien duistere zielen zich
bekeren.
Zondag, 1 januari 2012, 15:00 u.
Mijn kind, de tijd is nabij, maar Mijn kinderen moeten geduld hebben. Alles zal gebeuren overeenkomstig
de Heilige Wil van Mijn Vader.
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Kinderen, jullie moeten beseffen dat de duistere krachten in jullie wereld jullie geloof in God de Vader
bedreigen. Deze boze machten zullen niet winnen omdat zij geen macht hebben over Mijn Hemelse Vader.
Toch zullen zij hun naaste broeders en zusters kwellen door moord, oorlog en heerszucht.
Bid opdat deze duistere zielen spoedig het licht van Mijn Zoon zouden zien. Indien zij zien en zich tijdens De
Waarschuwing bekeren dan zal er een tijdelijke vrede op aarde heersen.
Mijn Zoon, Jezus Christus, op wie alle zielen moeten vertrouwen om redding, wacht vol ongeduld om Zijn
Grote Barmhartigheid naar de mensheid te brengen.
Bid vurig, Mijn kinderen, voor de redding van deze duistere zielen die De Waarschuwing mogelijks niet
overleven.
Deze arme zielen zullen geterroriseerd zijn, niet alleen wanneer zij hun zonden zullen zien, maar ook
wanneer zij de duisternis zullen zien waarin zij zich bevinden. Die duisternis heeft hun zielen zozeer bedekt
dat het licht van de barmhartigheid van Mijn Zoon hen zwak en onmachtig zal maken.
Velen zullen te zwak zijn om de barmhartigheid te grijpen die Mijn Zoon hun wil schenken.
Ik verzoek jullie dringend te bidden voor deze zielen. Mijn Zoon is vastberaden om deze zielen eerst te
redden. Hij heeft meer gebed nodig, kinderen. Jullie moeten om barmhartigheid smeken voor deze
verduisterde zielen.
Mijn kind, vraag Mijn kinderen om dit Kruistochtgebed (17) toe te wijden aan mij, de Moeder van
Verlossing.

Kruistochtgebed (17)
Gebed tot de Moeder van Verlossing voor Duistere Zielen.
“O Onbevlekt Hart van Maria, Moeder van Verlossing en Middelares van alle Genaden, U die zal deelnemen aan
de redding van de mensheid uit de verdorvenheid van Satan, bid voor ons.
Moeder van Verlossing, bid dat alle zielen kunnen gered worden en de Liefde en Barmhartigheid aanvaarden
betoond door Uw Zoon, Onze Heer Jezus Christus, Die nog eens terugkomt om de mensheid te redden en om ons
de kans te geven op Eeuwige Redding. Amen.”
Jullie geliefde Moeder
Moeder van Verlossing

300. Er is slechts één waarheid. Eén licht. Al het andere is een leugen.
Zondag, 1 januari 2012, 17:30 u.
Mijn zeer geliefde dochter, weet dat hoe moeilijk deze zending ook is, Ik nooit zal nalaten jou te leiden.
Mijn stem bemoedigt je altijd. Mijn geest beweegt jouw hart zodat jij er machteloos tegen bent. Mijn liefde is
zo omhullend dat jij niet in staat bent Mij je rug toe te keren of Mij te verloochenen. Toch vindt jij dat je
onderweg struikelt.
Wanneer jij probeert om Mijn woord te analyseren dan zal je ontdekken dat jij niet in staat bent om dat met
succes te doen. Geen enkele hoeveelheid ontledingen kan de waarheid veranderen van wat Ik zeg.
Niemand, Mijn dochter, ook jij niet, heeft de autoriteit om de betekenis van Mijn Heilig Woord te
verdraaien opdat het wat meer aanvaardbaar zou zijn in jullie ogen.
Dat geldt ook voor Mijn woord in de Heilige Bijbel en Mijn woord vervat in deze boodschappen.
Heb meer vertrouwen in Mij, Mijn dochter. Vraag Mijn kinderen en al Mijn geliefde volgelingen Mij volledig te
vertrouwen.
Ik zal de mensheid nooit laten vallen. Ik zal Mij nooit afkeren van de smeekbeden van Mijn gekoesterde
kinderen. Ik zal altijd antwoord geven aan arme zielen die smeken om Mijn Barmhartigheid.
Wat Ik nooit zal doen, Mijn dochter, is tot Mijn kinderen spreken om te voldoen aan hun behoeften en
hun te geven wat zij willen horen.
De waarheid moet gezegd worden. Mijn Heilig Woord mag nooit afgezwakt en met de waarheid mag nooit
geknoeid worden.
Mijn Heilig Woord mag nooit veranderd, aangepast of verdraaid worden zodat het een leugen wordt.
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Weet dat de tijd voor Mijn gerechtigheid nabij is. Begrijp dat Mijn Barmhartigheid groot is, maar de
verdorvenheid die Ik in jullie wereld zie doet Mij walgen.
Die verdorvenheid wordt zelfs gerechtvaardigd door diegenen die Mijn woord belijden en die beweren Mij te
kennen.
Zij hebben Mijn onderrichtingen al eeuwenlang verdraaid om te voldoen aan hun hebzucht, begeerte,
hoogmoed en gierigheid.
Hoe breekt het Mijn Hart wanneer Ik voor Mijn ogen verdorven handelingen zie en merk hoe aan Mijn
kinderen wordt wijsgemaakt om te geloven dat deze handelingen aanvaardbaar zijn in Mijn ogen.
Word wakker voor de waarheid. Mijn grote barmhartigheid staat ter beschikking van elke ziel tijdens De
Waarschuwing.
Maar pas op. Die Christenen die geloven dat de verdraaide waarheid van Mijn leer aanvaardbaar zal zijn in
Mijn ogen zullen tijdens De Waarschuwing geschokt worden. Zij zullen zich verzetten tegen de waarheid
wanneer Ik bekend maak hoe hun zonden Mij ten zeerste beledigen.
Ik doe een dringende oproep tot deze mensen om te aanvaarden dat Ik de waarheid ben en het licht. Er is
slechts één waarheid. Eén licht. Al de rest is een leugen.
Onderzoek oprecht jullie geweten, kinderen, voor De Waarschuwing plaatsvindt. Leer de waarheid te
herkennen alvorens je voor Mij komt. Want dan en alleen dan zal jullie lijden minder zijn.
Jullie Leraar en Verlosser
Redder van heel de Mensheid
Jezus Christus

301. De Maagd Maria: De tijd voor de Triomf van Mijn Onbevlekt Hart is niet veraf.
Maandag, 2 januari 2012, 12:00 u.
Mijn kind, de tijd van de triomf van Mijn Onbevlekt Hart is niet meer veraf.
Wanneer Satans macht afneemt wordt hij steeds meedogenlozer in zijn jacht op zielen.
Zelfs sterke zielen zullen deze periode moeilijk vinden omdat hun geloof tot het uiterste getest zal worden.
Mijn kind, wanneer het geloof van Mijn kinderen op deze wrede wijze getest wordt mogen zij niet wankelen
maar waakzaam blijven. Zij moeten te allen tijde zuiver van hart blijven.
Zij moeten ook zwijgzaam blijven wanneer zij afgunst voelen in hun zielen. Afgunst en jaloersheid leiden tot
haat. Afgunst op uitverkoren zielen neemt toe, zelfs onder diegenen die Mijn Zoon liefhebben.
Kinderen, jullie mogen nooit bezwijken onder die bekoring die de Duivel in jullie harten plaatst.
Een wijdverspreide jaloersheid op alle zieners en heilige boodschappers in de wereld zal vanaf nu
toenemen. Dat werd voorzegd want zij behoren tot de vele heiligen van de eindtijd.
Hun levenslot is hard en zij zullen intens lijden omwille van de taak die hun werd toevertrouwd.
Mijn kind, Ik roep al diegenen op die Mij, hun Heilige Moeder, vereren om tot Mij te bidden voor de
bescherming van zieners en eindtijdprofeten.
Zij hebben jullie gebeden nodig. Zelfs indien jullie twijfels hebben omtrent deze zielen die uitgekozen werden
om de waarheid aan de wereld mee te delen, bid dan toch voor hen.
Jullie zijn allen Gods schepping. Jullie moeten elkaar liefhebben. Verkondig het heilig woord van Mijn
Zoon, maar nooit ten koste van het beledigen van een van Gods andere kinderen.
Beledigingen ontspringen niet uit liefde. Zij komen van de Misleider wiens haat voor de mensheid geen
grenzen kent.
Indien jullie Mijn Zoon beminnen en iets aan te merken hebben op een andere ziel, verzegel dan jullie
lippen.
Belaster een ander nooit in de naam van Mijn Zoon.
Mijn Hart wordt als met een zwaard doorboord wanneer Ik die zielen die toegewijd zijn aan mij, de Heilige
Moeder van God, zie schimpen op uitverkoren zieners die zielen helpen redden.
Bid, bid, bid voor de zieners die door God de Vader vandaag in de wereld werden uitgekozen.
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Wees ervan overtuigd dat zij die de grootste beledigingen ondergaan diegenen zijn die in de naam van
Mijn Zoon spreken.
Diegenen van wie de boodschappen hevig betwist, afgekeurd en verscheurd worden, zijn meestal de
uitgekozen zielen.
Zij zijn de eerste doelwitten van de Duivel die, door middel van anderen, de gelovigen zal honen opdat zij
deze zieners zouden verwerpen.
Onthoud dat deze boodschappers Mijn Zoon en Zijn Heilig Woord vertegenwoordigen.
Verwerp de waarachtige ziener en jullie verwerpen het woord van Mijn dierbare Zoon.
Bid altijd om onderscheiding. Hoe dan ook mogen jullie nooit openlijk deze goddelijke boodschappen
bespotten die aan de mensheid gegeven worden om de zielen te redden van de vuren van de Hel.
Blokkeer het werk van deze zieners en jullie blokkeren de redding der zielen.
Jullie geliefde Moeder
Koningin van de Hemel
Moeder van Verlossing

302. God de Vader: Twee miljard zielen zullen zich bekeren als resultaat van deze
boodschappen.
Dinsdag, 3 januari 2012, 15:30 u.
Mijn dochter, het visioen dat Ik je vandaag gaf en waarin Ik je het gelaat openbaarde van Mijn Zoon en Mij,
je geliefde Hemelse Vader, is zeldzaam.
Jij bent gezegend omdat jou dit buitengewoon geschenk vanuit de Hemelen gegeven is. Jouw lijden zal nu
afnemen en je zal veel sterker worden dan voorheen.
Vrees dit werk nooit, want je moet nu toch al weten dat alle macht op aarde in Mijn Hemelse handen ligt.
Niemand heeft macht over De Vader. Zelfs de Misleider kan Mijn Hemels plan voor de Mensheid niet
verknoeien of veranderen.
De Hemel verheugt zich omwille van de bekeringen die voortvloeien uit Mijn boodschappen voor de wereld.
Meer dan twee miljard zielen zullen zich bekeren als een direct gevolg van deze goddelijke
boodschappen.
Niemand zal dit werk stoppen. Zij mogen proberen, maar dat zal nutteloos zijn.
Mijn goddelijke bescherming overdekt alle zielen die de waarheid van eeuwige verlossing verkondigen.
Geef nooit op, kinderen, hoe zwaar jullie lijden ook wordt. Vergeet nooit dat lijden jullie dichter bij Mijn
Hemels Koninkrijk brengt.
Jullie, Mijn kinderen, zullen je binnenkort verheugen wanneer jullie de genaden voelen die door Mijn Zoon
over jullie worden uitgestort.
Blijf alert. Blijf bidden voor alle zielen en twijfel niet één minuut dat Ik het ben, jullie Eeuwige Vader, die jullie
door deze boodschappen vrede geef naar geest, ziel en lichaam.
Behandel deze boodschappen als heilig. Zij zijn en zullen altijd in overeenstemming zijn met Mijn woord
dat sinds het begin der tijden aan de mensen gegeven werd. Zij zullen de vlam van jullie ziel aanwakkeren
op een manier die jullie moeilijk zullen kunnen negeren.
Sta Mijn geest toe jullie te bereiken en ontspan. Enkel dan kan Ik jullie ziel aanraken zodat een sprankel van
herkenning jullie hart zal ontvlammen.
Ik roep jullie op naar Mij toe te rennen opdat Ik jullie kan omhelzen zoals alleen een Vader kan.
Laat Mij jullie Mijn bescherming en genaden geven om jullie sterk genoeg te maken om te strijden in Mijn
leger tegen het kwaad in jullie wereld.
Mijn leger zal de vrede voortbrengen die jullie zo verlangen en de liefde die jullie nodig hebben om
jullie dorst te lessen.
Ga in Vrede, kinderen, in de wetenschap dat de waarheid vervat zit in deze boodschappen die Ik voor de
hele wereld bevestigd heb.
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Jullie zullen Mijn liefde herkennen indien jullie zuiver en nederig zijn van hart. Word klein als een kind in
Mijn ogen. Dan alleen zal Ik jullie als een engel opheffen in Mijn Hiërarchie, wanneer de tijd gekomen is.
Ga in vrede. Leg jullie vermoeide hoofd op Mijn schouder en Ik zal jullie de troost en verlichting schenken
die jullie verlangen.
Ik bemin jullie, kinderen. Ieder van jullie in het bijzonder.
Ik verheug Mij, want wanneer de dag komt voor onze Heilige Familie om zich te herenigen, zullen alle
Hemelen zingen in lofprijzing en dankzegging voor de eeuwigheid.
God de Vader

303. Ik zal Mij binnen zeer korte tijd bekend maken.
Woensdag, 4 januari 2012, 18:15 u.
Mijn dochter, Ik zal Mij binnen zeer korte tijd bekend maken.
De voorbereidingen zijn klaar, maar Ik heb meer gebed nodig voor diegenen die een ellendige dood zullen
sterven in staat van doodzonde tijdens De Waarschuwing.
Ik verzoek Mijn volgelingen dringend om te bidden, te bidden, te bidden, voor hun arme zielen.
Ik bemin jullie, Mijn geliefde volgelingen. Hoe verblijd Ik Mij in de liefde en de zuiverheid van hart die Ik onder
jullie waarneem. Jullie schenken Mij zoveel troost en verlichten Mijn lijden. Jullie toewijding is als een
balsem op Mijn etterende wonden.
In de wereld, waarin Ik door zo velen weggestuurd en verworpen word, is het jullie trouw, Mijn geliefde
volgelingen, die Mij grote vreugde schenkt.
Mijn lijden wordt gedicteerd door de graad van goddeloosheid in de wereld. Deze wereld die ambitie,
eigen glorie en valse idolen vereert.
Mijn naam wordt niet als belangrijk beschouwd. Mijn stem wordt boven het kabaal van de zelfbezetenheid
niet gehoord.
Hoe luid schreeuwen en pochen zij om hun wereldse winsten. Maar het is het gefluister van Mijn
geliefde volgelingen dat Mij toestaat te spreken zodat Mijn stem gehoord wordt.
Jullie, Mijn volgelingen, zijn nu met Mij verenigd op een wijze die jullie zal verbazen.
Ga, Mijn dochter, en zeg Mijn geliefde volgelingen dat Ik hen bemin en dat Mijn genaden hen sterk genoeg
zullen maken om Mijn Heilig Woord te verkondigen aan een wereld die het nodig heeft de waarheid te horen
zodat zielen kunnen gered worden.
Jullie geliefde Jezus

304. Pogingen tot een Nucleaire Oorlog in het Oosten.
Woensdag, 4 januari 2012, 19:20 u.
(Uittreksel uit een privéboodschap aan Maria van de Goddelijke Barmhartigheid.)
Mijn zeer geliefde dochter, luister nu naar Mij terwijl Ik de wereld erover inlicht dat in het Oosten landen
pogingen beginnen te ondernemen om elkaar te vernietigen.
Er is veel gebed nodig om ervoor te zorgen dat deze nucleaire oorlog en andere gruweldaden afgewend
worden. Vergeet nooit dat gebed machtig is en vele boosaardige gebeurtenissen kan matigen.
Ik moet jullie herinneren aan Mijn verlangen naar gebed om zielen te redden.
Ik heb meer zielen nodig, Mijn dochter, vooral diegenen die bestemd zijn om te sterven tijdens De
Waarschuwing.
Jullie moeten intussen weten dat dit Mijn grootste verlangen is en het zullen de gebeden van Mijn
volgelingen zijn die de redding van deze zielen kunnen bekomen.
Ik smeek de gebedsgroepen overal dringend, om nu vurig te bidden voor zulke zielen.
God, Mijn Eeuwige Vader, zal antwoorden in overeenstemming met jullie verzoeken en een levenslijn
uitwerpen naar deze arme zielen.
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Je bent moe nu, Mijn dochter. Ga in vrede. Rust.
Jouw Jezus

305. Oordeel en vervloek anderen in Mijn naam en je spuwt in Mijn gelaat.
Zaterdag, 7 januari 2012, 15:40 u.
Mijn zeer geliefde dochter, terwijl Mijn volgelingen onderling blijven bekvechten omtrent de authenticiteit van
deze heilige boodschappen van Mij aan de wereld, blijven steeds meer zielen van Mij gescheiden.
Tot diegenen onder jullie die beweren Mij te kennen, wees ervan overtuigd dat jullie liefde voor Mij bewezen
moet worden.
Het is niet voldoende te zeggen dat jullie Mij beminnen. Jullie moeten eerst jullie naaste liefhebben.
Hoe hebben jullie je naaste lief? Door hem te behandelen met liefde en respect ongeacht hoezeer hij jullie
beledigt.
Wee diegenen van jullie die een ander belasteren in Mijn naam. Jullie zijn voor Mij verloren. Zonder
nederigheid in jullie hart, terwijl jullie een ander oordelen en vervloeken in Mijn naam, spuwen jullie in Mijn
gelaat.
Onthoud dat jullie Mij niet vertegenwoordigen wanneer jullie anderen openlijk beledigen en haten.
Toch zijn er velen onder diegenen die zichzelf voordoen als Mijn heilige apostelen die in deze val
trappen, voor hen door Satan opgezet met de bedoeling hen te doen struikelen.
Ga weg, zeg Ik. Bid om vergeving. Het ware veel beter dat jullie meer tijd namen om te bidden voor de
redding van jullie broeders en zusters.
O hoe verlang Ik ernaar dat die volgelingen die zeggen dat zij in Mijn naam komen, zich zouden gedragen
op de manier die Ik hun geleerd heb. Hoe kwetsen zij die arme zielen die hun uiterste best doen om
nederig te blijven in Mijn ogen.
Er is een grote nood aan onderscheiding met betrekking tot deze heilige boodschappen die komen
van Mijn goddelijke lippen, de laatste van dit soort boodschappen in deze eindtijd.
Vorm nooit jullie eigen opinie op basis van een gebrekkig begrip omtrent wie Ik ben en over Mijn leer.
Bovenal ben Ik eerst een God van barmhartigheid alvorens Ik kom als Rechter.
Ik bemin jullie allen, maar Ik onderga vandaag dezelfde pijn als die Ik onderging in de Hof van Gethsemani.
Ik zal nooit rusten alvorens Ik jullie gered heb van de Boze.
Elke persoon die beweert dat Ik niet lijd, kent Mij niet.
Om het even wie, die denkt dat hem de autoriteit gegeven is om anderen in Mijn naam te oordelen, bemint
Mij niet echt. In plaats daarvan bemint hij zichzelf en is hij vol hoogmoed.
Wie anderen ook maar met de vinger wijst met de bedoeling hen te dwingen in Mij te geloven, heeft
eveneens Mijn leer van liefde, nederigheid en geduld, verkeerd begrepen.
Vele welmenende Christenen geloven dat het hun rol is Mijn leer te analyseren en er opnieuw de betekenis
van te bepalen. Maar vele van hun analyses zijn gebaseerd op menselijk en logisch redeneren wat weinig
inhoud heeft in Mijn Koninkrijk.
Wanneer Ik jullie dringend verzoek om klein te worden in Mijn ogen, dan bedoel Ik zo klein als een kind dat
niet betwijfelt (in twijfel trekt). Ik bedoel als een kind dat volledig vertrouwen heeft in zijn vader zonder vrees
in zijn hart.
Zolang jullie niet klein geworden zijn in Mijn ogen, zijn jullie niet geschikt om te spreken in Mijn
naam.
Alleen wanneer jullie de nederigheid vinden waarnaar Ik op zoek ben, kunnen jullie Mij helpen zielen te
redden.
Jullie leraar
Verlosser van de Mensheid
Jezus Christus
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306. God de Vader: Jullie, Mijn geliefde kinderen, hebben een heerlijke toekomst in
het vooruitzicht.
Zondag, 8 januari 2012, 14:04 u.
Ik ben de Koning van geheel de schepping. Ik ben de Alfa en de Omega. Heel de mensheid zal Mij eren,
God de Vader, Schepper van de mensheid en Allerhoogste Koning.
Mijn liefste dochter, de tijd voor de mensheid om Mij, hun Hemelse Vader, te eren in al Mijn glorie is eindelijk
zeer nabij.
De gebeden van Mijn geliefde kinderen, Mijn nederige dienaars, redden zielen en een groot deel van de
mensheid tegen de krachten van de duisternis die de aarde bedekt.
Voorwaar, zo zeg Ik tot jullie allen, Mijn nederige volgelingen en zij die in Mij geloven, de Schepper van de
hele mensheid, verenig jullie. Jullie moeten samensmelten tot één kracht om Mij, jullie Vader, te eren.
Bid nu in eenheid voor wereldwijde bekering. De Heilige Geest werd over de hele wereld uitgestort op 10
mei 2011. Het heeft al zo vele goede zielen gewenkt om Mijn woord te verkondigen.
Nu de macht van Satan afneemt, zal hij zoveel mogelijk zielen aanvallen. De ergste aanvallen zullen
gericht zijn op Mijn Kerken en op al diegenen die Mij, hun Hemelse Vader, eren.
Het geloof van Mijn Kerk zal blijven afnemen, maar het geloof van diegenen die voor Mij buigen zal de
mening van goede Christenen van overal beïnvloeden en hen dichter bij Mij brengen.
Er ontstaat veel verwarring tussen Mijn kinderen. Tot al diegenen die weggetrokken worden van het gebed
tot Mij, God de Allerhoogste, hoor Mijn smeekbede aan de mensheid.
Laat nooit toe dat iemand jullie wegtrekt van de waarheid van Mijn Heilig Woord dat gegeven wordt aan de
mensheid om zielen te redden.
Laat nooit toe dat iemand jullie ontmoedigt om te bidden voor deze arme gekwelde zielen die door
Satan gegrepen zijn.
Verenig jullie tot één geheel, kinderen, en bid nog een laatste maal om Barmhartigheid. Jullie gebeden
schenken Mij de hulp die vereist is om het grootste deel van de mensheid te redden.
Jij, Mijn dochter, bent de eindtijdprofeet die het meest zal lijden. Omwille van deze zending zul jij de laatste
van dit soort boodschappen voor de wereld ontvangen en jij zal het eerste doelwit zijn van Satan en zijn
slaafse volgelingen.
Er zijn nu vele profeten aan wie een heilige zending werd gegeven en door Mij bekrachtigd om te
helpen de mensheid te leiden.
Na jouw zending zal Ik niemand anders zenden om Mijn boodschappen mee te delen want de wereld,
zoals jij hem kent, zal voor altijd veranderd zijn.
Als profeet van de eindtijd zal jouw stem eerst en vooral verworpen worden door gelovigen. Want zij
zullen deze goddelijke boodschappen agressief bestrijden op een manier dat het je zal doen schrikken en
bang maken, Mijn dochter.
Satan zal deze arme heilige zielen aanvallen met de bedoeling Mij te kwetsen. Hij heeft reeds de harten
van gelovigen verblind voor de waarheid.
Hij zal de waarheid verdraaien in de geesten van hen die eer bewijzen aan Mij, hun Hemelse Vader en
aan Mijn geliefde Zoon, Jezus Christus.
Hoe dan ook, wees blij, want veel bekeringen zijn reeds bekomen door de hulp van andere zieners en
profeten in de wereld.
Zo vele catastrofale gebeurtenissen zijn reeds afgewend omwille van hun werk.
Nochtans zal een zeker aantal kastijdingen de wereld blijven overkomen om naties te zuiveren.
Mijn dochter, de macht van de slang zal vernietigd worden en spoedig. Daarom is het dat Mijn kinderen de
toekomst niet moeten vrezen. Jullie, Mijn geliefde kinderen, hebben een heerlijke toekomst in het
vooruitzicht.
Al wat jullie moeten doen is bidden voor jullie broeders en zusters en volledig op Mij vertrouwen.
Terwijl De Waarschuwing, die weldra en onverwacht zal plaatsvinden, zielen zal redden, is er nog steeds
veel gebed nodig.
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De gebeden die Ik jullie nu vraag zijn in het bijzonder voor de jonge mensen in alle delen van de
wereld.
Dat zijn de kinderen die in de val gelopen zijn door de boosaardige leugens van Satan. Dat zijn de kinderen
die veel van hun tijd doorbrengen in valse afgoderij en in een droomwereld.
Zij hebben jullie gebeden het meeste nodig.
Verenig jullie, kinderen.
Zet jullie meningsverschillen aan de kant.
Schud jullie mantel van trots af.
Val neer in liefde en nederigheid om Mij te vragen naar de genaden die jullie nodig hebben.
Deze genaden zullen jullie zielen met de Heilige Geest overstromen. Enkel dan zullen jullie gebeden
gehoord en beantwoord worden.
Jullie geliefde Hemelse Vader
God de Allerhoogste

307. Jezus roept kinderen overal ter wereld toe.
Zondag, 8 januari 2012, 15:30 u.
Mijn liefste dochter, Ik roep alle kinderen op die boven zeven jaar oud zijn en elk afzonderlijk kind van Mij in
de wereld.
Jullie, Mijn kleine kinderen, zijn als juwelen in Mijn ogen.
Jullie schenken Mij zo’n tedere liefde en Ik vind groot genoegen in jullie gezelschap.
Weet dat Ik jullie zeer bemin. Sommigen onder jullie kennen Mij reeds en dat is goed.
Ik nodig jullie uit om meer met Mij te babbelen. In jullie eigen woorden. Als een vriend.
Heb nooit het gevoel dat jullie gebeden moeten leren of opzeggen die jullie moeilijk vinden.
Kom in plaats daarvan naar Mij en maak Mij deelgenoot van al jullie gedachten, angsten, nieuwtjes of
problemen.
Ik sta altijd aan jullie zijde, zelfs wanneer jullie Mij negeren. Ik ben altijd hoopvol.
Tot die arme jonge mensen wier leven gevuld is met onwaarheid of die te maken hebben met drank of
drugs, jullie moeten dit weten.
Hoewel jullie binnen in jullie een leegte kunnen ervaren, jullie moeten Mij je hand geven en Ik zal haar
vastpakken. Ik zal jullie ervoor behoeden om te verdrinken in een zee van verwarring.
Velen onder jullie voelen zich waardeloos of van geen betekenis. Jullie zijn zo overweldigd door hen die jullie
verafgoden in de wereld van de muziek en beroemdheid dat jullie jezelf helemaal onbekwaam voelen.
Heb nooit dat gevoel, Mijn kleine kinderen, want in Mijn ogen zijn jullie heel bijzonder.
Elk van jullie heeft een uniek plekje in Mijn Hart. Sta Mij toe om jullie mee te nemen op reis naar een
wonderschone nieuwe toekomst.
Ik zal binnenkort een nieuw wonderbaarlijk Tijdperk van Vrede en Glorie op aarde inleiden.
Wees sterk. Geef nooit op wanneer jullie je droevig voelen. Wanhoop nooit wanneer jullie je waardeloos
voelen.
Bedenk dat jullie geboren werden met een bedoeling. Het speelt geen rol wat jullie omstandigheden zijn, de
reden voor jullie geboorte is de volgende. Jullie werden geboren om samen met Mij deel uit te maken van
Mijn nieuw glorievol koninkrijk.
Ik weet dat het moeilijk voor jullie is om Mijn stem te horen omdat er zoveel valse goden zijn die jullie
aandacht proberen te trekken.
Mijn belofte aan jullie is deze. Leef jullie leven in hoop en liefde voor Mij, jullie Jezus en Ik zal jullie het
geschenk geven van het Paradijs. Dat Paradijs wacht op jullie, als jullie Mij alleen maar willen vragen jullie te
helpen op jullie reis naar Mij.
Ik ben de liefde die ontbreekt aan jullie leven.
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Ik ben de vrede die jullie zoeken.
Ik ben de hulp die jullie nodig hebben om opnieuw liefde in jullie harten te voelen.
Ik ben Liefde.
Ik ben het Licht.
Zonder Mij blijven jullie in duisternis.
Ik bemin jullie ongeacht hoezeer jullie Mij misschien ook kwetsen of beledigen.
Zeg dit kleine gebedje en Ik zal onmiddellijk naar jullie toegesneld komen.
“Jezus, als U mij kan horen, luister dan naar mijn kreet om hulp.
Alstublieft, help mij om te gaan met diegenen die mij pijn doen.
Help mij om de afgunst te stoppen die mijn leven dreigt over te nemen en help mij te stoppen met dingen te
wensen die ik niet kan hebben.
In plaats daarvan, open mijn hart voor U, lieve Jezus.
Help mij echte liefde te voelen – Uw liefde – en echte vrede te voelen in mijn hart. Amen.”
Verheug jullie, Mijn kinderen, want Ik spreek nu vanuit de Hemelen tot jullie hart.
Ik ben echt.
Ik besta.
Ik bemin jullie en Ik zal Mijn strijd om jullie te redden nooit opgeven zodat Ik jullie, jullie familie en vrienden
kan meenemen naar het Nieuwe Paradijs op Aarde.
Dat Paradijs werd geschapen voor Adam en Eva en zal nu op aarde terugkeren.
Ik wil dat jullie deel uitmaken van dit nieuwe heerlijke leven dat jullie dromen te boven gaat.
Ik zegen jullie nu.
Jullie geliefde vriend
Jezus

308. Na de Wereldwijde Biecht zal Ik voorbereidingen treffen voor Mijn Tweede
Komst.
Maandag, 9 januari 2012, 8:10 u.
Mijn zeer geliefde dochter, de tijd gaat snel vooruit en De Waarschuwing zal de voorbereiding op Mijn
Tweede Komst aankondigen.
Na de wereldwijde biecht, waarbij aan het grootste deel van de mensheid bijzondere genaden en
zegeningen zullen gegeven worden, zal Ik de weg voorbereiden voor Mijn Tweede Komst.
De mensheid moet aanvaarden dat de tijd voor die grote gebeurtenis bijna daar is.
Verspil geen tijd bij de voorbereiding van jullie ziel en die van jullie familie voor Mijn Glorierijke Wederkomst.
Mijn Tweede Komst zal een eind maken aan de kwelling die jullie al duizenden jaren op aarde meemaken.
Deze glorierijke gebeurtenis zal zo groot zijn dat niemand zal ontbreken om van ontzag en verbazing naar
adem te happen wanneer Ik aan de hemel verschijn.
Jullie van deze generatie zijn uitverkozen geworden om baat te vinden bij deze reis met Mij naar Mijn
Nieuwe Paradijs, gedurende het Tijdperk van Vrede, waarover Ik zal regeren.
Niemand mag uitgesloten worden. Niet één ziel mag toegestaan worden om door het net te vallen. Het is
Mijn grootste verlangen om jullie allemaal in Mijn Koninkrijk te brengen.
Dit is de heerlijkheid waarop de mensheid gewacht heeft sinds Mijn Dood op het Kruis.
Voor diegenen onder jullie die Mijn smeekbeden gewoon negeren, Ik roep jullie dringend op om nu te
beginnen met jullie voor te bereiden.
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Mijn tijd komt naderbij. Ik heb nu Mijn laatste boodschapper in de wereld gezonden om jullie te helpen
jullie zielen klaar te maken. Dat werd voorzegd.
Negeer Mijn waarschuwing niet want anders zullen jullie niet waakzaam zijn en jullie zullen je niet gepast
voorbereiden.
Ik zal van nu af aan veel boodschappen meedelen zodat de wereld klaar is om Mij als hun Heerser te
aanvaarden.
Jullie geliefde Jezus
Verlosser van heel de Mensheid

309. De Maagd Maria: Zoveel zielen verkiezen de tekens die Ik geef te negeren.
Dinsdag, 10 januari 2012, 20:30 u.
Mijn kind, je moet de wereld vertellen over het belang van het gebed op dit moment.
Mijn kinderen lijden overal in alle landen.
Het is belangrijk dat al Gods kinderen zich op dit moment verenigen opdat de duisternis eindelijk van de
aarde mag opgetrokken worden.
Hoe ween Ik van verdriet omwille van de zielen die ervoor kiezen om Mijn bezoeken aan zieners op aarde te
negeren. Zo velen verkiezen ook de tekens te negeren die Ik geef om te verzekeren dat het geloof kan
hersteld worden.
Zo koud zijn hun harten, inclusief die van priesters en geestelijken die blind zijn voor de waarheid, dat veel
tijd verspild werd.
Indien zij maar hun harten geopend hadden voor de boodschappen die Ik de wereld gegeven heb, dan
zouden meer zielen het voedsel gekregen hebben dat zij nodig hadden.
Dit zijn de laatste dagen waarin aandacht moet geschonken worden aan Mijn woorden van bemoediging.
Bid, bid, bid, opdat de stem van Mijn Zoon zou gehoord worden op de wijze waarop het bedoeld was.
Waren jullie niet in de mening, Mijn kinderen, dat Hij de mensheid zou voorbereiden op Zijn grote
barmhartigheid?
Hij is nu van plan dit te bereiken door de bekering van zoveel mogelijk zielen.
Zijn plannen zijn afgerond met één uitzondering. Hij heeft meer gebeden nodig want zonder die gebeden
zullen zielen verloren gaan aan de Verleider.
Mijn kind, Mijn Zoon zal spoedig veel noodzakelijke troost aan Zijn geliefde kinderen schenken.
In Zijn erbarmen zal Hij de wereld nu ook voorbereiden op Zijn Tweede Komst.
Bid opdat al diegenen die in Mijn Zoon geloven hun harten zouden openen voor de waarheid van Zijn heilige
boodschappen.
Indien zij luisteren en Zijn instructies navolgen zal alles goed zijn.
Indien zij de waarschuwing negeren, die hen uit pure liefde gegeven wordt, zullen zij anderen de kans op
redding ontzeggen.
Ik smeek voor de edelmoedigheid van zielen om trouw te zweren aan Mijn geliefde Zoon door met Hem
op te gaan naar het Glorievolle rijk in het Nieuwe Paradijs.
De boodschappers werden voor enige tijd in de wereld gezonden om de wereld te helpen voorbereiden op
deze grote gebeurtenis.
De laatste etappen zijn nu uitgezet.
Luister nu naar de stem van Mijn Zoon terwijl Hij met jullie spreekt. Verwerp Hem niet.
Jullie liefhebbende Moeder
Koningin van de Hemel
Moeder van Verlossing
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310. De grootste gruwel sinds de Holocaust wordt gepland tegen de Joden.
Woensdag, 11 januari 2012, 15:00 u.
Mijn zeer geliefde dochter, let nu op de pogingen die ondernomen worden door de wereldwijde macht, niet
die van het licht, welke probeert om een campagne tegen Mijn volk op te zetten.
Ik verwijs naar Christenen en Mijn uitverkoren volk, de Joden.
Boosaardige plannen worden gesmeed om het praktiseren van het Christendom weg te drukken en dat op
een sluwe en subtiele wijze. Het zal beginnen met een verandering in de grondwetten van de landen
overal in de westerse wereld.
Elke poging zal ondernomen worden om vulgaire beweringen tegen Mijn Christelijke Kerken te
verkondigen. Mijn gewijde bedienaars zullen zich geleidelijk aan terugtrekken en Mijn volk achterlaten met
weinig geestelijke steun. Al deze wetten zullen een listige uiterlijke schijn hebben van verdraagzaamheid.
Jullie geloof, Mijn kinderen, wordt op de proef gesteld als nooit voorheen.
Christelijkheid en elke poging om Mijn naam openlijk te verkondigen zal gedwarsboomd worden. In plaats
daarvan zal een lege doctrine oprijzen en mensen zullen verward zijn. Zij zullen geloven dat die doctrine
een goede en redelijke vervanging is voor de waarheid, terwijl het in feite een leugen zal zijn.
Deze boosaardige groep is zo machtig en maar weinigen weten van haar bestaan. Toch zijn zij het die
overal aan de touwtjes trekken. Mijn kinderen zijn als poppetjes.
Mijn uitverkoren volk, de Joden staan weerom voor een verschrikkelijke vervolging. Plannen om hen te
gronde te richten zijn onderweg.
Zij van wie zij denken dat het hun vrienden zijn, zijn hun vijanden.
Zij zullen zo’n ontberingen te dragen hebben dat Ik de mensheid oproep om voor Israël te bidden.
De grootste gruwel sinds de Holocaust wordt tegen Mijn volk gecomplotteerd.
Bid, bid, bid dat de Groep van de Antichrist tegengehouden wordt om deze onheilsdaden uit te voeren.
Deze duistere zielen hebben jullie gebeden nodig zodat zij tijdens De Waarschuwing hun beledigingen
zouden inzien. Bid dat zij hun pantser afleggen en smeken om Mijn Barmhartigheid.
Indien zij dat doen dan kunnen oorlogen en onrust in Israël afgezwakt worden.
Vele profetieën zullen zich nu voor jullie ogen beginnen te ontvouwen. Zij die blind zijn voor Mijn beloften
moet het licht gegeven worden van Mijn Barmhartigheid opdat zij opnieuw zouden zien.
Laat jullie niet om de tuin leiden, kinderen. Wat goed lijkt aan de buitenkant is niet altijd wat het lijkt.
Vredesstrijdkrachten, velen van hen onschuldige pionnen, worden voorgelogen.
Vrees nooit, want Mijn Barmhartigheid zal een belangrijke invloed hebben op deze sekte die nu al
eeuwenlang samenzweert tegen Mijn Kerk.
Zij kunnen en zullen niet winnen. Maar zij zullen enorme terreur veroorzaken tenzij gebed hun boosaardige
dominantie kan matigen.
Bid het nieuwe Kruistochtgebed (18) om de antichrist en zijn groep waarover Ik spreek te helpen stoppen.

Kruistochtgebed (18)
Om de antichrist en zijn aanhangers te stoppen.
“O lieve Jezus, red de wereld van de antichrist.
Bescherm ons tegen de boosaardige aanvallen van Satan.
Bewaar de laatste resten van Uw Kerk voor het kwaad.
Geef al Uw Kerken de sterkte en genaden die nodig zijn om ons te beschermen tegen oorlogen en vervolging die
gepland zijn door Satan en zijn leger van terroristen. Amen.”
Jullie geliefde Jezus
Redder en Verlosser van heel de mensheid
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311. Bid voor zielen in doodzonde die mogelijk niet de kans krijgen om verzoening
te zoeken.
Donderdag, 12 januari 2012, 15:30 u.
Mijn zeer geliefde dochter, allen moeten nu bidden met geheel hun hart voor de zielen die de shock
van De Waarschuwing en Mijn grote Barmhartigheid misschien niet overleven.
Sommige van die arme zielen in doodzonde zullen wellicht niet de kans krijgen om verzoening te zoeken,
dus alstublieft zorg ervoor dat jullie gebeden voor zulke zielen worden opgeofferd.
Gebed is dringend nodig voor deze zielen die zich in duisternis bevinden. In hun boosaardigheid zijn zij zo
vastbesloten om de mensheid te vernietigen, door monetaire en andere controlemiddelen, dat zij De
Waarschuwing als een vreselijke shock zullen ervaren.
Ik voel de behoefte om hun de kans te geven berouw te tonen, maar velen zullen Mij weerstaan.
Alstublieft, bid voor deze gekwelde zielen.
Tenslotte zou Ik al Mijn volgelingen willen vragen om de Rozenkrans van de Goddelijke Barmhartigheid
te bidden bij elke gelegenheid nu de tijd van ‘Mijn Grote Waarschuwing’ dichter bij komt.
Tot al die gelovigen die weigeren te aanvaarden dat Ik het ben, Jezus Christus, hun Verlosser, die door deze
boodschappen spreek, luister nu naar Mij.
Wees niet zoals die arme zielen die leefden ten tijde van Noach toen hij bespot werd.
Open jullie geest en geef edelmoedig jullie tijd aan het gebed. Dat is alles wat Ik jullie op dit moment vraag.
Mijn kinderen, jullie zullen wenen van wroeging wanneer jullie je vergissing beseffen. En ja, Ik zal jullie
vergeven al hebben jullie Mij diep beledigd.
Jullie beledigingen verwonden Mij.
Jullie bespottingen zijn als een mes dat Mij binnenste buiten draait daar jullie denken Mij te kennen, maar
jullie kennen Mij niet.
Jullie geest is gesloten voor Mijn ware stem die lijkt op een schreeuw in de wildernis.
Jullie hooghartigheid beledigt Mij.
Jullie moeten aanvaarden dat de weg nu gepland wordt voor Mijn Tweede Komst.
Het kan zijn dat jullie niet naar Mij luisteren nu Ik jullie smeek om te bidden voor de zielen die anders voor
Mij zullen verloren gaan. Maar jullie zullen (luisteren) wanneer dit voor jullie bewezen is na die grote
gebeurtenis.
Want dan verwacht Ik van jullie Mij te volgen om de rest van Mijn Kerk te vormen. Dan zullen wij ons allen
verenigen om de overgebleven delen te verzamelen terwijl wij opgaan naar Mijn Nieuwe Paradijs.
Jullie geliefde Jezus Christus
Redder en Verlosser van heel de Mensheid

312. De Maagd Maria: Kruistocht van Gebed (19) – Gebed voor jonge mensen.
Vrijdag, 13 januari 2012, 8:00 u.
Mijn kind, Ik ben verdrietig vandaag want Ik lijd veel wanneer Ik denk aan al die arme zielen die zullen
sterven tijdens De Waarschuwing.
Je moet vragen om dringend gebed voor deze zielen die Mijn Vader vertoornen. Hun gedrag is een gruwel in
Zijn ogen.
Alstublieft, bid, bid, bid voor deze kinderen van de duisternis, velen van hen weten niet wat zij doen.
Hun boosaardigheid maakt dat Mijn Zoon weent en Zijn wonden etteren. Het is belangrijk dat op het tijdstip
van Zijn Goddelijke Barmhartigheid zoveel mogelijk zielen door de armen van Mijn Zoon omhuld worden.
Alstublieft, vraag dit Kruistochtgebed (19) te richten tot Mij, de Moeder van Verlossing, om deze arme zielen
te redden.
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Kruistochtgebed (19)
Gebed voor jonge mensen.
“Moeder van Verlossing, ik vraag U om te bidden voor de Barmhartigheid van jonge zielen die in verschrikkelijke
duisternis zijn, opdat zij Uw geliefde Zoon herkennen wanneer Hij komt om de hele mensheid te Verlossen.
Laat niet één ziel aan de kant van de weg staan.
Laat niet één ziel Zijn Grote Barmhartigheid afwijzen.
Ik bid, Moeder, dat allen mogen gered zijn en ik vraag U om deze zielen te omhullen met Uw Heilige Mantel om
hen te voorzien van de bescherming die zij nodig hebben tegen de Bedrieger. Amen.”
Mijn kind, alle zielen zijn belangrijk voor Mijn Zoon. Maar het zijn de jonge mensen in staat van doodzonde
die Hem het meest pijn doen.
Bid opdat het licht van Barmhartigheid de duisternis van hun geesten en zielen mag doordringen. Bid, opdat
zij hun verschrikkelijk leven van verdorvenheid en leegte dat zij leiden, mogen verwerpen. Bid opdat zij de
handen zouden uitstrekken en smeken om erbarmen, anders zullen zij nooit de genaden ontvangen die zij
nodig hebben om het Nieuwe Paradijs binnen te gaan.
Wat een verlies zullen deze jonge mensen zijn voor de rest van jullie die de gave van De Waarschuwing wel
zullen aanvaarden en het Nieuwe Tijdperk van het Paradijs op Aarde binnengaan. Het zal het Hart van Mijn
Zoon breken indien zij niet kunnen gered worden.
Jullie geliefde Moeder, Maria
Koningin van de Hemel
Moeder van Verlossing

313. De Maagd Maria: Mijn kind, weldra zal er vrede op aarde heersen.
Vrijdag, 13 januari 2012, 20:15 u.
Mijn kind, weldra zal er vrede op aarde heersen.
Er zal onrust en strijd zijn, maar dat is nodig om de laatste boosaardigheid op aarde uit te roeien.
De hand van Mijn Vader zal prompt neerkomen op diegenen die de barmhartigheid van Mijn Zoon negeren.
Hij zal hun ongehoorzaamheid niet verdragen eens de waarheid hun geopenbaard werd.
Zij die, na De Waarschuwing, Mijn Zoon de rug toekeren, zullen een bepaalde tijdspanne krijgen om
berouw voor hun zonden te tonen, maar die zal niet lang duren.
Bid voor die zielen wier halsstarrigheid hun ondergang zal zijn.
Mijn kind, de veranderingen zijn al onderweg en veel zal snel plaatsvinden.
Kijk naar de lucht, kinderen, voor de eerste tekenen van de Barmhartigheid van Mijn Zoon.
Voor diegenen met nederige en rouwmoedige harten, vrees niet, want dit is de tijd waarop jullie gewacht
hebben.
Die zielen die het bestaan van Mijn Zoon niet erkennen, zullen verbaasd en bedroefd zijn wanneer de
waarheid hun uiteindelijk getoond wordt.
Die gekwelde zielen die trouw gezworen hebben aan de Boze zullen met smart overweldigd worden, terwijl
anderen zich zullen verbergen voor de waarheid omdat zij niet in staat zullen zijn het licht te weerstaan.
Bid, opdat al die zielen, door de gebeden van anderen kunnen en willen verlost worden in de ogen van Mijn
dierbare Zoon.
Bekering zal kastijding afwenden en de gemene plannen verlichten van de Antichrist, die onderweg zijn
om de mensheid te vernietigen.
Bid opdat de strijd tussen de Hemel en de Boze als resultaat zal hebben dat al Gods kinderen kunnen gered
en gespaard worden voor de vuren van de Hel.
Jullie geliefde Moeder
Koningin van de Rozen
Moeder van Verlossing
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314. Wetenschappers zullen openlijk ontkennen dat dit wonder heeft
plaatsgevonden.
Vrijdag, 13 januari 2012, 21:35 u.
Mijn zeer geliefde dochter, Mijn Goddelijke Barmhartigheid zal eindelijk ingezien en ten slotte begrepen
worden.
Mijn stralen van Barmhartigheid, die zullen beginnen uit een roze lucht, zullen de aarde overstromen om de
mensheid te redden.
Niet één iemand zal uitgesloten worden. Presidenten, koningen, koninginnen, prinsessen, armen,
beroemdheden, bedelaars, dieven, moordenaars, atheïsten en zij die in God de Vader geloven en in Mij, Zijn
geliefde Zoon, allen zullen door Mijn gave geraakt worden.
De arrogante mensen zullen nederig neervallen wanneer zij hun zware zonden zien zoals die voor Mijn ogen
verschijnen.
De boosaardige zal het licht van Mijn Goddelijk bestaan zien en zal een keuze moeten maken. Zij zullen Mijn
liefde en barmhartigheid aanvaarden of zij zullen Mij in het gelaat slaan. Hoe dan ook, al Gods kinderen
zullen Mijn stralen van barmhartigheid zien en zij zullen het moeilijk hebben dit wonder te negeren.
Ik roep jullie allen dringend op te bidden opdat Mijn Barmhartigheid zou verwelkomd en aanvaard worden
zoals een hongerig iemand naar het brood des levens grijpt. Zonder dat brood zal hij sterven.
Er zijn maar twee paden. Kom met Mij, jullie Goddelijke Verlosser of maak kennis met de vuren van de Hel.
Ik ben altijd barmhartig, maar er zal zo weinig tijd overblijven voor jullie om berouw te tonen na De
Waarschuwing.
Vele wetenschappers en zij, die dienen in Satans leger zullen gebruikt worden om openlijk te ontkennen dat
dit groot wonder zal plaatsgevonden hebben. Bid voor hen opdat deze misleiding niet die lauwe zielen zou
verleiden die bekoord worden om Mij opnieuw de rug toe te keren.
Kinderen, bereid jullie voor. Onthoud dat deze tussenkomst van de Hemel de enige weg is waardoor Ik het
grootste deel van de mensheid kan redden.
Zou Ik Mijn Barmhartigheid niet over de hele wereld uitstorten dan zouden er maar weinig mensen in Mijn
Nieuwe Paradijs op Aarde kunnen binnengaan.
Ik bemin jullie allen en verwelkom jullie in de boezem van Mijn liefde en barmhartigheid.
Vrees niet, jullie zielen zullen overstroomd worden met Mijn Heilige Geest. Gelovigen, jullie zullen hierdoor
nog sterker worden in jullie liefde voor Mij en dan zullen jullie je verenigen in Mijn leger om diegenen te
bekeren die meer tijd nodig hebben om tot Mij te komen.
Jullie Verlosser en Koning van Barmhartigheid
Jezus Christus

315. God de Vader: Laatste boodschapper om de Tweede Komst te verkondigen.
Maandag, 16 januari 2012, 13:20 u.
Mijn dochter, wanneer Ik profeten de wereld instuur, zullen dat meestal diegenen zijn die je het minst
verwacht.
Je zal ze nooit vinden in de hoogste rangen van Mijn Kerk. Noch zullen zij de meest ogenschijnlijk heilige
zielen zijn. In veel gevallen zullen zij deze bijzondere gave niet waardig zijn.
Toch kies Ik onvolmaakte zielen met een ongewone maar eenvoudige levenswandel zodat Ik hen kan
kneden tot de schepsels die Ik zo verlang.
Mijn profeten voor de eindtijd zijn niet anders. Zij zullen niet gemakkelijk aanvaard worden. Net zoals in het
begin toen Ik voor het eerst Mijn profeten zond om de mensheid voor te bereiden op de komst van Mijn
geliefde Zoon, Jezus Christus, de Messias, vonden zij het moeilijk voor hun stemmen om gehoord te
worden.
Naar de stemmen van Mijn echte eindtijdprofeten zal bij de aanvang van hun zending ook niet geluisterd
worden. Maar met de tijd zullen zij erkend worden. Want het zal Mijn stem zijn die gemakkelijk herkenbaar
zal worden.
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Jij, Mijn dochter, bent de laatste boodschapper, gezonden om de komst te verkondigen van Mijn
geliefde Zoon, Jezus Christus, vóór zijn lang verwachte Tweede Komst.
Dat is beangstigend voor jou en soms moeilijk te verteren. Toch is het de waarheid.
Dit werk, waarin aan jou goddelijke boodschappen gegeven worden om de rest van Mijn Kerk op aarde voor
te bereiden op de Tweede Komst, zal moeilijk zijn.
Terwijl Ik tot op heden vele uitverkozen zielen geselecteerd heb en Ik met hen zal blijven communiceren
voor het heil van heel de mensheid, zal hun lot gemakkelijker zijn.
Jouw lot zal extreem moeilijk zijn en je zal ervoor vervolgd worden.
Ik zegen jou met elke genade van Mijn Hemels Koninkrijk.
Jij zal voorwaarts gaan als het uitgekozen instrument om Mijn Allerheiligste Woord aan de wereld mee te
delen.
Dit werk zal altijd beschermd worden.
Ja, jij zal bijna dagelijks aangevallen worden, maar weet dit. Indien dit werk niet zo belangrijk zou zijn, denk
jij dat het dan zou kunnen ontsnappen aan de aandacht van Satan en zijn dominion van gevallen engelen?
Mijn dochter, zij hebben de aarde geïnfiltreerd en zijn binnengeslopen in vele gevallen, in de niets
vermoedende harten en zielen van veel van Mijn kinderen.
Het heilig pad van jouw werk, jij, de laatste boodschapper die naar de aarde gezonden is om de mensheid te
redden uit de laatste greep van Satan, werd voorzegd in de Schriften.
De wereld heeft gewacht op deze instructies van Mijn Heilig Bevel.
Vele valse profeten zullen trachten Mijn Heilig Woord te blokkeren door het verspreiden van leugens
en verwarring.
Deze boodschappen zullen op dwalingen bevraagd en onderzocht worden door Mijn Kerk. Toch bevatten zij
enkel de waarheid.
Veel van de waarheid, eeuwenlang door Mijn Kerken genegeerd, zal weer opduiken.
Meer openbaringen over de waarheid van jullie eeuwig leven, kinderen, zullen jullie geopenbaard worden.
Dit werk zal schandaal veroorzaken, Mijn dochter. Je zal bespuwd, bespot, vernederd en gehinderd worden
op elke mogelijke wijze.
Tot hen die het moeilijk hebben met de waarheid die jou, de laatste eindtijdprofeet gegeven wordt, luister nu
naar Mijn smeekbeden.
Jullie moeten Mij vragen om de gave van de Heilige Geest alvorens jullie je oren kunnen openen om Mijn
stem te horen. Om de waarheid van Mijn Heilig Woord (te horen) en de instructies die Ik jullie allen zal geven
opdat jullie eeuwig leven kunnen hebben.
Mijn woorden zullen eenvoudig zijn zodat elke man, vrouw en kind Mijn Heilig Woord kan volgen. Maar jullie
moeten dit weten. Al zal er veel liefde en licht doorheen Mijn woord schijnen, er zal eveneens een sfeer van
goddelijke autoriteit in zijn die jullie onmogelijk zullen kunnen negeren.
Zo zullen jullie weten dat Ik het ben, jullie God, jullie Eeuwige Vader, die spreekt. Mijn liefde zal jullie zielen
innemen en jullie harten optillen in vereniging met het Mijne.
Alle voorbereidingen zijn getroffen. Na de grote barmhartigheid van Mijn geliefde Zoon, zal de tijd genomen
worden om de wereld voor te bereiden op Zijn Tweede Komst.
Ja, kinderen. Ik ben nu maatregelen aan het treffen om Mijn kinderen te redden van de duisternis. Ik ben
Mijn schepping aan het opeisen, Mijn kinderen, en Ik neem jullie mee naar jullie rechtmatige huis, jullie
erfdeel, Het Nieuwe Paradijs.
Wees geduldig, kinderen. Onthoud enkel dat Ik jullie bemin. Vertrouw op Mij en Mijn Heilig Woord dat jullie
gegeven wordt door Mijn eindtijdprofeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid.
Jullie Eeuwige Vader
de Allerhoogste God
Schepper van alle dingen
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316. Gewijde dienaars, jullie zullen naar de Valse Profeet geleid worden.
Dinsdag, 17 januari 2012, 14:00 u.
Mijn zeer geliefde dochter, de tijd is gekomen om iedereen op de wereld te zeggen om hun zielen voor te
bereiden op Mijn wederkomst op aarde zoals voorzegd.
Mijn volk zal oprijzen en Mij verwelkomen, wanneer Ik wederkom, deze keer om Mijn rechtmatige troon als
Koning van de Mensheid op te eisen.
Al diegenen die Mijn stem herkennen moeten volledig op Mij vertrouwen.
Ik zal jullie leiden op het pad van de waarheid zodat eenieder van jullie waardig zal gemaakt worden om
het Nieuwe Paradijs op Aarde binnen te gaan.
Verwerp de stem van de duisternis die jullie bij elke gelegenheid zal verblinden en jullie zal aanzetten Mij de
rug toe te keren.
Ik ben jullie geliefde Verlosser die op een gruwelijke wijze stierf op het kruis. Toch zal Mijn lijden blijven
duren totdat Ik de rest van Mijn Kerk op aarde gered heb.
Ik kom om jullie nogmaals te redden. Sta Mij toe om dat te doen zonder verhindering.
Zo velen onder jullie negeren reeds Mijn smeekbeden tot de mensheid om jullie zielen voor te bereiden op
dit glorievolle Tijdperk van Vrede. Weten jullie niet dat Ik jullie bemin?
Het is uit medelijdende liefde die Ik voor ieder van jullie koester dat Ik kom, niet enkel om jullie te
waarschuwen, maar om te helpen jullie voor te bereiden op dat grote moment.
Ik weet dat diegenen onder jullie die Mij beminnen, vooral Mijn gewijde dienaars, voorzichtig uitkijken voor
valse profeten die zouden opduiken. Dit is zeer belangrijk. Kom nu en vraag Mij jullie te vullen met de Heilige
Geest zodat de waarheid jullie kan en zal geopenbaard worden.
Mochten jullie je niet tot Mij keren, dan zullen jullie niet begrijpen wat Ik van jullie verwacht.
Kom tot Mij. Hoor Mij nu. Jullie lijden zal zwaar zijn want Satan zal jullie geen moment rust gunnen.
Hij weet dat Ik Mezelf bekend maak, niet alleen door Mijn eindtijdprofeet Maria, maar door vele zielen. Die
zielen van Mij, uitgekozen om eindtijdprofeet te zijn, zullen vooral geblokkeerd worden door Mijn gewijde
bedienaars.
Spijtig genoeg zullen jullie in plaats daarvan door de Misleider naar de Valse Profeet en zijn volgelingen
geleid worden, die overal leugens en onwaarheden zal uitbraken.
Tot diegenen die vlug zijn met het veroordelen van Mijn boodschappers zeg Ik, wees voorzichtig. Jullie,
Mijn gewijde bedienaars, zullen het voornaamste mikpunt van de Misleider zijn.
Eerst zullen jullie geesten in de andere richting gedraaid worden. Want als jullie Mij, jullie Goddelijke
Verlosser, de rug toekeren, zullen jullie Mijn volk in de verkeerde richting sturen.
Onbewust zullen jullie hen verhinderen om de waarheid van Mijn goddelijke lippen te horen.
Jullie zullen Mijn kinderen laten verhongeren door gebrek aan het noodzakelijke voedsel voor hun
geestelijke groei.
Weet dat de eindtijd nu bezig is. Verspil de tijd niet die jullie rest door te leven in een vacuüm van
leugens en verwarring.
De strijd is begonnen en de overgeblevenen van Mijn Kerk zullen gered worden wanneer zij met Mij opgaan
naar Mijn Glorievol Nieuw Koninkrijk.
Bid opdat niet één ziel zou achterblijven.
Bid ook opdat jullie, Mijn heilige bedienaars, niet verantwoordelijk zouden zijn om Mijn kinderen weg te
drijven van de waarheid. Van het licht. Van de redding die hun recht is.
Volg Mij nu en help Mij om zielen te redden.
Jullie geliefde Verlosser
Jezus Christus
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317. De Maagd Maria: Boosaardig plan binnen het Vaticaan om de Katholieke Kerk
te vernietigen.
Woensdag, 18 januari 2012, 9:50 u.
Mijn kind, tijdens deze tijd van apostasie in de wereld is volharding nodig vanwege al Gods kinderen.
Zo weinigen geloven in hun goddelijke Schepper, Mijn Vader, de Allerhoogste God.
Weldra zullen zij de waarheid zien, maar velen zullen nog altijd trachten te bewijzen dat er geen God is. Veel
gebed is nu nodig, kinderen.
Tegen Paus Benedictus XVI wordt binnen zijn eigen wandelgangen een complot gesmeed door een
boosaardige sekte.
Het is bekend dat deze sekte binnen het Vaticaan onder de gewijde dienaars bestaat, toch staat men
machteloos tegen deze boosaardige groep die al eeuwenlang in de Katholieke Kerk geïnfiltreerd is.
Zij zijn verantwoordelijk voor het verdraaien van de waarheid van de leer van Mijn Zoon. Er is zo
weinig bekend over hen en hun gemene werken.
Zij hebben de ware leer van de Katholieke Kerk verdreven en in de plaats daarvan werd de laatste veertig
jaren aan katholieken een lauwe, verwaterde versie opgedrongen.
Er werd zo veel verwarring verspreid door deze verdorven, maar geheime sekte, dat Mijn kinderen van de
ware Kerk zijn weggetrokken.
Bid opdat zij de Paus niet verdrijven.
Bid opdat de Valse Profeet niet de zetel van de Heilige Vader zal innemen zodat hij leugens kan
verspreiden.
Bid opdat de gewijde dienaars in het Vaticaan sterk genoeg mogen zijn om te weerstaan aan dit gemene
complot om de Katholieke Kerk te vernietigen.
Zij plannen om de Heilige Vicaris Paus Benedictus XVI te vervangen door een dictator van leugens. In
samenwerking met de Antichrist en zijn groep zal hij een nieuwe kerk scheppen om de wereld te bedriegen.
Helaas, velen van Mijn kinderen zullen in hun trouw aan het katholieke geloof, deze nieuwe valse leer
blindelings volgen zoals lammeren die naar de slachtbank worden geleid.
Kinderen word wakker voor de waarheid. Dit gemene plan heeft de oorspronkelijke waarachtigheid
van de katholieke leer in de loop der jaren veranderd.
Jullie beledigen Mijn Zoon wanneer jullie de Heilige Eucharistie in de hand ontvangen.
Dat kwam er door hun toedoen.
Jullie beledigen Mijn Zoon wanneer jullie niet de vastliggende sacramenten ontvangen. Maar diegenen
op wie jullie daarvoor vertrouwen zorgen niet voor jullie geestelijk welzijn omdat zij de sacramenten niet voor
allen toegankelijk maken.
Mijn kind, een groot kwaad, dat eeuwenlang verborgen bleef in de wandelgangen van de Heilige Stoel zal
weldra voor de hele wereld zichtbaar worden. Die kinderen van Mij die omhuld zijn met de Heilige Geest
zullen de waarheid zien wanneer de gemene leugen aan de wereld wordt voorgesteld.
Anderen zullen het duistere pad blindelings volgen.
Er zal grote verdeeldheid ontstaan binnen de rangen van priesters, bisschoppen, aartsbisschoppen en
kardinalen. De ene kant tegen de andere.
De ware leerlingen zullen zich moeten verbergen en in het geheim prediken of anders gedood worden.
Zo verborgen zal de ware Kerk zijn dat de ware gelovigen zullen moeten samenkomen om hun getrouwheid
aan Mijn Eeuwige Vader te praktiseren.
De aarde zal overal beven door de toorn van Mijn Hemelse Vader tegen deze karikatuur.
Mijn kind, zij kunnen niet winnen. Het geloof en de moed van de overblijvers van het Christelijk geloof zullen
deze gemene Bedriegers voor altijd vernietigen.
Wacht af nu en bereid jullie voor op de aankondiging van deze veranderingen door de Katholieke Kerk.
Dan zullen jullie de waarheid kennen van wat Ik jullie zeg.
Bid, bid, bid voor Paus Benedictus en zijn ware leerlingen.
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Jullie geliefde Moeder
Moeder van Verlossing

318. De Antichrist, die – op het geschikte moment wachtend – verborgen is, zal
spoedig in de wereld verschijnen.
Donderdag, 19 januari 2012, 20:30 u.
Mijn zeer geliefde dochter, sta nu met kracht op om Mijn Allerheiligste Woord verder te verkondigen.
Tot al diegenen die luisteren en geloven in Mijn Allerheiligste Woord, grote genaden kunnen bekomen
worden door het bidden van Mijn Kruistochtgebeden.
Het vagevuur op aarde, dat weldra zal ervaren worden door die zielen die na De Waarschuwing oprecht
berouw tonen voor hun zonden, zal moeilijk zijn.
Die boetedoening is belangrijk, kinderen.
Vecht er niet tegen. Aanvaard het.
Jullie die in Mij geloven, jullie moeten nu luisteren. Jullie zullen in aantal toenemen nadat Mijn grote
barmhartigheid aan de wereld betoond is en jullie stemmen zullen uit de woestijn weergalmen.
Het zal door jullie kracht en strijdgeest zijn dat Mijn Kerk in staat zal zijn de vervolging te overleven.
Jullie, kinderen, hebben niets te vrezen wanneer jullie nederig aan Mijn zijde wandelen.
Jullie nederige gehoorzaamheid is noodzakelijk om jullie de genaden te kunnen geven om sterk te blijven,
vastberaden en strijdend in Mijn leger tegen de Antichrist.
Mijn kinderen, hij zit verborgen in de coulissen, maar zal weldra voor de wereld zichtbaar zijn.
Hij kent geen schaamte en hij zal prat gaan op zijn humanitaire inspanningen. Velen zullen voor zijn charme
vallen terwijl hij een beroep zal doen op hun goedheid van hart.
Hier is het Kruistochtgebed (20) om te helpen de Antichrist te verhinderen Mijn kinderen te vernietigen.

Kruistochtgebed (20)
Stop de antichrist van de wereld te vernietigen.
“O God de Vader, in de naam van Uw Dierbare Zoon vraag ik U om de antichrist te verhinderen de zielen van
Uw kinderen in zijn macht te krijgen.
Ik smeek U, Almachtige Vader, om hem te verhinderen Uw kinderen te terroriseren.
Ik smeek U om hem te beletten Uw Schepping te bezoedelen en vraag U om Erbarmen te hebben met die arme
zielen die machteloos tegen hem zullen zijn.
Hoor naar mijn gebed, lieve Vader, en red al Uw kinderen van dit verschrikkelijk kwaad. Amen.”
Jullie geliefde Jezus Christus

319. Het Verzegelde Boek der Waarheid zal geopend worden ter voorbereiding op
Mijn Tweede Komst.
Vrijdag, 20 januari 2012, 20:15 u.
Mijn zeer geliefde dochter, het is niet nodig je zorgen te maken omtrent de mening van mensen.
De inzichten van de mensen zijn niets in vergelijking met de heilige woorden aan jou gegeven.
Mijn woord komt eerst. Geen andere inzichten tegen Mijn woord zouden jou moeten raken.
De tijd, Mijn dochter, is nu zeer kort voor Mij om de mensheid te redden.
Mijn dochter, er zal nu zoveel van jou verwacht worden en in zo’n tempo dat je nauwelijks tijd gaat hebben
om te ademen.
Er worden nu veel openbaringen aan jou meegedeeld zodat Mijn kinderen weten hoe zichzelf
behoorlijk voor te bereiden.
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Indien jij afleidingen zou toestaan zoals de meningen of zienswijzen van mensen dan zou dat onnodig veel
van je tijd wegnemen en je wegtrekken van het werk dat werkelijk belangrijk is.
Sta Mij toe om je op dit moment te vullen met liefde en troost, Mijn dochter.
De Waarschuwing is zeer nabij. Van zodra Mijn stralen van barmhartigheid de hele wereld omvatten zal
ieder die gelooft in Mij, berouw hebben.
Zij, die Mijn boodschappen aan jou gegeven afkeuren, maar die Mij beminnen, zullen terugkeren naar Mijn
Heilig Hart met liefde en vreugde in hun zielen.
Nauwelijks zal De Waarschuwing plaatsgevonden hebben of een aantal gebeurtenissen zullen zich
voordoen.
De Antichrist en zijn groep, hoewel verzwakt als gevolg van de wereldwijde biecht, zal zijn aanval op Mijn
heilige Kerk van binnenuit beginnen plannen.
Mijn leger zal positie nemen en beginnen te strijden om de Heilige Katholieke Kerk te redden van de
ondergang. Zij, de Valse Profeet en zijn volgelingen zullen niet winnen, Mijn dochter, maar hoe ween Ik
omwille van die gewijde dienaars van Mij die zullen afvallen.
Zij zullen zo misleid zijn dat zij zullen denken de Orthodoxe Katholieke Kerk te volgen.
In feite zullen zij partij kiezen voor de Valse Profeet die over Mijn Heilige Stoel zal regeren met
hoogmoed en minachting in zijn hart.
Mijn dochter, jij moet Mijn kinderen vragen om vurig te bidden ten einde deze gruwel te verlichten.
Ik heb gebed nodig om de zielen te redden van Mijn arme misleide priesters, bisschoppen en kardinalen die
blind zijn voor de waarheid.
De Heilige Stoel van Petrus zal ontheiligd worden door Satans gevallen engelen in samenwerking
met de Antichrist en zijn veelsoortige organisaties.
Mijn dochter, ze zijn allen door Satan uitgebroed.
Ik weet dat dit beangstigend is maar het zal niet lang duren. Gebed zal veel daarvan doen afnemen en
helpen om deze gebeurtenissen te verhoeden.
Maak nu jullie zielen klaar, kinderen, door te gaan biechten indien jullie katholiek zijn en dat zo spoedig
mogelijk. Anders verzoek Ik jullie dringend om bevrijding van jullie zonden te zoeken met zuiverheid van
hart.
Dat zal jullie boetepijnen bij De Waarschuwing verzachten. Nadien moeten jullie bidden voor vrede op aarde.
De voorbereidingen op Mijn Tweede Komst zullen onmiddellijk beginnen na De Waarschuwing.
Het verzegelde Boek der Waarheid zal geopend worden en de geheimen die aan jou geopenbaard
zijn, Mijn dochter, zullen voor de hele wereld zichtbaar zijn.
Mijn Boek der Waarheid zal aan de wereld gegeven worden zodat jullie zielen gezuiverd zijn in vereniging
met Mij.
Alleen dan zullen jullie klaar zijn om met Mij op te gaan in het Tijdperk van Mijn Vaders Goddelijke Wil, het
Tijdperk van Vrede, Mijn Nieuwe Paradijs op Aarde.
Jullie geliefde Jezus
Verlosser van de Mensheid

320. De Valse Profeet zal behandeld worden als een levende Heilige. Zij die zich
tegen hem verzetten zullen als afvalligen beschouwd worden.
Zaterdag, 21 januari 2012, 13:15 u.
Mijn zeer geliefde dochter, al Mijn boodschappers die in de wereld gezonden worden om het woord te
verspreiden hebben allen een verschillende rol. Er zijn er geen twee dezelfde.
Daarom mogen Mijn boodschappers nooit elke boodschap door elkaar halen door ze met elkaar te
vergelijken.
Jij, Mijn dochter als de 7de bode, bent uitgekozen om Mijn kinderen in te lichten omtrent de waarheid. Veel
van Mijn waarheid heb jij reeds ontvangen, maar veel meer moet nu nog komen.
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Omwille van de geheimen die ze bevatten zal jij, wanneer ze geopenbaard worden, belachelijk gemaakt,
bespot en als een gek beschouwd worden.
Deze boodschappen zullen helpen om Mijn volk te zuiveren, zowel diegenen die de roep om Mij te volgen
aanvaarden als die zielen zonder liefde en met koude harten.
Zonder deze reiniging kan de aarde niet gezuiverd worden. Zij moet gezuiverd worden om haar waardig te
maken voor Mij om haar opnieuw te bewandelen.
Mijn kinderen moeten zich verheugen. Angst komt niet van Mij.
Angst is een gevolg van het kwaad. Toch zullen jullie vergeven en gerechtvaardigd worden wanneer jullie
vrezen voor die zielen die als blinden rondwandelen. Niet omdat zij niet kunnen zien, maar omdat zij ervoor
kiezen niet te zien.
Het is jullie plicht tegenover Mij, Mijn geliefde leger van volgelingen, om Mij de weg te helpen voorbereiden
voor Mijn komende Goddelijke Rijk op aarde.
Ik heb jullie hulp nodig. Ik heb jullie gebeden nodig. Jullie gebeden zullen het werk van de Antichrist
verzwakken alsook dat van de Valse Profeet die de Heilige Stoel van Rome zal innemen.
Tot al Mijn kinderen: jullie moeten weten dat Ik een en al vergevensgezind ben. Zelfs diegenen die zich
inlaten met Satanische groepen, over wie Ik spreek, kunnen gered worden van elke verdere afdaling naar de
poorten van de Hel.
Zonde kan afgezwakt worden door gebed. Jullie moeten niet ten strijde trekken en met opgeheven
vuisten vechten, al wat jullie te doen hebben is te bidden.
Mijn Nieuwe Paradijs is prachtig, kinderen. Zo vele voorbereidingen zijn afgerond met dezelfde wonderen
die Adam en Eva werden geschonken en die zij door de zonde verworpen hebben. Alles is klaar.
Jullie, Mijn volgelingen, zullen genieten van het mooie, Nieuw Paradijs op Aarde waarover Ik zal regeren.
Omdat jullie, van deze generatie, uitgekozen werden om te genieten van dit Paradijs mogen jullie niet
stoppen met jullie werk Mij te helpen om al Mijn kinderen met Mij mee te nemen in Mijn glorievol
Koninkrijk.
Mijn kinderen, wees echter op jullie hoede want de Valse Profeet zal jullie doen geloven dat ook hij een
gelijkaardige, paradijselijke plaats voor jullie aan het voorbereiden is.
Zijn leugens zullen een naïeve groep van katholieke volgelingen betoveren. Hij zal naar buiten toe een
verwonderlijk en liefdevol charisma tonen en al Mijn kinderen in de Katholieke Kerk zullen verward zijn.
Een aanwijzing om naar te zoeken zal zijn trots en zijn arrogantie zijn, verborgen achter een uiterlijke valse
nederigheid. Mijn kinderen zullen zo bedot worden dat zij zullen denken dat hij een uitzonderlijke en zuivere
ziel is.
Hij zal behandeld worden als een levende heilige. Geen enkel woord uit zijn mond zal in vraag
gesteld worden.
Het zal er ook op lijken dat hij over bovennatuurlijke gaven beschikt en mensen zullen onmiddellijk geloven
dat hij mirakels kan doen.
Ieder die zich tegen hem zal verzetten zal bekritiseerd worden en worden beschouwd als een afvallige.
Al zulke zielen die beschuldigd worden van ketterij zullen uitgestoten worden en voor de honden
worden geworpen.
Alle waarheid omtrent Mijn leer zal verdraaid worden. Alles zal een leugen zijn. Vervolging zal stilaan de kop
opsteken en in het begin nauwelijks merkbaar zijn.
Mijn ware gewijde dienaars zullen de heilige Mis in besloten kring moeten opdragen en in vele gevallen
niet in een Katholieke Kerk.
Zij zullen hun Missen in toevluchtsoorden moeten opdragen. Kinderen, wanneer dat gebeurt mogen
jullie de hoop niet verliezen. Dat zal na een korte tijdspanne over zijn.
Maar bid voor die zielen die, in hun verbintenis met de Valse Profeet, de Heilige Drie-Eenheid vergeten die
het ware fundament is waarop de Katholieke Kerk gebouwd is.
Vele religies volgen slechts één wezen van de heilige Drie-Eenheid. Sommigen eren de Vader. Anderen de
Zoon, maar alle (Drie) zijn één, Mijn dochter.
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Er is maar één ware God. Dat is de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, drie afzonderlijke personen en
alle (drie) in één goddelijke essentie. Alle religies zullen weldra de waarheid ontvangen en velen zullen dit
heilig mysterie aanvaarden.
Volg Mij op de weg naar redding want er staat jullie, Mijn volgelingen, een glorievolle toekomst te wachten,
maar jullie moeten sterk blijven.
Dit is de uitgekozen generatie voor Mijn Nieuwe Paradijs op Aarde.
Verwerp deze heerlijke gave van leven niet die schittert in al haar glorievolle luister. Niet één ziel zal iets
tekort hebben. Mijn Nieuwe Paradijs op Aarde zal een tijdperk van vrede en geluk zijn zonder zonde.
Dat is de goddelijke wil van Mijn Vader en dat was Zijn belofte aan de mensheid vanaf het begin.
Wees vreugdevol en gelukkig want jullie hebben veel om naar uit te kijken, kinderen.
De komende beproevingen zullen verbleken in onbelangrijkheid wanneer jullie het glorierijke Koninkrijk
zullen zien dat op jullie wacht.
Ik bemin jullie, kinderen. Ik weet dat jullie Mij beminnen. Daarom vraag Ik jullie liefde te tonen aan diegenen
die blind zijn voor Mijn Heilige Geest.
Bid voor hen bij elke gelegenheid opdat zij de waarheid zouden zien omtrent Mijn belofte die Ik aan de
mensheid deed toen Ik stierf om jullie eeuwige redding te verzekeren.
Jullie geliefde Jezus
Verlosser van heel de Mensheid

321. Luister naar Mijn dringende smeekbede om te bidden voor de zielen van
atheïsten.
Maandag, 23 januari 2012, 15:20 u.
Mijn zeer geliefde dochter, de wereld is bezig onherkenbaar te veranderen.
Want Mijn tijd is nu bijna daar.
Ik smeek allen die in Mij geloven, hun Goddelijke Verlosser en in Mijn Eeuwige Vader, om te stoppen met
wat jullie bezig zijn en te luisteren.
Of jullie nu wel of niet geloven in deze boodschappen van Mij aan de wereld voor deze tijd, luister naar Mijn
dringend verzoek.
Bid, bid en bid met al de liefde die jullie in jullie hart hebben voor Mij, voor de zielen van atheïsten.
Velen zullen tijdens De Waarschuwing sterven.
Velen zullen niet de kans hebben om op tijd berouw te tonen.
Ik verzoek jullie om al jullie lijden en gebeden op te offeren voor die zielen zodat Ik hen kan redden van de
vuren van de Hel.
Bid voor diegenen die niet tot Mij zullen terugkeren zelfs nadat de waarheid hun getoond is.
Bid ook voor diegenen die het vagevuur op aarde, de boete die door hen met een goed hart aanvaard zal
worden, zeer moeilijk vinden.
Velen zullen het zeer pijnlijk vinden.
Bid opdat zij de kracht ontvangen die zij nodig hebben om vol te houden.
Ga kinderen en doe alles wat Ik jullie gevraagd heb want er is nog maar weinig tijd over.
Ik bemin jullie. Onthoud dat er niets te vrezen valt wanneer jullie Mij beminnen.
Bid alleen maar voor diegenen die Mij nu vandaag verwerpen en voor hen die de waarheid de rug zullen
toekeren.
Jullie geliefde Verlosser
Jezus Christus
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322. Goed Nieuws – God, Mijn Eeuwige Vader, heeft de redding van een groot deel
van de mensheid bekrachtigd.
Dinsdag, 24 januari 2012, 16:55 u.
Mijn zeer geliefde dochter, Ik ben het, jouw Jezus, die jou vandaag het goede nieuws voor de wereld komt
brengen.
Veel gebed en lijden, opgeofferd door Mijn uitverkoren zielen op aarde, heeft tot gevolg dat veel meer
kinderen van God nu gered kunnen worden.
Indien jullie de kracht van het offer en van het gebed zouden begrijpen, kinderen, zouden jullie nooit
ophouden met bidden.
God, Mijn Eeuwige Vader, heeft de redding van een groot deel van de mensheid bekrachtigd.
Dit wil zeggen dat velen zich tijdens De Waarschuwing zullen bekeren en dat diegenen die het niet doen
kunnen gered worden door de kracht van het gebed.
Dat wil niet zeggen dat allen zullen gered worden want, droevig genoeg, dat zullen ze niet.
Deze verharde mensen, die in de eerste plaats verbonden zijn met Satan en de boosaardige sekten die hij in
de wereld beheerst, zullen niet willen gered worden.
In plaats daarvan zullen zij een ander paradijs verkiezen. Een paradijs waarin zij geleid werden te
geloven en dat zou bestaan buiten datgene wat aan de mensheid beloofd werd door Mijn Vader.
Dat valse paradijs, waarin Satanische volgelingen van het Beest geloven, bestaat niet.
Het werd door Satan in de geesten van zijn volgelingen gecreëerd en is eenvoudigweg een illusie. Zoveel
werd beloofd.
Duistere zielen geloven in een ander universum, een andere entiteit, waarin God niet bestaat.
Zij geloven in andere levensvormen, andere schepselen en een vredevol regime waarin alles
gebaseerd is op een leugen.
Niets van dit alles is waar, kinderen. Het bestaat niet en kan niet bestaan, omdat het niet door Mijn Vader
geschapen werd.
God, de Almachtige Vader, schiep het hele universum – de sterren, de planeten en de aarde alsook al
de ruimten ertussen.
Bid voor hen die zulke sekten volgen.
Bid voor de redding van meer van Mijn kinderen die, omdat zij in pijnen verkeren, deze spirituele uitwegen
zoeken die niet van God zijn.
Bid nu in dankzegging voor deze bijzondere gave die nu door Mijn Vader geschonken wordt, in dit
Kruistochtgebed (21).

Kruistochtgebed (21)
Dankzegging aan God de Vader voor de redding van de mensheid.
“Wij loven en danken U, o heilige God, Almachtige Schepper van de mensheid, voor de Liefde en Barmhartigheid
die U hebt voor de mensheid.
Wij danken U voor de Gave van Redding die U over Uw arme kinderen uitstort.
Wij smeken U, o Heer, om diegenen die de Boze volgen te redden en dat hun harten geopend zullen worden
voor de Waarheid omtrent hun eeuwig leven. Amen.”
Wees blij voor deze grote gave, kinderen.
Maar jullie hebben nog veel werk te doen om zielen te helpen aangezien veel van jullie broeders en zusters
zich hardnekkig zullen blijven verzetten tegen de waarheid van Mijn Heilig Woord.
Jullie geliefde Jezus
Verlosser van heel de Mensheid
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323. De Maagd Maria: Nucleaire oorlog waarin Iran meegesleept wordt, wordt
beraamd.
Woensdag, 25 januari 2012, 13:50 u.
Mijn kind, veel dingen gebeuren nu in de wereld daar Satans leger overal chaos blijft verspreiden.
Zij proberen de controle te krijgen over alle financiële instanties zodat zij Mijn kinderen een
verschrikkelijke gruweldaad kunnen toebrengen.
Zij, de boosaardige groep gedreven door hebzucht en macht, proberen ook een nucleaire oorlog in
Iran uit te lokken.
Jij, Mijn kind, moet bidden opdat God de Vader in Zijn grote barmhartigheid, hun harten zou openen opdat
deze dingen niet zouden gebeuren.
Verlies nooit het geloof, kinderen, want jullie gebeden werken.
Groot kwaad zoals abortus, euthanasie, prostitutie en seksuele perversiteiten zijn nu in de wereld aan het
verminderen.
Bid, bid, bid Mijn Heilige Rozenkrans, kinderen in groepen indien mogelijk overal.
Satan verliest zijn macht vlug wanneer Mijn hiel de kop van de slang begint te verpletteren.
Het zal nu niet lang meer duren voor de (weder)komst van Mijn Zoon op aarde.
Eerst zal Hij jullie die laatste kans geven tot bekering.
Dan zal Hij de wereld snel voorbereiden op Zijn Tweede Komst.
De tijd is kort nu.
Gebed is het wapen, kinderen, om Satans leger te verhinderen om de laatste vervolging uit te voeren
die zij tegen de mensheid plannen.
Onthoud dat Mijn Eeuwige Vader omwille van Zijn liefde en erbarmen jullie allen die in Hem geloven, zal
beschermen.
Voor al diegenen die Hem ongehoorzaam zullen blijven en de waarheid van het bestaan van Mijn geliefde
Zoon zullen blijven ontkennen: bid, bid, bid voor hun redding.
De tijd is klaar. Open jullie harten voor de Goddelijke Barmhartigheid van Mijn Zoon.
De hemel zal nu beginnen te veranderen en dan zal iedereen zien hoe dit grote wonder zich voor hun ogen
ontvouwt.
Wees klaar.
Maak jullie huizen klaar en bid Mijn Heilige Rozenkrans bij elke gelegenheid om de greep van de
Boze te verzwakken.
Jullie geliefde Moeder
Moeder van Verlossing

324. Het laatste geheim van Fatima openbaart de waarheid omtrent Satans
boosaardige sekte die in het Vaticaan is binnengedrongen.
Donderdag, 26 januari 2012, 21:40 u.
Mijn zeer geliefde dochter, het is tijd om de volle waarheid omtrent de mysteries van Gods Rijk aan de
wereld te openbaren.
De waarheid is een tijd lang verborgen geweest. De erkenning van Mijn goddelijke tussenkomst in de wereld
door wonderen, verschijningen en goddelijke mededelingen aan uitverkoren zielen, is door Mijn Kerk vele
jaren lang terzijde geschoven geweest.
Waarom Mijn Kerk de nood voelde om de waarheid te onderdrukken wanneer het nodig was om het geloof
van Mijn kinderen overal ter wereld te versterken, weten zij alleen.
Elke ware ziener van Mij en Mijn Gezegende Moeder werd in het begin door Mijn Kerk genegeerd en met
geringschatting behandeld.
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Mijn dochter, zelfs het derde geheim van Fatima werd niet aan de wereld meegedeeld omdat het de
waarheid openbaarde omtrent Satans boosaardige sekte die in het Vaticaan is binnengedrongen.
Het laatste deel van het geheim werd niet geopenbaard om de boosaardige sekte te beschermen die in
groten getale in het Vaticaan is binnengedrongen sinds de verschijning van Mijn Moeder in het heiligdom
van Fatima.
Mijn dochter Lucia werd het zwijgen opgelegd door de machthebbers die een deel van het Vaticaan
besturen waarover Mijn arme geliefde Pausen weinig controle hebben.
Zie hoe zij niet alleen de waarheid omtrent Mijn leer hebben verdraaid, maar hoe zij ook nieuwe manieren
van katholieke verering hebben geïntroduceerd die Mij en Mijn Eeuwige Vader beledigen.
De Katholieke Kerk is de ene ware Kerk en als zodanig het eerste doelwit van Satan en zijn gemene
sekte.
De waarheid komt van Mij.
De waarheid maakt de mensen ongemakkelijk omdat ze een persoonlijk offer kan inhouden.
In sommige gevallen veroorzaakt de waarheid verontwaardiging en in vele gevallen wordt ze behandeld als
ketterij.
Toch kan enkel de waarheid jullie vrijmaken van leugens. De leugens die afkomstig zijn van Satan en die als
een zware last op jullie ziel wegen.
De tijd is gekomen om de waarheid te ontsluieren in een wereld die vol van leugens is.
Mijn dochter, zo veel leugens zijn aan Mijn kinderen meegedeeld door valse religies, valse goden, valse
kerkleiders, valse politieke leiders en organisaties alsook door valse media.
Zo veel van de waarheid wordt verborgen. Maar indien de waarheid omtrent hetgeen nu in de wereld
plaatsvindt vandaag zou geopenbaard worden, zouden slechts weinig mensen haar aanvaarden.
Hetzelfde geldt voor de Tien Geboden van Mijn Vader. Deze zijn de regels die door Mijn Eeuwige Vader
voorgeschreven en gegeven werden aan Zijn profeet Mozes.
De waarheid verandert nooit hoezeer de mensen haar ook proberen te veranderen.
De geboden van Mijn Vader worden niet langer aanvaard, zelfs niet onder Christelijke Kerken.
Je zal niet doden wil zeggen dat je geen ander menselijk wezen kunt doden. Het slaat niet op
zelfverdediging, maar wel op elke andere omstandigheid.
Niemand kan moord rechtvaardigen – abortus, executie of euthanasie. Niemand.
Dat is een doodzonde en de straf is een eeuwig leven in de hel*.
Aanvaarden Mijn kinderen dat, Mijn dochter? Neen, integendeel zij maken zelfs wetten die het niet alleen
aanvaardbaar maar ook nog vergeeflijk maken in de ogen van God. Maar dat is het niet.
Elke dag worden elk van de Tien Geboden van Mijn Vader verbroken.
Toch preekt Mijn Kerk nooit over de ernst van de zonde. Zij zeggen nooit tegen de mensen dat zij naar de
Hel zullen gaan indien zij een doodzonde begaan en geen berouw betonen.
Mijn Hart is diep gewond.
Zij, Mijn Kerken, overal ter wereld preken de waarheid niet.
Velen onder Mijn gewijde dienaars geloven zelf niet meer in de Hel of het Vagevuur.
Zij aanvaarden de geboden van Mijn Vader niet. Zij verontschuldigen elke zonde.
Zij spreken over de barmhartigheid van Mijn Vader, maar laten het na om de gevolgen uit te leggen wanneer
men sterft in staat van doodzonde. Door hun plichten niet te vervullen waartoe zij geroepen zijn, beledigen
zij Mij zeer.
In vele gevallen zijn zij verantwoordelijk voor het verlies van veel zielen.
Word wakker voor de waarheid, jullie allen die beweren te geloven in God, de Almachtige Vader, Schepper
van alle dingen, en weet dit.
* Noot: Er moet op gewezen worden dat Jezus aan Maria van de Goddelijke Barmhartigheid in een vorige boodschap zei
dat zelfs de zonde van moord vergeven kan worden als die persoon oprecht berouw heeft.
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Er is slechts één waarheid.
Er kan niet meer dan één waarheid zijn.
Al wat niet de waarheid is, is een leugen en komt niet van Mijn Hemelse Vader, God de Almachtige
Schepper van alle dingen.
Jullie geliefde Verlosser
Jezus Christus

325. Oproep tot de Clerus: Bereid Mijn kudde voor op Mijn langverwachte Tweede
Komst op aarde.
Vrijdag, 27 januari 2012, 23:50 u.
Ik ben jullie geliefde Jezus, Zoon van de Allerhoogste God en geboren uit de Onbevlekte Maagd Maria.
Mijn geliefde dochter, vergeet nooit dat wanneer jij voor Mij werkt jij zal vervolgd worden omdat de mensheid
er niet van houdt de waarheid te horen die Ik jou in deze eindtijd openbaar.
Mijn Heilig Woord is zolang onderdrukt geworden, maar dat zal niet langer het geval zijn.
Mijn stem zal overal ter wereld gehoord worden. Mijn liefde zal geopenbaard worden in al Mijn Glorie en de
mens zal eindelijk in staat zijn om zichzelf te bevrijden van de ketens van het kwaad die door Satan rond zijn
enkels zijn geplaatst.
Evenals de waarheid de zielen van Mijn kinderen zal binnendringen en hun de vrijheid zal brengen waarop
zij al zolang gewacht hebben zal zij, helaas, ook verdeeldheid veroorzaken.
Mijn geliefde gewijde dienaars, priesters en heel de religieuze clerus binnen de Katholieke Kerk, weet
dat Ik jullie allen bemin.
Zo velen onder jullie hebben jullie levens voor Mij opgeofferd met edelmoedigheid van hart. Jullie zullen het
nu nodig hebben op Mij te steunen.
Jullie moeten om leiding bidden om sterk te blijven in jullie geloof en ook voor onderscheiding te allen tijde.
Wend jullie blik geen moment van Mij af.
Ik heb jullie nodig om Mijn kudde voor te bereiden om Mij te verwelkomen tijdens Mijn zo lang verwachte
Tweede Komst op aarde.
Jullie zullen moeten volharden en niet toestaan dat jullie liefde voor Mij wordt ontraden, hoezeer jullie ook
onder druk worden gezet.
Jullie zijn Mijn ware leerlingen en Ik moet jullie dringend verzoeken om jullie wapens op te nemen ten
einde Mijn Kerk te redden. Deze ware Kerk, gegrondvest op de rots door Mijn geliefde leerling Petrus,
zal nooit ten onder gaan.
De vijand mag dan wel geloven dat zij vernietigd is, maar dat zou een dwaze veronderstelling zijn.
Niemand zal of kan Mijn Kerk verwoesten. Uit haar as zal zij opnieuw verrijzen om Mijn glorie te proclameren
wanneer Ik terugkom om Mijn Koninkrijk op aarde in veiligheid te brengen.
Jullie mogen Mij, jullie geliefde Verlosser, nooit of nooit verlaten.
Want zonder Mij is er geen licht. Zonder licht is er geen toekomst.
Mijn dochter, Ik geef de wereld dit Kruistochtgebed (22) om gebeden te worden door de katholieke clerus:

Kruistochtgebed (22)
Katholieke priesters, houdt de leer zuiver die door de Kerk onderricht wordt.
“O mijn geliefde Jezus, houd mij sterk en de vlam van mijn liefde voor U brandend, elk moment van mijn dag.
Sta nooit toe dat de vlam van liefde voor U verflauwt of sterft.
Sta nooit toe dat ik verzwak tijdens een bekoring.
Geef mij de nodige genaden om mijn roeping, mijn toewijding, mijn trouw na te komen en om de Leer van de
Orthodoxe Katholieke Kerk te handhaven.
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Ik offer mijn trouw te allen tijde. Ik beloof plechtig mijn verbintenis om in Uw leger te strijden zodat de
Katholieke Kerk opnieuw in glorie kan oprijzen om U, geliefde Jezus, te verwelkomen wanneer U wederkomt.
Amen.”
Jullie geliefde Verlosser
Jezus Christus
Koning van heel de Mensheid

326. De Maagd Maria: Bid voor Paus Benedictus met heel jullie hart.
Zaterdag, 28 januari 2012, 21:00 u.
Mijn kind, de macht van Satan wordt elke dag zwakker daar de Heilige Geest zijn vleugels blijft spreiden
over al Gods kinderen.
Overal is het geloof en de liefde tot God aan het groeien ten gevolge van het gebed en de bijzondere
genaden die aan Mijn kinderen gegeven worden door Mijn Vader, God de Allerhoogste. Bekering neemt toe.
Vele van Mijn kinderen mogen zich daarvan dan wel niet bewust zijn, maar jullie zullen het zelf zien wanneer
jullie je ogen openen.
Alstublieft, Mijn kind, je moet met heel je hart bidden voor Paus Benedictus. Hij lijdt zoveel en in vele
gevallen staat hij alleen met zijn verdriet over de apostasie (geloofsafval) die hij ziet zowel buiten als binnen
het Heilige Vaticaan.
Zijn dagen op de Heilige Stoel werden verlengd en daardoor is veel van de ravage veroorzaakt door de
Boze, vermeden geworden.
Gebed, Mijn kinderen, is als het rollen van de donder in de hemel. Jullie gebeden kinderen, werden in de
Hemel gehoord en verhoord.
Dat is goed. Blijf de Kruistochtgebeden bidden die aan jou gegeven werden, Mijn kind.
Hier is een speciaal Kruistochtgebed (23) voor de veiligheid van Paus Benedictus.

Kruistochtgebed (23)
Gebed voor Paus Benedictus’ veiligheid.
“O mijn Eeuwige Vader, in de naam van Uw geliefde Zoon, Jezus Christus, en het lijden dat Hij doorstaan heeft
om de wereld van zonde te redden, bid ik nu opdat U Uw Heilige Plaatsvervanger, Paus Benedictus, Hoofd van
Uw Kerk op aarde, zou beschermen opdat ook hij kan helpen om Uw kinderen en al Uw gewijde dienaren te
redden van de gesel van Satan en zijn heerschappij over de gevallen engelen die op de aarde rondwandelen om
zielen te stelen.
O Vader, bescherm Uw Paus opdat Uw kinderen geleid kunnen worden op het Ware Pad naar Uw Nieuw
Paradijs op Aarde. Amen.”
Jullie hemelse Koningin van de Aarde
Moeder van Verlossing

327. Mijn Goddelijke Barmhartigheid moet tot stand komen zoals aan Zr. Faustina
geopenbaard.
Zondag, 29 januari 2012, 21:18 u.
Ik, jullie Jezus, verlang de wereld erover in te lichten dat Mijn Goddelijke Barmhartigheid tot stand moet
komen zoals geopenbaard aan Mijn dochter Helena, de heilige Faustina.
Dit mysterie zal geopenbaard worden daar allen getuigen zullen zijn van de laatste manifestatie van Mijn
stralen van barmhartigheid voor de redding van de mensheid.
Diegenen die met jou lachen, Mijn dochter, en zeggen dat dit mysterie reeds aan de wereld geopenbaard
werd, moeten dit weten.
Hoeveel mensen in de wereld vandaag hebben weet van Mijn belofte van Goddelijke Barmhartigheid? Zeer
weinige, inclusief jijzelf, Mijn dochter.
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Wisten Mijn volgelingen niet dat Ik zou terugkomen om de wereld voor te bereiden op die grote
gebeurtenis?
Ik bereid Mijn kinderen altijd voor op zulke gebeurtenissen. Mijn Eeuwige Vader zendt profeten in de wereld
met slechts één doel, jullie een gepaste waarschuwing te geven opdat zielen niet verrast worden. Verlang
naar deze gave van profetie. Verwerp haar niet.
Denk nooit dat jullie al alles weten omtrent Mijn wegen, want al mogen jullie Mij dan wel beminnen, jullie
kennen Mij niet altijd of begrijpen Mijn wegen niet.
Tot ieder van jullie die spotten met Mijn profeten, weet dat zij het niet zijn die jullie beschimpen maar Mij. Zij
zijn slechts de instrumenten.
Mijn kinderen, jullie moeten er nooit van uitgaan dat jullie Mij echt kennen want indien dat zo zou zijn, dan
zouden jullie Mij niet (ver)loochenen. Maar vandaag, net zoals Mijn leerlingen toen Ik in hun midden
wandelde, ontkennen jullie nog steeds dat Ik het ben die jullie naar Mij wenk.
De linkerhand strekken jullie naar Mij uit en met de rechterhand slaan jullie Mij.
Horen jullie Mij nu niet tot jullie spreken? Zo niet, wees dan stil en bid tot Mij zodat Ik jullie vermoeide hart
kan vullen met het vuur van Mijn Heilige Geest.
Ik bemin jullie en indien jullie Mij toelaten in jullie hart zonder dat stalen pantser dat Mij tegenhoudt, dan zal
Ik jullie vrij maken.
Wanneer jullie je ogen openen en zien dat Ik het ben, jullie Goddelijke Verlosser, die met jullie spreek, volg
Mij dan op de weg naar het Nieuwe Paradijs met liefde en vreugde in jullie hart.
Sta de Duivel niet toe om twijfel in jullie harten te zaaien. Bid opdat jullie sterk genoeg mogen zijn,
nederig van hart en geest, om in Mijn armen te lopen.
Alleen wanneer jullie tot Mij komen als een kind zullen jullie werkelijk vrede in jullie zielen vinden. Dit is de
enige weg om Mij in jullie harten toe te laten.
Jullie geliefde Jezus

328. De Maagd Maria roept op tot een dag van gebed en vasten als voorbereiding op
De Waarschuwing.
Maandag, 30 januari 2012, 13:00 u.
(Deze Boodschap werd door Maria van de Goddelijke Barmhartigheid ontvangen na twee
afzonderlijke verschijningen van de Maagd Maria – de eerste die plaatsvond om middernacht op 29
januari en de tweede om 13.00 u op maandag 30 januari 2012 waarin de Moedermaagd steeds zeer
verdrietig scheen.)
Mijn kind, terwijl Mijn Zoon nu komt om de hele wereld te overdekken met Zijn stralen van
Barmhartigheid is het met een bezwaard hart dat Ik je moet zeggen dat veel mensen tijdens De
Waarschuwing zullen sterven.
Bid, bid, bid voor hun zielen.
Mijn kind, jij moet al de volgelingen van deze goddelijke boodschappen vragen om morgen, dinsdag 31
januari 2012 als een bijzondere dag van gebed te reserveren.
Op die dag moeten jullie Mijn Heilige Rozenkrans bidden en de Rozenkrans van de Goddelijke
Barmhartigheid.
Indien mogelijk, moet iedereen proberen om die dag te vasten. Op die manier kunnen meer zielen, vooral
zielen in staat van doodzonde, op het tijdstip van hun sterven gered worden door de barmhartigheid van Mijn
geliefde Zoon, Jezus Christus.
Ik ween tranen van verdriet voor die arme mensen die geen idee hebben hoezeer hun zonden Mijn Zoon pijn
en smart veroorzaken.
De vreugde van de gave die Mijn Zoon de wereld nu brengt is gemengd met verdriet voor diegenen die
niet gered kunnen worden door hun eigen keuze.
De leugens die na De Waarschuwing zullen opkomen en over de hele wereld verspreid worden door
duistere zielen, moeten door jullie gebeden gestopt worden.
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Bid opdat niemand de Goddelijke Barmhartigheid van Mijn Zoon tijdens of na De Waarschuwing zal
ontkennen. Want elke ziel die door zulke leugens achterblijft, is een ziel die door de Duivel zal gegrepen
worden.
Verspreid bekering overal, kinderen. Aanvaard dat Ik de Medeverlosseres en Middelares ben die nauw
samenwerk met Mijn geliefde Zoon Jezus Christus om alle zielen te redden van de eeuwige ondergang.
Mijn liefde voor jullie, kinderen, is zeer sterk. Ik smeek om barmhartigheid voor elke ziel, elke seconde van
de dag, door Mijn Vader te smeken om erbarmen.
Maar jullie moeten helpen kinderen door jullie met Mij te verenigen in gebed en offer om al Gods kinderen te
helpen de poorten van het Nieuwe Paradijs binnen te gaan.
Jullie Hemelse Moeder
Moeder van Verlossing

329. Jezus openbaart Volle Aflaat voor volledige absolutie.
Dinsdag, 31 januari 2012, 21:30 u.
(Deze boodschap werd aan Maria van de Goddelijke Barmhartigheid gegeven na een anderhalf uur
durende Eucharistische Aanbidding.)
Mijn zeer geliefde dochter, hoe verheugd ben Ik over de Mij betoonde liefde door Mijn kostbare volgelingen
wier liefde zo nauw verstrengeld is met Mijn Heilig Hart.
Ik schep behagen in Mijn trouwe kinderen, hun liefde voor Mij geeft Mij zoveel vreugde te midden van Mijn
smart.
Zij zijn het licht dat Mij de sterkte geeft die nodig is om Mijn leger te leiden.
Dezen, Mijn uitverkoren kinderen, menen dat alleen hun geloof hen tot Mij gebracht heeft.
Wat zij niet beseffen is dat Mijn Heilige Geest over hen is neergedaald, vooral over diegenen met
open harten, opdat zij Mijn Restkerk op aarde konden vervoegen.
Zij, Mijn geliefde volgelingen, die gehoorzaamheid, vastberadenheid van wil en zuivere liefde in hun harten
tonen zullen het fundament zijn waarop Ik nu Mijn Kerk op aarde zal herbouwen.
Door hun liefde voor Mij, zal nu aan Mijn leger bijzondere genaden geschonken worden.
Ik verleen hun deze Volle Aflaat om hen in staat te stellen Mijn fakkellicht te dragen zodat zij bekering
kunnen verspreiden.
Deze gave van Mij zal hen in staat stellen om de waarheid van Mijn Heilig Woord te verspreiden zodat het
overal waar zij gaan de harten zal raken.
Zij moeten dit gebed zeven opeenvolgende dagen bidden en de gave van totale absolutie en de kracht van
de Heilige Geest zullen hun verleend worden.

Kruistochtgebed (24)
Gebed voor de gave van totale absolutie en de kracht van de Heilige Geest (voor katholieken en niet‐
katholieken – katholieken moeten nog regelmatig gaan biechten op verzoek van Jezus).
“O mijn Jezus, U bent het Licht van de aarde. U bent de Vlam die alle zielen raakt. Uw Barmhartigheid en Liefde
kent geen grenzen.
Wij zijn het Offer dat U bracht door Uw dood op het Kruis niet waardig, maar wij weten dat Uw Liefde voor ons
groter is dan de liefde die wij voor U hebben.
Verleen ons, o Heer, de Gave van Nederigheid, zodat wij Uw Nieuw Koninkrijk waard zijn.
Vul ons met de Heilige Geest, opdat wij kunnen opmarcheren en Uw leger leiden om de Waarheid van Uw Heilig
Woord te verkondigen en om onze broeders en zusters voor te bereiden op de heerlijkheid van Uw Tweede
Komst op aarde.
Wij eren U. We prijzen U.
Wij offeren U onszelf, onze smarten, ons lijden als een gave om zielen te redden.
Wij beminnen U, Jezus.
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Wees Barmhartig voor al Uw kinderen waar zij zich ook bevinden. Amen.”
Ga verder in vrede, Mijn geliefde volgelingen en onthoud dat jullie liefde voor Mij Mijn Hart ontbrandt en
grote vreugde schenkt aan Mijn Eeuwige Vader, Mijn Gezegende Moeder, de engelen en al de heiligen in de
Hemel.
Ik bemin jullie allen. Ik zie uit naar het moment waarop Ik ieder van jullie in Mijn armen zal sluiten zodat jullie
de vrede, de liefde en de vreugde vinden waarop jullie heel jullie leven op aarde naar uitgezien hebben.
Jullie Geliefde Jezus Christus

330. De Maagd Maria: Niemand zal verhinderen dat het Boek der Waarheid aan de
wereld geopenbaard wordt.
Woensdag, 1 februari 2012, 20:15 u.
Mijn kind, jij werkt voor Mijn geliefde Zoon, Jezus Christus, jij moet nu te allen tijde gehoorzamen.
Stel Zijn heilig woord nooit in vraag want Hij spreekt de waarheid en alleen de waarheid.
Zo vele van Mijn kinderen onderzoeken al vanaf het begin elk woord dat Hij zegt. Voor elkeen die Zijn Heilig
Woord gehoorzaamt zoals vervat in Mijn Vaders boek, is er altijd iemand anders die Zijn woord op een
andere manier interpreteert.
Jij moet alles doen wat van jou gevraagd wordt onder de leiding van Mijn Zoon. Geef nooit toe aan diegenen
die vragen dat Zijn woorden zouden aangepast worden aan hun interpretatie.
Wees nu snel, Mijn kind, om de boodschappen mee te delen die door Mijn Zoon aan de wereld gegeven
worden om zondaars te redden die verloren zijn.
Mijn Zoon heeft maar één intentie en dat is alle zielen te redden.
Vrees niet, Mijn kind, want alles wat Mijn Zoon jou zegt, spreekt de leer van Zijn Allerheiligste Kerk op aarde
niet tegen.
Zijn gaven voor Mijn kinderen zijn zeer bijzonder en worden in deze eindtijden gegeven voor alle zielen.
Mijn Zoon is zo barmhartig en mild dat Hij zondaars wil overstromen met bijzondere genaden om hun
redding te verzekeren.
Eender wie probeert om Mijn Zoon te stoppen in Zijn zending, namelijk om de wereld voor te
bereiden op Zijn Tweede Komst, zal verhinderd worden door de hand van Mijn Eeuwige Vader.
Dit werk, het onthullen van het Boek der Waarheid aangezien de zegels verbroken worden, is voor Mijn
Vader één van de belangrijkste taken op aarde.
Aan de wereld werd de waarheid op dit moment beloofd.
Aan alle zielen, gelovigen en ongelovigen moet de waarheid gezegd worden want zij zijn zo ver van de Kerk
verwijderd dat zij op deze wijze aan hen gegeven moet worden.
Al de engelen werden naar de aarde gezonden om de mensheid te beschermen tegen de Bedrieger en de
leugens die hij verspreidt omtrent de waarheid van de eeuwige redding.
De mensheid mag de waarheid dan wel niet willen horen en vele hindernissen zullen voor jou geplaatst
worden, Mijn kind, maar het zal nutteloos zijn.
Niemand zal verhinderen dat het Boek der Waarheid aan de wereld geopenbaard wordt, want indien
men dat toch zou betrachten, dan zal de macht van Mijn Vader losbreken als vlammen van vuur
uitgegoten vanaf de Hemelen.
Mijn kind, twijfel nooit aan deze boodschappen zoals zij aan jou gegeven worden.
Verander nooit een enkel woord om diegenen te voldoen die proberen om jou het woord van God te laten
veranderen.
Er kan slechts één meester zijn en dat is God, in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
Ga nu met de verzekeringen die je nodig hebt.
Onthoud dat deze boodschappen van Mijn Zoon bestemd zijn voor al Gods kinderen en niet alleen voor zijn
Katholieke Kerk of voor Zijn uitverkoren volk de Joden. Zij zijn voor iedereen.
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Elke ziel wordt in dezelfde mate door Mijn Vader bemind. Geen enkele ziel wordt belangrijker beschouwd als
de ander.
Jullie Hemelse Moeder
Moeder van Verlossing

331. Dachten jullie dat Ik jullie zou negeren tot aan de Dag van het Oordeel?
Donderdag, 2 februari 2012, 15:30 u.
Mijn zeer geliefde dochter, hoe blij ben Ik met het antwoord van Mijn volgelingen op Mijn groot geschenk van
een volledige aflaat voor een totale absolutie.
Maar hoe verdrietig ben Ik om al die ondankbare harten die Mijn geschenk verwerpen.
Deze zielen begrijpen maar niet dat alleen God de Vader dit geschenk van een volledige aflaat kan
bekrachtigen.
Of die nu gegeven wordt door Mijn Heilige Plaatsvervanger of door Mij, jullie Goddelijke Verlosser, is niet
belangrijk.
Wat wel belangrijk is, is dat er nog maar weinig tijd over is om de zielen van de mensheid te redden.
Tot diegenen die Mijn woord in vraag stellen, weet dat Ik jullie Goddelijke Verlosser ben die vanuit de
hemel tot jullie spreek.
Aanvaarden jullie niet dat Ik besta? Dat Ik verlang om jullie een boodschap door te sturen in deze
eindtijd?
Dachten jullie dat Ik jullie zou negeren tot aan de Dag van het Oordeel? Dat Ik jullie zielen niet zou
voorbereiden door met jullie te communiceren op deze manier?
Indien jullie in Mij geloven, dan moeten jullie geloven in goddelijke tussenkomst. Indien jullie dat niet doen,
hebben jullie je harten niet geopend.
Hoe weten jullie dat Ik het ben?
Ik vraag jullie nu te gaan zitten en tot Mij persoonlijk te spreken. Vraag Mij om de genade van de Heilige
Geest en Ik zal jullie onmiddellijk antwoorden om zielen te openen en te zuiveren.
Leg jullie pantser af en sta Mij toe om jullie die bijzondere gave te schenken.
Weet dat jullie Mij beledigen wanneer jullie Mijn gaven verwerpen. Wil dat zeggen dat jullie ook Mijn
barmhartigheid zullen verwerpen?
Buig jullie hoofden en vraag om vergeving. Wanneer jullie tot Mij komen in nederige dankbaarheid zal Ik
jullie verlichten omtrent de waarheid.
Wanneer jullie je ogen openen voor de waarheid, zullen jullie tranen van inzicht storten en jullie zullen Mij
uiteindelijk danken voor Mijn grootse geschenk van absolutie.
Jullie Goddelijke Verlosser
Jezus Christus

332. De Maagd Maria: Haat is haat. Er zijn geen twee soorten. Ze zijn hetzelfde.
Zaterdag, 4 februari 2012, 10:09 u.
Mijn kind, het kwaad verspreidt zich snel in bepaalde delen van de wereld.
Terwijl oorlogen gepland worden met haat in de zielen, overstroomt de Heilige Geest tegelijkertijd de zielen
van anderen in verschillende delen van de wereld.
De strijd der zielen is begonnen. Goed tegen kwaad.
Mijn kind, ga er nooit van uit dat die verharde zielen diegenen zijn zonder geloof of met een lauw geloof.
Vele medelevende gelovigen in Mijn Zoon, Jezus Christus, zullen nu door bekoringen een bocht maken.
Hun geesten zullen vervuld worden met twijfels en die zullen hen blind maken voor het woord van Mijn
geliefde Zoon dat Hij, door jou, tot de hele wereld spreekt, Mijn kind.
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Hun haatgevoel, wanneer zij zich van Zijn Heilig Woord zullen afkeren, zal net zo krachtig zijn als de haat die
moordenaars hebben tegenover hun slachtoffers.
Haat komt van de Misleider.
Leugens worden verspreid door de Boze, die zwakke zielen gebruikt om de waarheid te ondermijnen.
Haat is haat. Er zijn geen twee soorten. Ze zijn dezelfde.
De trots van deze trouwe zielen zal zich roeren terwijl een laatste poging door de Duivel wordt ondernomen
om de verspreiding te verhinderen van deze uiterst dringende boodschappen voor de wereld.
Mijn Zoon heeft de steun van Zijn geliefde volgelingen nodig om Zijn leger op aarde te vormen. Dat leger zal
voortkomen uit Zijn trouwe volgelingen.
Wees er zeker van dat het deze groep zal zijn wier harten het eerst zullen verhard worden.
Je kunt geen ziel verharden die reeds in het duister is. Dus zullen het de zielen die in het licht zijn die door
de Misleider zullen bekoord worden.
Zij zullen dan leugens verspreiden om Mijn Zoon te kwetsen en Zijn werk uit te stellen.
Zij zullen niet inzien dat hun dit overkomt omdat zij denken dat het hun plicht zal zijn om het ware woord van
Mijn Zoon te verdedigen.
Door het bekritiseren van deze boodschappen die Hij jou geeft, Mijn kind, zal Mijn Zoon gekweld worden.
Zelfs het fundament van Zijn Kerk zal Hem weldra de rug toekeren. Zij zullen Hem verloochenen en dan
zullen zij Hem opnieuw kruisigen.
Hoogmoed verhindert hen hun ogen te openen wanneer Hij voor hen staat met liefdevolle en open
armen.
Mijn kind, Ik dring er op aan dat al Gods kinderen zich verenigen als één en strijden voor de redding van alle
zielen.
Zo velen luisteren niet naar deze boodschappen, Mijn kind, maar nadat De Waarschuwing heeft
plaatsgevonden zullen zij dat wel.
Bid, bid, bid voor die zielen die schade toebrengen, lasteren en onwaarheden over jou verspreiden.
Ik zal je nu een Kruistochtgebed (25) geven om bescherming te vragen voor al Mijn zieners en voor hen die
door God de Vader uitgekozen zijn om Zijn Allerheiligste Woord op aarde te verspreiden in deze tijd:

Kruistochtgebed (25)
Voor Bescherming van zieners overal ter wereld.
“O Allerhoogste God, ik smeek U om bescherming te bieden aan al Uw heilige boodschappers in de wereld. Ik
bid dat zij beschermd mogen zijn tegen de haat van anderen.
Ik vraag dat Uw Allerheiligste Woord vlug over de hele wereld verspreid wordt. Bescherm Uw boodschappers
tegen laster, misbruik, leugens en iedere vorm van gevaar.
Bescherm hun families en bedek hen altijd met de Heilige Geest opdat de boodschappen die zij aan de wereld
geven aandachtig en met rouwmoedige en nederige harten beluisterd worden. Amen.”
Mijn kind, hoogmoed is een karaktertrek die Mijn Vader uiterst mishaagt. Het is nog pijnlijker voor Hem
wanneer de zonden van hoogmoed in trouwe en heilige zielen binnendringen omdat zij weigeren de
waarheid te aanvaarden van Zijn Heilig Woord dat vandaag aan de wereld gegeven wordt door Zijn
boodschappers.
Zij moeten vragen om de gave van echte onderscheiding die enkel zal geschonken worden door de kracht
van de Heilige Geest aan nederige zielen met een zuiver hart, ontdaan van hoogmoed en arrogantie.
Jullie geliefde Moeder
Moeder van Verlossing
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333. Oorlogen die te maken hebben met Iran, Israël, Egypte en Syrië zijn met elkaar
verbonden.
Zaterdag, 4 februari 2012, 10:45 u.
Mijn zeer geliefde dochter, jouw trouw tegenover Mij wordt elke dag getest. Zo velen trachten je te doen
ophouden met jouw werk voor Mij, toch slagen zij daar niet in omwille van de heilige bescherming die jou
vanuit de hemel verschaft wordt. Zij die proberen om jou pijn en lijden te bezorgen en misbruik van je te
maken, zullen gestraft worden. Ik zal zoiets niet dulden.
Onthoud dat het voorzegd werd dat niemand het vuur van de Heilige Geest kan stoppen dat zal
uitstromen van Mijn Allerheiligste boodschappen voor de hele mensheid.
Daarom vraag Ik dat jij de hindernissen die voor je geplaatst worden blijft negeren alsook de haat want die
komt van Satan.
Laat je in met haat en hij verspreidt zich.
Negeer hem en hij zal sterven omdat hij niet het nodige voedsel vindt om te groeien en te etteren.
Nu wil Ik dat jij Mijn kinderen meedeelt dat de gebeurtenissen zoals voorzegd in het Boek der Openbaring
zich nu in de wereld ontvouwen.
Mijn kinderen moeten niet bevreesd zijn omdat hun geloof en hun gebeden de gevolgen van oorlog,
genocide, hongersnood en apostasie (geloofsafval) zullen afzwakken.
Oorlogen zullen opduiken die te maken hebben met Iran, Israël, Egypte en Syrië. Allen zullen met
elkaar verbonden worden.
Zo zal ook Italië ruzies ondergaan wat te maken heeft met het opstaan van de Valse Profeet en zijn
partner de Antichrist.
Bid vurig opdat niet alle landen meegesleurd worden in een wereldmacht die jullie geld zal controleren.
Want indien zij daarin slagen zal het zeer moeilijk worden.
Bid tot God de Vader zodat Hij zulke wreedheden kan voorkomen.
Bidden voor de zielen van anderen zal jullie eigen zielen redden. Dat is alles wat Ik vraag. Gebed.
Bid ook voor bekering.
Het is niet ver weg meer voordat alle dingen duidelijk worden, Mijn dochter. Alles zal goed zijn eens bekering
zal plaatsvinden na De Waarschuwing.
Ga nu en zeg Mijn kinderen nooit te vrezen wanneer zij Mijn woord verkondigen. Ik zal naast hen staan.
Wanneer zij bespot worden kunnen zij zeker zijn van de waarheid van Mijn Allerheiligste Woord.
Jullie geliefde Jezus

334. God de Vader: De Wereld staat op het punt een Kastijding te ondergaan – Mijn
tussenkomst is noodzakelijk.
Zaterdag, 4 februari 2012, 15:00 u.
Mijn dochter, de wereld staat op het punt een kastijding te ondergaan als resultaat van de verschrikkelijke
zonde door de mensheid bedreven.
Hoewel veel van die kastijding (reeds) werd afgewend, toch zal Mijn hand nu neerkomen op de
goddeloosheid die in elke hoek is binnengedrongen.
Zo veel haat voor Mij, God de Vader, moet gestopt worden of Mijn kinderen zullen een nog grotere gruwel
meemaken.
Ik bereid de wereld nu voor op de veranderingen die nodig zijn om de aarde te zuiveren zodat alles
overeenstemt met Mijn plan om de mensheid te redden.
Zoveel zielen worden door zonden gekweld.
Ik ben de God van heel de schepping en Ik zal niet lijdelijk toezien hoe Mijn kinderen elkaar
vernietigen.
Mijn dochter, er bestaat een gemeen plan om een groot deel van de mensheid door oorlog te vernietigen.
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Deze oorlogen zijn niet toevallig.
Heb je gezien hoe veel er plaats vinden in zoveel landen, overal?
Dat komt door de hand van de Antichrist die geduldig zijn moment van glorie op aarde afwacht.
Wanneer naties op hun knieën zitten, zal hij te voorschijn treden en een valse vrede scheppen op zijn
eigen onbetrouwbare wijze. Dat zal een masker van bedrog zijn.
Mijn straf zal neerkomen op die naties die deel hebben aan die grote misleiding om de wereld te
beheersen door de inbeslagneming van naties.
Wees sterk, Mijn dochter, want deze periode, wanneer de aarde zal beven, zal niet lang duren. Het is
nodig om Mijn kinderen wakker te maken.
Mijn kinderen zijn gewaarschuwd geweest maar Mijn stem werd verafschuwd.
Mijn arme kinderen die een goed leven leiden en met verbijstering het kwade in hun wereld zien, moeten
begrijpen dat Mijn tussenkomst noodzakelijk is.
Indien Ik niet stop wat gebeurt dan zal een groot deel van de mensheid vernietigd worden.
Bid opdat Mijn kinderen zouden bidden om vrede in jullie landen.
Wees nooit bang om Mijn woord te verkondigen ook al word je vervolgd. Want slechts één ziel die openlijk
getuigt van haar geloof is voldoende voor honderden bekeringen.
Ga in vrede. De tijd is voor Mij, God de Vader, gekomen om de verbreking van de zegels te bekrachtigen.
Enkel dan zal de mensheid aanvaarden dat zij machteloos is.
Zij controleren de wereld niet want dat kan zo niet zijn.
Alleen de Schepper van heel de mensheid heeft de macht over Satan en nu zal Ik een straf doen neerkomen
op die koude harten en die duistere zielen die hun trouw aan hem hebben beloofd.
De eindfase van de zuivering zal nu beginnen.
God de Vader

335. De Maagd Maria: Wanneer jullie de Rozenkrans bidden kunnen jullie helpen
jullie natie te redden.
Zondag, 5 februari 2012, 13:15 u.
Mijn kind, Ik doe een oproep tot al Mijn kinderen om op dit moment te bidden voor eenheid in de wereld.
Het geloof in Mijn Zoon verdwijnt en Mijn kinderen blijven achter met dorre zielen.
Ik ben jullie Onbevlekte Hart en door de liefde die Ik Mijn dierbare Zoon, Jezus Christus, toedraag, zal Ik
nauw met Hem samenwerken om de mensheid te redden.
Door tot Mij te bidden om te bemiddelen zal Ik Mijn Vader, God de Allerhoogste, smeken Zijn hand van
gerechtigheid te weerhouden van de strenge straf die Hij over de aarde zal uitstorten om de
verspreiding van de verdorvenheid te stoppen.
Ik zal jullie helpen kinderen om dichter bij het Hart van Mijn Zoon te komen. Wanneer wij samenwerken, Mijn
kinderen, kunnen wij wereldwijd rampen voorkomen.
Vergeet nooit het belang van Mijn zeer Heilige Rozenkrans want wanneer jullie hem elke dag bidden
kunnen jullie helpen jullie natie te redden.
Satans macht wordt verzwakt wanneer jullie de Rozenkrans bidden. Hij loopt weg in grote pijn en wordt
machteloos. Het is uiterst belangrijk, welke Christelijke gezindheid jullie ook toebehoren, om hem ten minste
eenmaal per dag te bidden.
Zo veel mensen aanvaarden Mij, hun Gezegende Moeder, niet.
Zoals Mijn Zoon word Ik verworpen, bespot, beledigd en vernederd. Toch kan ik, wanneer Mijn hulp
gevraagd wordt, zielen recht naar het Heilig Hart van Mijn Zoon Jezus Christus brengen.
Mijn Zoon, Jezus Christus, is jullie redder, kinderen, en Hij zal zondaars nooit verwerpen hoe verduisterd
jullie zielen ook zijn.
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Wanneer jullie spijt hebben Hem te hebben beledigd, roep dan tot Mij, jullie geliefde Moeder, en Ik zal jullie
bij de hand nemen naar Hem toe.
Mijn Zoon bereidt zich voor om te komen om al Zijn kinderen bij elkaar te brengen zodat jullie je allen kunnen
verenigen met Hem in het Nieuwe Paradijs op Aarde. Alleen zuivere en nederige zielen kunnen binnengaan.
Jullie moeten nu aan jullie voorbereidingen beginnen. Start met het bidden van Mijn Heilige Rozenkrans.
Dit gebed is zo belangrijk dat het nu een Kruistochtgebed moet worden wat maar billijk is.
Kruistochtgebed (26): De Heilige Rozenkrans tot de Maagd Maria.

Kruistochtgebed (26)
Bid de Heilige Rozenkrans om te helpen jullie land te redden.
‘Vergeet nooit het belang van Mijn allerheiligste Rozenkrans want wanneer jullie deze elke dag bidden, kunnen jullie helpen je land
te redden. De macht van Satan wordt verzwakt wanneer jullie Mijn Rozenkrans bidden. Hij gaat er met veel pijn vandoor en wordt
machteloos. Het is zeer belangrijk, ongeacht tot welk Christelijk geloof jullie behoren, om deze tenminste eenmaal per dag te
bidden.’

Gebed voor de Rozenkrans
“O Koningin van de Heilige Rozenkrans, U hebt zich verwaardigd om naar Fatima te komen om aan de drie
herderskinderen de schatten van genade, verborgen in de Rozenkrans, te onthullen.
Beziel mijn hart met een oprechte liefde voor deze devotie opdat ik, door het overwegen van de Mysteries van
onze Verlossing die hierin herdacht worden, verrijkt mag worden door de vruchten ervan en zo vrede voor de
wereld, bekering van de zondaars en Rusland, en de genaden die ik U vraag door deze Rozenkrans (vermeld hier
je verzoek) mag verkrijgen.
Ik vraag dit voor de meerdere eer en glorie van God, voor Uw eigen eer en voor het welzijn van de zielen, met
name voor mijzelf. Amen.”
Rozenkrans
Gebeden na de Rozenkrans
“Wees gegroet, Koningin, Moeder van barmhartigheid, ons leven, onze zoetheid, onze hoop, wees gegroet.
Tot U roepen wij, bannelingen, kinderen van Eva.
Tot U verzuchten wij, klagend en wenend in dit tranendal.
Welaan dan, onze Middelares, sla uw barmhartige ogen op ons. En toon ons, na deze ballingschap, Jezus, de
gezegende vrucht van uw lichaam.
O, genadige, o meedogende, o zoete Maagd Maria.
Bid voor ons, Heilige Moeder van God, opdat wij de beloften van Christus waardig worden.
O God, wiens eniggeboren Zoon ons door Zijn leven, dood en verrijzenis de beloning van het eeuwig leven
schonk, geef dat wij door het mediteren op deze geheimen van de Rozenkrans van de Gezegende Maagd Maria
mogen navolgen wat ze bevatten en verkrijgen wat zij beloven, door dezelfde Christus onze Heer. Amen.”
Voel de vrede, kinderen, wanneer jullie mediteren bij het bidden van Mijn Rozenkrans.
Als de genaden dan over jullie worden uitgestort na het bidden ervan, zullen jullie weten dat de Bedrieger
van jullie is weggegaan en liefde in de plaats is gekomen. Liefde komt van Mijn Eeuwige Vader.
Wanneer jullie liefde in jullie harten voelen zullen jullie weten dat jullie de strijd aan het winnen zijn om de
Duivel te verslaan.
Jullie geliefde Koningin van de Engelen
Moeder van Verlossing

336. Bid opdat een nucleaire oorlog die één derde van de mensheid zou wegvegen,
kan afgewend worden.
Maandag, 6 februari 2012, 20:15 u.
Mijn zeer geliefde dochter, Mijn volgelingen moeten zich als één familie verenigen en sterk blijven.
Ik verleen al Mijn geliefde en vertrouwende volgelingen de genaden om kalm te blijven te midden van de
storm.
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Terwijl de aarde blijft beven op alle mogelijke manieren zijn het jullie gebeden die Mij troosten gedurende
deze tijd.
Hoe breekt het Mijn Hart te zien hoe onschuldigen gedood worden in de oorlogen in het Midden-Oosten.
Deze arme zielen worden gegeseld en lijden net zoals Ik leed.
De boosaardigheid die Ik zie zal afgezwakt worden en de hand van Mijn Vader zal talmen maar zal deze
landen niet stoppen elkaar te doden.
De zegels werden verbroken, Mijn dochter, en gauw zullen oorlogen opkomen.
Bid opdat de wereldomvattende gruwel van een nucleaire oorlog, die één derde van de mensheid zou
wegvegen, kan vermeden worden.
Ik heb meer gebedskinderen nodig. Ik weet hoe vurig jullie bidden, maar alstublieft, Ik smeek jullie, nodig
zoveel mogelijk gebedsgroepen, vrienden en families uit om te bidden voor vrede.
Ik geef jullie nu een nieuw Kruistochtgebed (27): Gebed voor Vrede in de Wereld.

Kruistochtgebed (27)
Gebed voor Vrede in de Wereld.
“O mijn Jezus, ik smeek U om Erbarmen voor al diegenen die geteisterd worden door vreselijke oorlogen. Ik
smeek dat vrede mag doordringen in deze gekwelde naties die blind zijn voor de Waarheid van Uw Bestaan.
Alstublieft, bedek deze naties met de Kracht van de Heilige Geest opdat zij hun jacht op onschuldige zielen
zouden stopzetten.
Heb Erbarmen over al Uw landen die machteloos staan tegen de boosaardige gruweldaden die in de hele
wereld voorkomen. Amen.”
Mijn dochter, Ik dring er op aan geduldig te zijn want het zal niet lang meer duren tot de Schuldbelijdenis.
Eens die heeft plaatsgevonden zal alles rustiger worden.
Ga in vrede en liefde. Plaats bovenal jullie vertrouwen in jullie geliefde Jezus.
Jullie Verlosser
Jezus Christus

337. De mysteries zo lang verborgen in de archieven van het Goddelijke Rijk.
Dinsdag, 7 februari 2012, 20:00 u.
Ik ben jullie geliefde Jezus, Zoon van God de Allerhoogste, geboren uit het Onbevlekt Hart van Maria. Ik kom
in de naam van de Heilige Drie-Eenheid.
Dit zijn de dagen, Mijn zeer geliefde dochter, die jij als uiterst moeilijk zal ervaren. Jouw lijden, dat jij met
vreugde en overgave in je hart aan Mij overhandigt, zal vele zielen redden. Je moet dapper zijn wanneer je
dat doet en je geen zorgen maken omtrent je gezondheid. Want dit is slechts een andere beproeving, die
niet al te lang zal duren, maar die veel zal bijdragen om verloren zielen tot Mij terug te brengen.
Mijn Boek der Waarheid wordt gegeven opdat gelovigen zullen getuigen ten voordele van Mijn verkondiging
van de mysteries, die zo lang verborgen bleven, in de archieven van het Goddelijke Rijk.
Nu de waarheid ontrafeld wordt, moet de mensheid aanvaarden dat Mijn Allerheiligste Woord aan iedereen
zal gegeven worden om het in zich op te nemen.
Dit zal jullie zielen een zoete verlichting verschaffen, maar dit zal voor diegenen die van Mij verwijderd zijn
zeer hard worden om te aanvaarden.
De bitterheid van de waarheid is moeilijk te slikken maar indien ze aanvaard wordt, zal ze diegenen
vertroosten die aanvaarden dat Ik het inderdaad ben, Ik, jullie dierbare Jezus die in deze tijd kom om jullie te
omarmen.
Ik, het Lam van God, kom nu om jullie naar jullie verlossing te brengen.
Zonder Mijn hulp zou dat niet mogelijk zijn.
Ik breng jullie nu het licht en jullie moeten achter Mij wandelen terwijl Ik jullie naar het Nieuwe Paradijs leid.
Ik roep jullie allen op om moedig te zijn, sterk en zonder vrees in de ontzettende wildernis waarin jullie je nu
bevinden.

249

Het zal niet gemakkelijk zijn, maar Ik beloof jullie dat de sterkte die Ik jullie zal geven deze reis minder
zwaar zal maken.
Aanvaard wat jullie in de wereld zien gebeuren wanneer de zuivering met grote intensiteit verdergaat. Want
dat is noodzakelijk.
Bid, bid, bid om geduld en uithoudingsvermogen want jullie moeten boven de duisternis uitstijgen en Mij
helpen om heel de mensheid in het licht te brengen.
Verlies nooit de hoop. Onthoud alleen dat het enige wat telt de eenmaking van de mensheid is.
Jullie gebeden, lijden en liefde voor Mij zullen helpen om Mijn heilige en dierbare familie te verenigen in Mijn
Nieuwe Paradijs op Aarde.
Kijk vooruit, kinderen, want dat is het leven waarvoor jullie bestemd zijn wanneer jullie Mijn Heilige Wil
gehoorzamen.
Ik bemin jullie en zegen jullie, geliefde kinderen, voor jullie liefde en medeleven met Mij, jullie geliefde
Verlosser.
Jullie Jezus

338. De Maagd Maria: De Duivel zal niet rusten voordat hij de Katholieke Kerk te
gronde heeft gericht.
Woensdag, 8 februari 2012, 20:30 u.
Ik ben de Onbevlekte Ontvangenis. Ik ben de Maagd Maria, Moeder van God.
Mijn kind, deze arme wereld is in beroering en zoals dit zich verder zet, zo zal ook de tijd voor De
Waarschuwing met de dag dichterbij komen.
Het werd voorzegd dat de haat tegenover Mijn Zoon zich zal uitbreiden naar Zijn heilige Kerk op aarde. Dat
is reeds gebeurd.
De Boze zal niet rusten alvorens hij de Katholieke Kerk te gronde heeft gericht.
Wanneer de Kerk ineenstort, zullen er twee kanten opstaan. Maar hoezeer de Kerk ook zal lijden, zij kan
noch zal sterven. Dat kan niet, kinderen.
Want al mag God de Vader dan nog toestaan dat de Kerk op aarde deelt in dezelfde geseling die Zijn
geliefde Zoon, Jezus Christus, heeft doorstaan, zij zal zoals Mijn dierbare Zoon opnieuw in heerlijkheid
verrijzen.
Laat de Katholieke Kerk nooit in de steek.
Verwerp ook nooit de andere Christelijk Kerken van Mijn Zoon. Want jullie zijn allemaal volgelingen
van Christus.
Jullie allen die Mijn Zoon toegewijd zijn, jullie moeten je verschillen opzij zetten en samen strijden tegen de
Antichrist.
Bid voor de eenmaking van al Gods kinderen door dit speciale Kruistochtgebed (28).

Kruistochtgebed (28)
De H. Maagd Maria: Gebed voor de Eenmaking van alle Christelijke Kerken.
“O Allerhoogste God, wij knielen voor U neer en smeken U om de eenmaking van al Uw kinderen in de strijd om
het behoud van Uw Christelijke Kerken op aarde.
Laat niet toe dat onze verschillen ons verdelen op dit moment van grote geloofsafval in de wereld.
In onze liefde voor U, lieve Vader, verzoeken wij U om ons de genaden te schenken elkaar te beminnen in de
naam van Uw Geliefde Zoon, onze Verlosser, Jezus Christus.
Wij aanbidden U. Wij beminnen U. Wij verenigen ons om samen te strijden voor de kracht, om Uw Christelijke
Kerken op aarde in stand te houden tijdens de beproevingen die wij in de komende jaren mogelijks zullen
tegenkomen. Amen.”
Vertrouw op Mij, kinderen, om jullie te leiden naar het Nieuwe Paradijs en het Rijk van Mijn Zoon op aarde
zoals het bedoeld is.
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Jullie liefhebbende Moeder
Moeder van Verlossing

339. Zeer binnenkort zal een man komen die zal beweren dat hij Mij is.
Woensdag, 8 februari 2012, 20:45 u.
Mijn zeer geliefde dochter, het zal nu niet lang meer duren voordat alle voorzegde profetieën ontsluierd
zullen worden aan een ongelovige wereld.
Zelfs die onzuivere zielen die Mij, hun Goddelijke Redder en Mijn Eeuwige Vader schuwen, zal het niet
ontgaan. Zij zullen zich afvragen waarom dat gebeurt en voor de eerste keer zullen zij eindelijk beseffen dat
zij hun eigen lotsbestemming niet in handen hebben.
Ondanks hun misleide overtuigingen en hun vermeend recht op persoonlijk gewin, zullen zij de waarheid
spoedig ervaren.
Mijn dochter, de weg voorwaarts is om te bidden dat deze zielen, evenwel verloren voor Mij, de
aantrekkingskracht van de Antichrist en de Valse Profeet niet volgen.
Zeer spoedig zal een man komen die zal beweren dat hij Mij is. Maar, natuurlijk, dat kan niet want Ik zal niet
komen voor het echte einde.
Toch zal hij al de kwaliteiten vertonen die arme zielen zullen misleiden door hen te doen geloven dat Ik het
ben.
Hij zal wonderen verrichten en grote vredesakten volbrengen, humanitaire daden stellen en handelingen van
voor iedereen zichtbare genegenheid.
Hij zal verafgood worden en zijn krachten zullen van Satan komen, de koning van de duisternis.
Hij zal zo overtuigend zijn dat wanneer hij tekenen doet die verwant zijn aan die van de grote heiligen, vele
van Mijn gewijde dienaars in nederigheid aan zijn voeten zullen neervallen.
Mijn woord, dat aan jou, de ware eindtijdprofeet, gegeven is, zal verworpen en afgewezen worden als
ketterij.
Mijn dochter, Ik geef jou thans een overvloed aan waarschuwingen zodat aan zoveel mogelijk van Mijn
kinderen de waarheid kan doorgegeven worden alvorens dat plaatsvindt.
Laat je niet vangen door hen die zichzelf in jouw ogen als heiligen verheffen. Verwar nooit menslievende
daden als zijnde altijd van Mij afkomstig.
De Duivel is een leugenaar. Hij is sluw en zal soms een liefdevol medelevend uiterlijk tonen.
Pas op voor die organisaties die geleid worden door zeer rijke individuen die opscheppen over hun
inspanningen om de mensheid te redden. Velen onder hen werken in het geheim om Mijn woord openlijk te
beschuldigen.
Deze vorm van misleiding zal gebruikt worden door de Antichrist om goedmenende maar lichtgelovige
volgelingen te werven.
Eens verleid zullen jullie in de val zitten. Dan zullen jullie bedrogen worden om het Merkteken van het
Beest te aanvaarden, wat jullie tot elke prijs moeten vermijden of jullie zullen voor altijd voor Mij verloren zijn.
Wees permanent op jullie hoede.
Jullie taak is eenvoudig. Onthoud dat er slechts één God is, drie personen in de Heilige Drie-Eenheid, God
de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
Al wat jullie anders wordt voorgesteld, bestaat niet.
Jullie geliefde Verlosser
Jezus Christus

340. Ontucht, pornografie en prostitutie zijn allemaal doodzonden.
Donderdag, 9 februari 2012, 15:00 u.
Mijn zeer geliefde dochter, de mens moet zich afkeren van zonde en snel. Vele zonden worden vandaag niet
langer als zonden beschouwd.
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Zoveel wrok wordt tegen Mijn Vader geuit zonder enig schuldgevoel.
Kinderen, jullie moeten stoppen. Jullie verwoesten jullie leven. Satan bespot Mij terwijl hij pocht om die
zielen die hij elke seconde van Mij steelt.
Indien jullie de zielen zouden zien, miljoenen zielen die in het eeuwige vuur tuimelen, zouden jullie
sterven van de shock.
Hoe breekt het Mijn Hart wanneer Ik de verschrikking zie die deze zielen, die op aarde in vreselijke zonde
leefden, moeten verduren.
De zonden waaraan zij schuldig waren zijn niet altijd diegene waarvan jullie veronderstellen dat het
doodzonden zijn.
Ik spreek over ontucht – in de wereld van vandaag zo gemakkelijk aanvaard – het deelnemen en kijken
naar pornografie, prostitutie en seksueel misbruik.
Ik verwijs naar de haat voor anderen alsmede naar diegenen die pijn en ellende veroorzaken bij hen die
minder geluk hebben dan zijzelf.
Zo ook is de zonde van afgoderij waarbij jullie materiële goederen vereren boven al het andere en toch zijn
zij niets anders dan as.
Begrijpen jullie niet dat eens jullie op deze manier zondigen jullie elke dag verder van Mij verwijderd worden?
Dan wordt het zeer moeilijk om jullie zelf te bevrijden uit de greep waarin de koning der duisternis jullie
gevangen houdt.
Word wakker, kinderen. Wees bewust van het bestaan van de Hel en wees zeer bevreesd om de
poorten van de eeuwige verdoeming binnen te gaan.
Ik zeg jullie dat, niet om jullie angst aan te jagen, maar om er zeker van te zijn dat jullie begrijpen dat
doodzonde jullie daar naartoe zal leiden tenzij jullie nu tot Mij terugkeren.
Er zal veel gebed nodig zijn om terug te keren tot Mij, maar luister. Tot diegenen onder jullie die wanhopig,
berouwvol en hulpeloos zijn omwille van de afgrond van zonden waarin jullie zitten, vraag en Ik zal jullie
vergeven.
Jullie moeten oprecht berouw tonen en gaan biechten. Indien het niet mogelijk is om te gaan biechten, zeg
dan Mijn Kruistochtgebed voor een volledige aflaat tot vergeving en dat voor een periode van zeven
opeenvolgende dagen.

Kruistochtgebed (24)
Gebed voor de gave van totale absolutie en de kracht van de Heilige Geest (voor katholieken en niet‐
katholieken – katholieken moeten nog regelmatig gaan biechten op verzoek van Jezus).
Zij moeten gedurende zeven opeenvolgende dagen dit gebed bidden en dan zullen zij het geschenk van een totale absolutie en de
kracht van de Heilige Geest krijgen.

“O mijn Jezus, U bent het Licht van de aarde. U bent de Vlam die alle zielen raakt. Uw Barmhartigheid en Liefde
kent geen grenzen.
Wij zijn het Offer dat U bracht door Uw dood op het Kruis niet waardig, maar wij weten dat Uw Liefde voor ons
groter is dan de liefde die wij voor U hebben.
Verleen ons, o Heer, de Gave van Nederigheid, zodat wij Uw Nieuw Koninkrijk waard zijn.
Vul ons met de Heilige Geest, opdat wij kunnen opmarcheren en Uw leger leiden om de Waarheid van Uw Heilig
Woord te verkondigen en om onze broeders en zusters voor te bereiden op de heerlijkheid van Uw Tweede
Komst op aarde.
Wij eren U. We prijzen U.
Wij offeren onszelf, onze smarten, ons lijden als een gave aan U om zielen te redden.
Wij beminnen U, Jezus.
Wees Barmhartig voor al Uw kinderen waar zij zich ook bevinden. Amen.”
Ik geef zondaars nooit op en voel een bijzondere liefde voor hen.
Ik bemin hen op een zeer speciale manier, maar verafschuw hun zonden.
Help Mij jullie te redden, kinderen. Wacht niet tot het te laat is.
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Jullie geliefde Jezus

341. God de Vader: Aardbevingen zullen gevoeld worden als deel van een kleine
kastijding voor De Waarschuwing.
Vrijdag, 10 februari 2012, 19:50 u.
Ik ben God de Vader, Schepper van alle dingen. Ik kom in de naam van de Heilige Drie-Eenheid.
Mijn geliefde dochter, Ik kondig vandaag aan dat al de voorbereidingen afgerond zijn voor de grote
barmhartigheid van Mijn Zoon.
Alstublieft, licht Mijn kinderen in betreffende hun plicht om te bidden voor al de zielen die zich afgewend
hebben van Mij, hun Eeuwige Vader. Jullie alleen, kinderen, kunnen helpen om deze zielen te redden.
Ik wil jullie ook inlichten dat er een aantal aardbevingen zullen gevoeld worden wanneer Ik een kleine
kastijding doe neerkomen om die boosaardige zielen te straffen die hun landgenoten kwellen.
Mijn dochter, eens die kastijding voorbij, is het tijd voor De Waarschuwing.
De mensheid zal Mijn Zoon eren wanneer zij vergeving zullen zoeken voor de wijze waarop zij Mij beledigd
hebben.
Velen zullen zich bekeren. Velen zullen sterven. De zielen van hen die zullen sterven kunnen door jullie
gebeden gered worden. Nadien zal de wereld een beetje tot rust komen en enige tijd zal gegeven worden
om berouw te hebben.
Onthoud dat Ik al Mijn kinderen bemin, maar zoals elke goede Vader moet Ik Mijn kinderen bestraffen
om hen het verschil te doen begrijpen tussen goed en kwaad.
Deze zuivering zal Mijn kinderen wakker schudden en veel meer zullen met dankbaarheid de genaden
aanvaarden die tijdens De Waarschuwing over de mensheid worden uitgestort.
Ik bemin jullie, kinderen en het is Mijn verlangen om eenieder van jullie te redden inclusief die
verharde zielen die het bestaan van de Heilige Drie-Eenheid niet zullen aanvaarden.
Jullie geliefde Vader
God de Allerhoogste

342. Mijn arme Heilige plaatsvervanger, Paus Benedictus XVI, zal van de Heilige
Stoel in Rome verdreven worden.
Zaterdag, 11 februari 2012, 11:30 u.
Mijn dochter, de oorlogen escaleren overal en weldra zal de hand van Mijn Vader ingrijpen om dit kwaad
een halt toe te roepen.
Vrees niet want de plannen om de mensheid te redden zijn klaar en het zal nu niet lang meer duren voor
Mijn Grote Barmhartigheid aan eenieder van jullie zal gegeven worden.
Wees nooit bang voor de werken van de Antichrist wanneer jullie, geliefde kinderen, de kracht in jullie
hebben om zijn greep op de wereld door jullie gebeden te verzwakken.
Andere wereldleiders zullen weldra gedood worden en Mijn arme Heilige plaatsvervanger, Paus
Benedictus XVI, zal van de Heilige Stoel in Rome verdreven worden.
Mijn dochter, verleden jaar vertelde Ik je over de samenzwering binnen de gangen van het Vaticaan.
Een plan om Mijn Heilige Plaatsvervanger te vernietigen werd in het geheim beraamd op de 17de
maart 2011 en dat zal verwerkelijkt worden want het werd voorzegd.
Verspreid Mijn Heilig Woord naar alle kanten van de wereld en zorg ervoor dat de geprinte versies van
Mijn boodschappen bekend worden in zoveel mogelijk landen.
Je wordt geleid, dus doe wat het beste is. Vraag Mij in gebed om hulp te zenden en dat zal geschieden.
Jullie Jezus

253

343. Andere landen zullen Engeland volgen en het gebed in het openbaar verbieden.
Zondag, 12 februari 2012, 10:30 u.
Mijn kind, hoe ween Ik van verdriet wanneer Ik zie hoe velen proberen om de verering van Mijn geliefde
Zoon uit te roeien.
Ik heb je al eerder gezegd dat de strijd begonnen is. In Engeland zijn reeds plannen opgestart om het
bidden tot God de Vader en Zijn geliefde Zoon, Jezus Christus, in het openbaar te verbieden.
Dat is nog maar het begin. Zeer spoedig zal het opgelegd worden in scholen en andere openbare plaatsen
totdat het onwettig zal worden om te bidden in kerken die aan Mijn Zoon, Jezus Christus, zijn toegewijd.
De haat tegenover Mijn Zoon onder de mensen en bij diegenen die hoge posten bekleden houdt in dat
zij alles zullen doen wat zij kunnen om de openlijke uitoefening van het Christelijke geloof te verbieden.
Degenen die Mijn Zoon haten zeggen dat zij niet in Mijn Zoon geloven. Maar hoe kunnen zij zoveel
haat tonen voor iemand waarin zij niet geloven?
Hun verachting voor Mijn Zoon zal duidelijker worden wanneer andere landen Engeland zullen volgen om
het openlijk uitoefenen van het Christelijke geloof te verbieden.
Het vereren van Mijn Zoon zal een misdrijf worden.
Andere geloofsovertuigingen die in God de Vader geloven zullen ook lijden.
Maar zij zullen niet zoveel lijden als de Rooms Katholieke Kerk en andere Christenen. Hun lijden zal intens
worden.
Bid kinderen om veel van dat kwaad af te wenden nu het meer en meer zichtbaar wordt.
Zij die beweren niet in Mijn Zoon te geloven zijn zo lang verborgen gebleven.
Nu zullen zij vol zelfvertrouwen opstaan en Mijn Zoon vervolgen door Zijn volgelingen te doen lijden.
Bid vurig, kinderen, om jullie geloof te beschermen en jullie recht om Mijn Zoon openlijk te eren zonder jullie
te moeten schamen.
Alstublieft bid dit Kruistochtgebed (29) om de uitoefening van het Christelijk geloof te beschermen.

Kruistochtgebed (29)
Bescherm de uitoefening van het Christelijk geloof.
“O mijn Heer Jezus Christus, ik smeek U om Uw Heilige Geest uit te storten over al Uw kinderen. Ik smeek U om
diegenen te vergeven die in hun ziel haat jegens U koesteren.
Ik bid opdat atheïsten hun verharde harten zouden openen tijdens Uw Grote Barmhartigheid en dat Uw
kinderen die U beminnen U kunnen eren met waardigheid en boven alle vervolging uitstijgen.
Alstublieft, vervul al Uw kinderen met de Gave van Uw Geest, opdat zij moedig kunnen opstaan en leid Uw leger
in de laatste strijd tegen Satan, zijn demonen en al die zielen die slaaf zijn van zijn valse beloften. Amen.”
Ga in vrede, Mijn kind, en zeg de wereld zich klaar te maken voor deze grote ongerechtigheid.
Dank je om Mijn oproep van vandaag te beantwoorden.
Maria, Koningin van alle engelen
Moeder van Verlossing

344. De Heilige Bijbel wordt niet opzij geschoven ten gunste van deze
boodschappen.
Zondag, 12 februari 2012, 15:00 u.
Mijn zeer geliefde dochter, Ik heb je gemist gisteren. Ik maakte je tijdens de nacht wakker, weet je het nog?
Je was te moe, maar hoe verlangde Ik toen met jou te spreken.
Vandaag moet Ik er bij jou op aandringen om de wereld te zeggen dat de oorlogsdreiging escaleert en
dat, tenzij meer van Mijn volgelingen bidden, een nucleaire oorlog zal uitbreken.
Dat is nabij en gebed kan dit afwenden, samen met de hand van Mijn Eeuwige Vader.
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Ik heb meer van Mijn volgelingen nodig om Mijn Heilig Woord te verspreiden dat aan heel de mensheid
gegeven wordt voor het welzijn van jullie zielen.
Jij, Mijn dochter, wordt aangevallen door diegenen die zeggen dat het Heilig Boek van Mijn Vader ten
gunste van deze boodschappen opzij geschoven wordt. Dat is niet zo.
Mijn boodschappen vandaag dienen om de leer vervat in de Heilige Bijbel te bekrachtigen omdat zo velen
in de wereld van vandaag niet meer weten wat daarin staat.
Dan zullen zij evenmin de waarschuwingstekens van de eindtijd kennen tenzij Ik ze nu aan jou
openbaar.
Waarom is dat? Ik moet jullie zielen klaarmaken voor Mijn Nieuwe Paradijs. Heb nooit het gevoel dat Ik
jullie op een ander pad breng.
Want er is slechts één pad naar het Paradijs en Ik ben Degene die jullie naar haar poorten zal geleiden.
Luister naar Mijn woord.
Luister naar Mijn oproep.
Ga met Mij verder met jullie hoofden omhoog, zonder angst in jullie harten terwijl Ik Mijn leger leid om Mij te
helpen Mijn Koninkrijk op aarde terug te winnen.
Jullie geliefde Jezus

345. Satans laatste dagen: Zoals bij een wesp die sterft, zal de angel het pijnlijkst
zijn.
Maandag, 13 februari 2012, 15:30 u.
Mijn dochter, denk eraan dat de mens alleen maar om zich heen hoeft te kijken om te weten dat er grote
veranderingen in de wereld zijn gekomen.
Gewone dagelijkse gebeurtenissen lijken niet langer dezelfde. De genoegens die jullie genieten van
materiële winst, kinderen, hebben hun glans verloren. Zij trekken niet langer aan. Zij zijn vermengd met een
masker van zinloosheid.
Hoe komt dat? Weten jullie niet dat het de gesel is van de Antichrist en zijn aanwezigheid op aarde die deze
schaduwen veroorzaakt?
Hij, het gebroed van Satan, besmet elke laag van jullie maatschappij inclusief politici, het leger,
financiële instellingen, humanitaire organisaties en zelfs jullie kerken.
Geen enkele sector is gespaard gebleven met de bedoeling de mensheid in zijn laatste dagen op aarde te
kwellen.
Vergeet niet dat Ik, jullie Jezus, aan jullie, Mijn volgelingen, de kracht van de Heilige Geest gegeven heb om
deze duivelse daders machteloos te maken.
Hoe meer jullie ten strijde trekken door de kracht van jullie geloof hoe zwakker de greep van de Antichrist zal
zijn.
Gebed, en vooral de Kruistochtgebeden die aan jou, Mijn boodschapster, gegeven werden, zullen dit kwaad
helpen uitdrijven.
Alle kwaad kan door gebed worden vernietigd. Zo eenvoudig is dat.
De dagen van de overleving van Satan en zijn leger zijn geteld. Hoe dan ook, zoals een wesp die
stervende is, zal de angel het pijnlijkst zijn.
Wees geduldig en standvastig gedurende deze beproevingen en jullie, Mijn leger, zullen met hoop en
vertrouwen in eenheid opmarcheren naar de poorten van Mijn Nieuwe Paradijs op Aarde.
Jullie redder
Jezus Christus
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346. God de Vader: Europa zal het eerste doelwit zijn van de Rode Draak gevolgd
door de VS.
Dinsdag, 14 februari 2012, 18:00 u.
Mijn dochter, Mijn timing in verband met Mijn kastijding en De Waarschuwing is niet aan jou om te kennen.
Er is geen reden tot bezorgdheid omtrent Mijn Goddelijke timing want die zal plaatsvinden in
overeenstemming met Mijn Heilige Wil.
Weet echter dat de Rode Draak waarover jou een tijdje geleden verteld werd, nu op bescheiden wijze
de kop heeft opgestoken maar met een dodelijk voornemen om de Christenen over de hele wereld te
verslinden.
Na zo lang geduldig te hebben gewacht zal hij nu neerschieten en met vuur uit zijn bek alles vernietigen wat
hulde vertegenwoordigt voor Mij, de Allerhoogste God en Mijn geliefde Zoon, Jezus Christus.
Europa zal zijn eerste doelwit zijn en dan de Verenigde Staten van Amerika.
Het communisme zal geïntroduceerd worden en wee diegenen die zich verzetten tegen het rijk van de
Rode Draak.
Mijn dochter, Ik weet dat de recente goddelijke boodschappen die aan jou gegeven werden verwarrend zijn,
maar de waarheid moet geopenbaard worden.
Alleen door het bekend maken van de profetieën zal het geloof hersteld worden. Dat is de reden waarom
profetieën nu aan Mijn kinderen gegeven worden opdat zij de waarheid van Mijn leer zouden erkennen.
Beetje bij beetje zullen alle profetieën die aan Mijn profeten Daniël en Johannes gegeven werden,
zich nu ontvouwen.
Er zullen jou details gegeven worden, Mijn dochter, om te helpen de rest van Mijn Kerk op aarde op te
bouwen.
Mijn kinderen zullen troost nodig hebben door Mijn boodschappen van liefde en Ik zal hun dat verzekeren.
Steun op Mij, kinderen, jullie geliefde Vader en Ik zullen jullie de nodige genaden schenken om de vijand te
verslaan.
Zij kunnen niet winnen en hun macht zal niet alleen van korte duur zijn maar de Rode Draak en zijn blinde
geallieerden zullen in het vuur van de eeuwige verwerping geworpen worden.
Bid voor hun zielen omdat jullie kunnen helpen hen te redden door jullie gebeden.
De Waarschuwing zal weinig uitmaken voor Satans volgelingen, de Rode Draak en zijn legers.
Hun harten zijn zo verhard dat zij vrijwillig de kant van de Boze zullen kiezen. Hun trouw gaat uit naar het
valse paradijs dat hij hun beloofd heeft.
Net zoals uitverkoren zielen de gave van verschijningen gegeven wordt, of, in jouw geval, de gave om Mij en
Mijn geliefde Zoon, Jezus Christus te zien, zo zijn er ook bepaalde zielen die visioenen krijgen van Satan en
zijn gevallen engelen.
Hun verbintenis met de Boze is zo hecht dat velen van Satans volgelingen nog liever zouden sterven dan
Mij, hun Almachtige Vader, te erkennen.
Mijn belofte is deze, kinderen.
Ik zal al Mijn kinderen beschermen die het zegel dragen van Mijn liefde, ingebed in hun zielen.
Jullie zullen gespaard blijven van de vervolging zodat jullie sterk blijven om met al jullie kracht te bidden voor
deze boosaardige mensen.
Dit zal de terreur helpen afzwakken en oorlog, hongersnood en geloofsvervolging vermijden.
Het bidden tot Mij, jullie Vader, moet nu in jullie dagelijkse gebeden vervat zitten met dit speciale
Kruistochtgebed (30): Gebed om oorlog, hongersnood en geloofsvervolging te vermijden.

Kruistochtgebed (30)
God de Vader: Gebed om oorlog, hongersnood en godsdienstvervolging af te wenden.
“O mijn Eeuwige Vader, God de Schepper van het Universum, in de Naam van Uw Dierbare Zoon, smeek ik U om
ons U meer te doen beminnen.
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Help ons om moedig te blijven, zonder vrees en sterk bij tegenslag.
Aanvaard onze offers, lijden en beproevingen als een gave vóór Uw Troon om Uw kinderen op aarde te redden.
Verzacht de harten van onzuivere zielen. Open hun ogen voor de Waarheid van Uw liefde opdat zij samen met
al Uw kinderen kunnen deelhebben aan het Paradijs op aarde dat U zo liefdevol voor ons bereid hebt
overeenkomstig Uw Goddelijke Wil. Amen.”
Alstublieft kinderen, negeer Mijn hemelse tussenkomsten niet in jullie levens vandaag.
Jullie allen die een diepe liefde hebben voor Mij, jullie Vader, weet dat Ik jullie moet voorbereiden op deze
belangrijke reis.
Ik zou Mijn plicht als jullie liefdevolle Schepper en Vader niet nakomen indien Ik niet met jullie zou
communiceren tijdens deze eindtijd zoals jullie die heden op aarde kennen.
Voor diegenen die bevreesd zouden zijn door Mijn Allerheiligste Woorden, laat Mij jullie troosten door te
zeggen dat dit niet het einde van de wereld betekent. Want dat is het niet.
Het is eenvoudig het einde van Satans rijk op aarde dat moet verwelkomd worden, kinderen.
De tijd is nabij voor Mijn Zoon om Zijn rechtmatige troon in te nemen wanneer Hij voor de Tweede keer zal
komen om over het Nieuwe Volmaakte Paradijs op Aarde te regeren.
Kinderen, Mijn Hart barst van vreugde wanneer Ik jullie spreek over de nieuwe aarde die Ik voor jullie heb
bereid.
Mijn kinderen zullen 1.000 jaar leven in het Paradijs dat Ik voor Adam en Eva geschapen had.
Daar zal vrede, liefde, harmonie zijn en niets zal jullie ontbreken.
Mensen zullen trouwen, kinderen krijgen en de bloemen, rivieren, zeeën, bergen en meren zullen jullie de
adem benemen.
Dieren zullen in harmonie samenleven met Mijn kinderen en jullie zullen met liefde bestuurd worden in het
rijk van Mijn Zoon, Jezus Christus.
Alleen dan zal Mijn Heilige Wil op aarde gedaan worden zoals in de Hemel.
Jullie liefhebbende Vader
God, de Schepper van heel de mensheid
God de Allerhoogste

347. Boosaardige Groep pleegt de grootste leugen om controle van landen te
grijpen.
Donderdag, 16 februari 2012, 20:00 u.
Mijn zeer geliefde dochter, je moet Mijn kinderen – al Mijn volgelingen – zeggen zich te verenigen en in
gebed een beschermende ketting te vormen.
Door jullie als broers en zussen met elkaar in gebed te verenigen voor deze verloren kinderen, die
rondzwerven op zoek naar liefde voor Mij maar die geen vrede in hun zielen kunnen vinden, kunnen jullie
hen redden.
Zij hebben het nodig dat jullie voor hen bidden want De Waarschuwing zal deze arme zielen niet
bekeren.
Jullie, Mijn trouwe volgelingen, geven Mij de vertroosting die Ik nodig heb wanneer Ik de verschrikkelijke pijn
en tegenspoed zie die Mijn kinderen in bijna elk deel van de wereld ondergaan.
Deze boosaardige groep, bestaande uit enkele van ’s werelds machtigste elite, bedient zich van de grootste
leugen door hun vrijwillig samenzweren om de controle te grijpen van landen in het Midden-Oosten,
Europa en de VS.
Hun plan ontsluiert zich voor jullie ogen. Zien jullie dat niet? Het heeft tientallen jaren geduurd om dat plan
op te zetten.
Elk van Mijn kinderen moet te allen tijde waakzaam zijn.
Sta hen niet toe jullie landen over te nemen. Bied weerstand tegen hen.
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Geld is hun wapen van bedrog. De ineenstorting van jullie banksysteem was opzettelijk. Nu gaan zij verder
om de volgende fase van hun plan te voltooien.
Jullie, kinderen, kunnen die ontwikkeling stopzetten door jullie gebeden.
Mijn Vader is al hindernissen op hun weg aan het plaatsen.
Mijn volgelingen overspannen vele landen. Nu moeten jullie je met elkaar in gebed verenigen om de
Europese leiders te stoppen, waarbij er sommigen een beslissende rol spelen om door hun kwaadaardige
wegen vreselijke ellende te brengen over onschuldige mensen.
Ik smeek jullie om dit Kruistochtgebed (31) te bidden om hen te stoppen.

Kruistochtgebed (31)
Gebed om een Ketting van Bescherming te vormen.
“O mijn Jezus, laat mijn gebed Uw Heilige Geest afsmeken om zich uit te storten over die leiders die gedreven
worden door begeerte, gierigheid, hebzucht en hoogmoed, om de vervolging van Uw onschuldige kinderen te
stoppen.
Ik vraag U om te verhinderen dat armoede, hongersnood en oorlogen Uw kinderen verslinden en ik bid dat
Europese leiders hun harten zullen openen voor de Waarheid van Uw Liefde. Amen.”
Mijn dochter, de ketting van gebed zal wijd en zijd verspreid worden en de kracht van de Heilige Geest
zal helpen om deze mensen te stoppen, die de macht hebben om het lijden te beëindigen, en hun
handelingen tot staan te brengen.
Verspreid Mijn woord om bekering te verspreiden.
Mijn tijd om te komen regeren is nabij. Bijgevolg zal er niet voldoende tijd zijn om alle zielen te redden.
Doe al wat jullie kunnen voor Mij, jullie Jezus die jullie allen bemint en koestert.
Wij moeten samenwerken, kinderen, voor het welzijn van heel de mensheid in onze strijd om de Antichrist en
zijn gruwelijk plan van misleiding te verhinderen.
Hoop, liefde en gebeden, kinderen. Dat is wat Ik van jullie verwacht.
Ik dank jullie voor al jullie trouw en gehoorzaamheid.
Jullie hebben nog niet gezien, toch hebben jullie geloofd. Eenmaal jullie Mijn stem hoorden, door deze
boodschappen, herkenden jullie Mij.
Jullie waren in staat dat te doen omwille van de Heilige Geest die in jullie zielen heerst.
Jullie moeten die grote gave delen zodat jullie al jullie geliefden kunnen meebrengen in Mijn Nieuwe Paradijs
op Aarde.
Ik bemin jullie allen en ieder in het bijzonder. Jullie geven Mij zulk een troost en vreugde.
Jullie geliefde Jezus

348. De Maagd Maria: Introduceer abortus in Ierland en jullie snijden de band met
Mijn hart door.
Vrijdag, 17 februari 2012, 15:30 u.
Ik ben jullie geliefde Moeder, Koningin van de Engelen, de Maagd Maria, de Onbevlekte Ontvangenis.
O hoe ween Ik vandaag, nu Ierland, het land dat mij, hun geliefde Moeder, het meest was toegewijd, ten
prooi valt aan de Boze.
Grote duisternis is over dit land gekomen. Zo velen hebben hun geloof verloren, net zoals er velen hun hart
hebben afgekeerd van Mijn geliefde Zoon, Jezus Christus.
Mijn kinderen in Ierland hebben de Boze toegestaan hun harten tot steen te maken.
Zij die Mijn Zoon beminnen, lijden bij het zien van het secularisme dat de controle heeft genomen over dit
eens zo heilige land.
Er worden nu pogingen ondernomen om abortus te introduceren en indien dit zou gebeuren zal dat
Mijn dierbare Zoon diep beledigen.
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Mijn kinderen, indien jullie abortus in Ierland zouden toelaten, zullen jullie de band doorsnijden die
jullie zo dicht aan Mijn hart bracht.
Zoveel mensen in Ierland beledigen Mijn Zoon nu door de oneerbiedigheid tegenover Hem. Ik word ook niet
langer verdragen en Mijn naam wordt vernederd.
Kinderen van Ierland, gekozen als bijzondere zielen om het woord van Mijn Vader mee te delen aan
de hele wereld, jullie moeten naar Mij luisteren.
Bid, bid, bid opdat deze plannen om abortuswetten te introduceren niet zouden plaatsvinden.
Zou dit wel gebeuren, dan zal Ierland in Mijn Vaders Koninkrijk veel gunsten verliezen.
De zonde van abortus is de zwaarste zonde in de ogen van Mijn Vader. Het is de ergste soort genocide.
Jullie moeten dat kwaad bestrijden, kinderen. Jullie moeten het nu doen of de laatste goddelijke schakel die
versterkt dient te worden zal in de plaats daarvan verzwakt worden.
Jullie moeten opstaan, kinderen en jullie Katholieke en Christelijke geloof opeisen voordat het van jullie
wordt afgenomen.
Sta niet toe dat zij die de macht hebben met jullie spotten wanneer jullie het heilig woord van God
verkondigen.
Deze duistere geest heeft nu niet alleen jullie land bedekt, maar ook de heiligdommen waarin Ik
verondersteld wordt vereerd te worden.
Ik ween van verdriet wanneer Ik Mijn geliefd Ierland langs de kant van de weg zie vallen.
Toch is er hoop, kinderen. Maar jullie moeten je nu verenigen, in groten getale, om jullie geloof te
verdedigen.
Weldra zullen jullie gedwongen worden om niet alleen jullie Katholieke geloof, maar jullie Christelijke geloof
op te geven.
Red jullie land van socialisme en seculiere dictaturen.
Zij zullen pleiten voor de rechten van de burgers, maar zullen precies die rechten die zij beweren te
beschermen, ontkennen met inbegrip van het recht om te bidden.
Zij zullen jullie dwingen om, volgens de wet, het recht te aanvaarden om ongeboren kinderen te vermoorden.
Bedenk dat elke ziel liefdevol door God de Almachtige Vader geschapen werd.
Elke mens die kiest voor abortus of helpt bij de uitvoering van die slechte daad van abortus, begaat een
doodzonde.
Bid, bid, bid Mijn Kruistochtgebed voor Ierland (32).

Kruistochtgebed (32)
Om abortus in Ierland te stoppen.
“O Moeder van Verlossing, bid voor Uw kinderen in Ierland om te verhinderen dat de goddeloze daad die
abortus is ons opgelegd wordt.
Bescherm deze heilige natie om niet dieper te zinken in vertwijfeling die veroorzaakt wordt door de duisternis
die ons land bedekt.
Bevrijd ons van de Boze die Uw kinderen die nog moeten geboren worden, wil vernietigen.
Bid opdat deze leiders de moed zullen hebben om te luisteren naar diegenen die Uw Zoon beminnen zodat zij de
Leer van onze Heer Jezus Christus zullen volgen. Amen.”
Ga nu, Mijn kind, en zeg aan Mijn kinderen in Ierland dat zij sterk moeten zijn. Zij moeten opkomen voor wat
juist is.
Zij moeten nooit bevreesd zijn om de waarheid, het Heilig Woord van God, te verkondigen hoe moeilijk dat
ook mag zijn.
Jullie geliefde Koningin van de Hemel
Moeder van Verlossing
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349. Europese landen zullen bezwijken voor dictatuur, niet beter dan in de dagen
van Hitler.
Zaterdag, 18 februari 2012, 16:00 u.
Mijn zeer geliefde dochter, het is Mijn intentie om zoveel mogelijk van Mijn volgelingen te beschermen
wanneer de hand van Mijn Vader weldra zal neerkomen om de mensheid te straffen omwille van haar
boosaardigheid, en om verschrikkelijke gruweldaden te voorkomen, begaan door zondaars die veel landen
willen vernietigen.
Jullie zullen allen beschermd worden maar jullie verantwoordelijkheid betreft de anderen.
Let nu op hoe Europese landen bezwijken voor dictatuur, niet beter dan in de dagen van Hitler.
De plannen van de wereldgroep zijn opgemaakt om elk land van Europa over te nemen.
Babylon zal omvallen zoals voorzegd.
De Beer en de Rode Draak zullen ten oorlog trekken net zoals geprofeteerd.
Rome zal de zetel worden van een kwaadaardig regime en heerschappij.
Italië zal ten onder gaan.
Griekenland zal de katalysator zijn die zal dienen als excuus om Babylon ten val te brengen.
Alles zal nu aan de wereld geopenbaard worden.
Gebed kan de kwelling van Mijn arme kinderen verzachten die zullen gedwongen worden om te bedelen
voor het voedsel dat ze in hun mond steken.
Zij zullen als kinderen behandeld worden maar zij zullen vertrapt worden wanneer zij tot slaven
gemaakt worden van de wereldgroep die in tandem samenwerkt met Europese leiders.
Het zijn verraders, allemaal, niet alleen van diegenen die zij dienen, maar van God, Mijn Almachtige Vader.
Zijn naam wordt gehaat door deze groep die alle eerbetoon voor Hem in hun landen verbannen hebben.
Daarvoor zullen zij lijden. Zij zullen gestraft en tegengehouden worden om hun boosaardige zending te
volbrengen.
De toorn van Mijn Geliefde Vader heeft een tot nu toe ongekende hoogte bereikt, nu de opkomst van de
Rode Draak op handen is.
Zoveel verwoesting, kinderen.
Zoveel machtshonger en heerszucht.
Zoveel haat voor Mij, hun Goddelijke Redder.
Satans vier boodschappers zijn neergestreken en werken nu binnen deze groepen.
Deze gemene en machtige leiders staan onder de controle van de Antichrist die nu zeer actief is. De
Antichrist runt een zeer brede organisatie.
Ze zijn zo sluw dat weinigen beseffen wat zij werkelijk doen.
Mijn kinderen, zij zullen proberen de macht over te nemen en al hun plannen zullen zich lijken te ontvouwen.
Maar net dan zal Mijn Vader tussenkomen.
Wee diegenen die de toorn van Mijn Vader zullen trotseren.
Zij zullen niet eens de kans krijgen om voor Hem te beven indien zij niet onmiddellijk berouw tonen.
Zeer weinigen onder jullie, kinderen, kennen de waarheid omdat veel van deze mensen de controle hebben
over de nieuwsberichten waarvan jullie geloven dat ze de waarheid bevatten.
Jullie hebben geen andere middelen om te weten wat er gaande is in de wereld.
Die organisaties die jullie beschouwen als verantwoordelijk en die zich bekommeren om landen, zijn in feite
zelf de groepen die door de Antichrist gerund worden.
De naties die jullie beschouwen als zijnde kwaadaardig worden geslachtofferd en als pionnen
gebruikt zodat zij – in hun plaats – naar de buitenwereld toe kwaadaardig lijken.
Jullie moeten niet altijd geloven wat jullie wordt voorgehouden in de naam van de gerechtigheid.
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Bid vurig voor al jullie broeders en zusters die door deze mensen zullen vertrapt worden.
Bid opdat De Waarschuwing hun actie zal uitstellen en bid om de impact te verzwakken van het plan dat
beraamd is om een einde te maken aan jullie rechten op jullie geld, jullie voedsel en jullie recht om
het Christelijk geloof en andere religies die Mijn Vader eren, in praktijk te brengen.
Jullie geliefde Jezus Christus
Redder van de mensheid

350. Het beest met de tien horens is de Europese Unie.
Zondag, 19 februari 2012, 15:00 u.
Mijn zeer geliefde dochter, jij moet niet bang zijn door deze boodschappen.
Want zij worden aan de wereld gegeven omwille van de liefde die Ik voor heel de mensheid heb.
Kennis omtrent komende gebeurtenissen zal Mijn kinderen helpen zich voor te bereiden zodat zij de
waarheid kunnen verdedigen.
Mijn waarschuwingen kunnen helpen om bekering te verspreiden en zal Mijn kinderen in staat stellen om
opnieuw de waarheid van Mijn belofte omtrent Mijn terugkeer te erkennen.
Mijn Tweede Komst zal plaatsvinden tijdens jullie leven, kinderen.
Jullie, van deze uitverkoren generatie, zullen de wonderen van Mijn Glorievol Rijk op aarde verwerven.
Ik sluit ook onder jullie, Mijn uitverkoren kinderen, diegenen in die Mij de rug hebben toegekeerd en
het bestaan ontkennen van Mijn Geliefde Vader, God de Allerhoogste.
Mijn liefde zal diegenen die Mij verachten, omhullen. Met de tijd zullen zij zich bekeren.
Enkel het erkennen van Mijn boodschappen die gegeven worden aan jou, Mijn eindtijdprofeet die de
verantwoordelijkheid krijgt de zeven zegels te openen, zal niet voldoende zijn.
Wat echt van belang is, is de redding van al jullie broeders en zusters in de wereld.
De twee geallieerden Rusland en China zullen hun krachten bundelen. Dat zal gebeuren wanneer het
beest met de tien horens oprijst om zijn zwaar beproefde, onschuldige volk te beheersen.
Het beest met de tien horens is de Europese Unie, Mijn dochter, dat in het Boek der Openbaring als
Babylon vermeld wordt.
Babylon zal vallen en gedomineerd worden door de grote Rode Draak, China en zijn geallieerde de Beer,
Rusland.
Wanneer dat gebeurt, zal het communisme regeren en wee diegenen die openlijk hun geloof in hun
tegenwoordigheid zullen belijden. Alle religies zullen verboden worden, maar de Christenen zullen de
grootste vervolging kennen.
Rooms Katholieken zullen helemaal niet getolereerd worden en zij zullen in het geheim missen
moeten opdragen.
De tijd is gekomen, kinderen, al Mijn volgelingen, om te beginnen met jullie toekomst te plannen.
Ik zal jullie altijd begeleiden.
Begin nu met voorbereidingen te treffen want jullie zullen de tijd krijgen om dat te doen.
Nogmaals zeg Ik jullie, gebed en heel veel gebed zal de macht van het Beest, de Beer en de Rode Draak
verminderen.
Zij zullen voor een zeer korte tijd regeren. Maar daarna zullen zij vernietigd worden.
Jullie Geliefde Redder
Verlosser van de Mensheid
Jezus Christus
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351. God de Vader: Sta nu op en aanvaard Mijn Zegel, het Zegel van de Levende
God.
Maandag, 20 februari 2012, 12:20 u.
Mijn geliefde dochter, Mijn Hart zwoegt van verdriet omwille van de zonden van Mijn kinderen.
Zoals bij elke liefhebbende Vader breekt Mijn Hart in twee door hun boosaardige haat voor elkaar.
Het is als een zwaard dat Mijn Hart doorboort en niet zal weggaan.
Ik ben God, de Allerhoogste, die omwille van de vrije wil die Ik aan al Mijn kinderen gegeven heb,
voortdurend moet lijden totdat het Nieuwe Paradijs op Aarde zich ontvouwt.
Dan zullen jullie, Mijn kinderen, samen verenigd zijn in harmonie met Mijn Heilige Wil.
Tot dat gebeurt kan er geen vrede op aarde zijn.
Alleen wanneer de Boze en zij die slaafs de leugens volgen die hij voorspiegelt, vernietigd zijn, kan de
wereld eindelijk rustig worden.
Mijn dochter, zeg aan Mijn kinderen dat Ik geen genoegen schep in de gedachten Mijn kinderen te straffen,
want Ik bemin hen.
Zij zijn van Mij, Mijn gekoesterde schepping. Te moeten zien hoe de Boze hun zielen bedorven heeft is een
voortdurende kwelling voor Mij, hun geliefde Vader.
Ik verlang jullie allen, lieve kinderen, die Mijn liefde voor jullie kennen en begrijpen, mee te nemen in Mijn
mooi Nieuw Paradijs op Aarde.
Ik beloof jullie dat de vervolging snel zal zijn en dat jullie zullen beschermd worden.
Want nu laat Ik het Zegel van Mijn Liefde en Bescherming na.
Hiermee zullen jullie ontsnappen aan de aandacht van hen die ontberingen in jullie landen willen
brengen.
Mijn Zegel is Mijn belofte van Redding. Met dit zegel zal Mijn macht doorheen jullie stromen en geen
kwaad zal jullie treffen.
Dat is een wonder, kinderen, en zij die buigen voor Mij, hun Heer en Schepper van alle dingen, zoals kleine
kinderen met liefde voor Mij in hun harten, kunnen gezegend worden met deze goddelijke gave.
Richt jullie nu op en aanvaard Mijn Zegel, het Zegel van de Levende God.
Bid dit Kruistochtgebed (33) om Mijn Zegel te erkennen en het te aanvaarden met liefde, vreugde en
dankbaarheid.

Kruistochtgebed (33)
Om Mijn Zegel te erkennen en het met liefde, vreugde en dankbaarheid te ontvangen.
God de Vader vraagt dat allen dit Zegel aanvaarden als een bescherming voor elk en iedereen, en onze families, gedurende de
toekomstige moeilijke tijden waarin we zullen moeten leven.

“O mijn God, mijn liefhebbende Vader, ik aanvaard met liefde en dankbaarheid Uw Goddelijk Zegel van
Bescherming.
Uw Godheid omringt voor eeuwig mijn lichaam en ziel.
Ik buig in nederige dankzegging en bied U, mijn Geliefde Vader, mijn diepe liefde en trouw aan.
Ik smeek U om mij en mijn geliefden te beschermen met dit bijzondere Zegel en ik wijd mijn leven aan Uw dienst
voor eeuwig en altijd.
Ik houd van U, lieve Vader.
Ik vertroost U in deze tijden, lieve Vader.
Ik offer U op het Lichaam, het Bloed, de Ziel en de Godheid van Uw welbeminde Zoon als verzoening voor de
zonden van de wereld en voor de redding van al Uw kinderen. Amen.”
Ga, Mijn kinderen, en vrees niet. Vertrouw op Mij, jullie geliefde Vader, die elk van jullie liefdevol geschapen
heeft.
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Ik ken elke afzonderlijke ziel, elk stukje van jullie is Mij bekend. Er is er niet één onder jullie die minder
bemind wordt dan een ander.
Hierdoor wil Ik niet één ziel verliezen. Niet één.
Blijf alstublieft elke dag het Kroontje van Mijn Goddelijke Barmhartigheid bidden.
Op zekere dag zullen jullie begrijpen waarom deze zuivering nodig is.
Jullie liefhebbende Vader in de Hemel
God de Allerhoogste

352. God de Vader: Jullie zijn ofwel voor Mij ofwel tegen Mij. De keuze is aan jullie.
Dinsdag, 21 februari 2012, 24:30 u.
Ik ben God de Vader, Schepper van alle dingen. Ik spreek met jou vannacht in de naam van de Heilige DrieEenheid.
Mijn dochter, de tijd is gekomen voor het eerste van de zegels om verbroken te worden en hoe bedroeft
Mij dat.
Ik heb beloofd dat Ik, alvorens dat gebeurt, al diegenen die in Mij geloven Mijn Zegel van Bescherming
zal geven op hun voorhoofden.
Kinderen, nu geef Ik jullie een laatste kans om op te staan en te beslissen.
Jullie zijn ofwel voor Mij ofwel tegen Mij. De keuze is aan jullie.
Tot hen die Mijn Heilig Woord verwerpen dat gegeven wordt aan deze eindtijdprofeet, jullie moeten naar Mij
luisteren terwijl Ik nu spreek.
Ik geef jullie de profeten om jullie te leiden.
Waarom verwerpen jullie Mijn liefde?
Waarom laten jullie twijfels toe die de waarheid voor jullie verblinden?
Hoezeer Ik jullie ook bemin, er is nog maar weinig tijd en jullie zullen in enkele seconden moeten
beslissen over jullie eigen lot. Want mettertijd zal Mijn geduld op zijn.
Negeer Mijn oproep en jullie zullen het moeilijk hebben om Mij te vinden in de komende woestenij.
Indien jullie Mijn Zegel van Liefde aanvaarden zullen jullie altijd binnen Mijn bescherming zijn.
Die bescherming zal jullie families overdekken.
Dit is Mijn laatste oproep om jullie Mijn Zegel van Liefde te schenken.
Daarna zullen jullie, alleen en zonder toeverlaat om op te steunen, het ontmoedigende van de Grote
Verdrukking die zich manifesteert, onder ogen moeten zien.
Ik zal jullie nooit dwingen, kinderen, om Mij te beminnen. Dat is jullie keuze en, natuurlijk, liefde kan
enkel van het hart komen.
Ik strek nu Mijn hand van liefde uit. Indien jullie Mij kennen zullen jullie Mij herkennen.
Als jullie zeggen Mij te kennen, maar Mijn gebaar van liefde en bescherming afwijzen, dan kennen jullie Mij
helemaal niet.
Mijn kinderen, blijf dicht bij Mij, want het eerste zegel werd eindelijk geopend.
De aarde zal beven op verschillende plaatsen in de wereld en dan zullen jullie niet meer twijfelen.
Omdat Ik jullie bemin zal Ik nadien wachten op jullie antwoord.
Verwerp nooit Mijn profeten, want dan verwerpen jullie Mij.
Bespot of doe Mijn profeten kwaad en jullie doen hetzelfde aan Mij.
Want het is Mijn stem vanuit de Hemel die jullie beledigen.
Het zou veel beter zijn helemaal niets te zeggen en stil te blijven in geval van twijfel.
Nu is het de tijd voor de profetieën om bewezen te worden.
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Velen zullen beschaamd ter aarde neervallen en spijt hebben wanneer zij zullen zien hoe hun verwerping
van Mijn boodschappen, door Mijn eindtijdprofeten, Mij in tweeën hebben gescheurd.
Hoe hun veroordeling en ridiculisering van Mijn Heilig Woord een voorwerp van spot hebben gemaakt.
Hoe de waarheid voor hen te bitter was om te door te slikken en hoe de leugens van de valse profeten en
toekomstvoorspellers hun het oppervlakkige comfort gaven dat zij zochten.
Hoe ver zijn Mijn kinderen van Mij afgedwaald.
Hoe ondankbaar zijn ze.
Tot diegenen die Mij kennen, en Mijn Zegel aanvaarden, weet dat jullie eeuwig leven zullen hebben.
Jullie hebben nooit aan Mijn woord getwijfeld, omdat jullie nederigheid en kinderlijke liefde voor Mij ervoor
zorgden dat jullie geen intellectueel geredeneer toelieten dat jullie oren voor de waarheid zou afsluiten.
Zo vele van Mijn ware profeten die tot jullie gezonden werden in de laatste twintig jaren werden
bespot, misbruikt, gekweld en in de wildernis gedreven.
Tot jullie allen die Mijn boodschappen belasterd hebben, jullie moesten beschaamd zijn.
Maar jullie verafgoodden de valse profeten en bogen voor hen neer.
Aan jullie vraag Ik, voor welke God buigen jullie?
Jullie weten wie jullie zijn. Het is tijd voor jullie om de waarheid onder ogen te zien.
Want jullie zijn ofwel voor Mij ofwel tegen Mij. Als jullie Mij niet kunnen herkennen, zijn jullie verloren.
Tot diegenen die Mijn stem horen, volg Mij en help Mij om Mijn Restkerk op aarde op te bouwen.
Ik zal jullie doorheen de verwarring leiden die door de Antichrist zal gehanteerd worden.
Jullie zullen de kwelling niet ondergaan die op diegenen zal neerkomen die weigeren om valse
idolen, hebzucht, materialisme en machtshonger te verwerpen.
Ik doe een oproep tot al Mijn kinderen om te luisteren.
Ik vraag jullie om jullie ogen te openen voor het te laat is.
Jullie geliefde Vader
God de Allerhoogste

353. Waarom verwerpen jullie Mijn waarschuwingen om jullie voor te bereiden op
Mijn Tweede Komst?
Dinsdag, 21 februari 2012, 19:45 u.
Mijn zeer geliefde dochter, hoe heb jij te lijden in Mijn naam en die van Mijn geliefde Vader.
Jij moet sterk zijn want deze boodschappen zullen in sommige kringen verontwaardiging uitlokken
terwijl zij andere zielen zullen inspireren en sterkte geven.
Mijn Heilig Woord werd tijdens Mijn leven op aarde verworpen door geleerde mannen.
Ik werd als een Bedrieger weggestuurd door de priesters en door hen die beweerden heilige mannen te
zijn.
Diegenen onder jullie die zeggen dat de behandeling die Mijn deel werd, barbaars was, hebben gelijk.
Dat de mensen die toen leefden ongeschoold, ruw en gemeen waren.
Dat zij wreed waren in hun behandeling tegenover Mij, hun geliefde Verlosser.
Sommigen kunnen zeggen dat zij onwetend waren en niets kenden omtrent de Heilige Schriften. Maar dat is
niet waar. Want zij die in de wereld van vandaag leven, al hebben zij een betere opleiding genoten en
bezitten zij meer kennis, zijn niet anders.
Diegenen waarvan jullie zouden verwachten, volledig thuis in de Heilige Bijbel alert te zijn voor de leer
daarin, zijn blind voor de waarheid.
Want ondanks al hun begrip van Mijn Vaders Heilige Boek hebben zij nagelaten zich voor te bereiden op de
tijd wanneer Ik zal wederkeren.
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Wanneer dachten zij dat hun deze tijd zou verleend worden?
De tijd voor Mijn Tweede Komst op aarde komt snel naderbij.
Toch heeft de mensheid zich niet voorbereid op Mijn komst.
Zelfs Mijn gewijde dienaars spreken niet over het belang van deze aller glorierijkste gebeurtenis. Waarom is
dat?
Hebben jullie niets geleerd? Wat is het dat Ik moet doen?
Wanneer dachten jullie dat Ik zou komen en waarom denken jullie dat die tijd niet nabij is?
Wat is het dat jullie blind maakt en jullie oren afsluit voor de klank van Mijn stem?
Laat jullie dekmantel van goud, zilver en rijkdom vallen en erken dat jullie niets zijn zonder Mij.
Zonder Mijn genaden kunnen jullie je zielen niet voorbereiden op Mijn glorierijke terugkeer.
Mijn geliefde Vader zend altijd profeten om Zijn kinderen voor te bereiden. Hij heeft dat gedaan sinds de tijd
begon.
Waarom verwerpen jullie dan Mijn waarschuwingen om jullie voor te bereiden op Mijn Tweede Komst?
Ik smeek jullie om naar Mij te luisteren.
Ik kan jullie niet bevelen te luisteren, want jullie hebben een vrije wil gekregen.
Ik kan jullie nooit dwingen of het bevel geven om actie te ondernemen. Want dat is onmogelijk.
Mijn Vader zal zich nooit inlaten met jullie vrije wil.
Maar Hij zal nooit aarzelen jullie te waarschuwen, te leiden en jullie zielen te overstromen met genaden om
jullie sterk te maken.
Want aan hen die hun hart openen zal Hij de gave van de Heilige Geest geven.
Zij die schuldig zijn aan hoogmoed, religieuze gewichtigdoenerij en arrogantie zullen het niet
mogelijk vinden om hun hart open te stellen omdat het hun ontbreekt aan de belangrijkste van alle
eigenschappen. Nederigheid.
Zonder nederigheid en edelmoedigheid van hart kunnen jullie niet dicht bij Mijn Heilig Hart komen.
Kom tot Mij, kinderen. Laat Mij jullie opnemen in Mijn kudde zodat Ik jullie als een goede herder in veiligheid
kan brengen.
Jullie Jezus
Verlosser van de Mensheid

354. Vasten is belangrijk voor jullie zielen.
Woensdag, 22 februari 2012, 19:00 u.
(Boodschap ontvangen door Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, tijdens de Aanbidding van het
Heilig Sacrament.)
Mijn zeer geliefde dochter, zeg tegen Mijn kinderen dat deze Veertigdagentijd een tijd is van rustige
beschouwing, van persoonlijk offer en een gelegenheid om te bidden voor de verzachting van oorlogen in
de wereld.
Streef Mijn vasten in de woestijn na door het maken van kleine offers.
Vasten is belangrijk voor jullie zielen. Het zuivert de geest en schenkt Mij veel troost.
Jullie kunnen veel zielen redden door slechts één maal per week te vasten.
Dat kan in overeenstemming met wat jullie verlangen. Het enige dat telt is dat jullie die dag opofferen voor
de zielen.
Gebruik deze tijd om Mij te helpen in Mijn strijd voor zielen.
Overweeg Mijn leven op aarde en de gave die Ik schonk, door Mijn Dood op het Kruis, om Eeuwig Leven te
voorzien voor al Mijn kinderen.
Deze enkele weken van de Veertigdagentijd moeten gebruikt worden om jullie zielen en die van jullie
broeders en zusters voor te bereiden.
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Alstublieft bereid jullie voor op de Goede Week en Pasen door het volgende Kruistochtgebed (34): Mijn
Vastengeschenk voor Jezus

Kruistochtgebed (34)
Vasten gedurende de Veertigdagentijd.
“O mijn Jezus, help mij om op mijn bescheiden manier Uw Leven van Offer na te volgen om de mensheid te
redden.
Sta mij toe om U het offer te schenken van één dag per week te vasten gedurende de Veertigdagentijd om alle
mensen te redden opdat zij de Poorten van het Nieuwe Paradijs op Aarde kunnen binnengaan.
Ik bied U, lieve Jezus, mijn offer met liefde en vreugde in mijn hart aan.
Om U de maat van mijn liefde te tonen, door dit offer, smeek ik U om de Redding van elke ziel die in ongenade
zou gevallen zijn. Amen.”
Sta niet toe dat angst een schaduw werpt over jullie hoop op eeuwige redding, kinderen. De zuivering zal
snel gebeuren.
Jullie, Mijn volgelingen, die het Zegel van de Levende God aanvaarden, zijn gezegend.
Jullie moeten je geen zorgen maken.
Jullie moeten sterk zijn.
Jullie moeten hoopvol zijn en altijd de blik op Mij gericht houden.
Alleen dan zullen jullie opstaan en zonder aarzelen de doornige weg bewandelen.
Ik zal jullie leiden en jullie bij elke stap van jullie reis begeleiden.
Jullie geliefde Jezus

355. De Maagd Maria: Bid opdat een Nucleaire Oorlog in Iran kan afgewend worden.
Donderdag, 23 februari 2012, 16:00 u.
Mijn kind, het is tijd dat Mijn kinderen zich samen verenigen als één in eerbied voor Mijn dierbare Zoon zodat
een nucleaire oorlog in Iran kan afgewend worden.
Die oorlog is zeer nabij en jullie moeten krachtig bidden om hem te stoppen want hij zal miljoenen
kinderen van God doden.
Satan en zijn demonen zijn aan het werk om verschrikkelijke vernietiging te veroorzaken.
Indien zij zielen doden voor die de kans gekregen hebben zichzelf te redden in de ogen van Mijn Zoon, dan
zijn zij verloren.
Dat is het plan van de Boze.
Zo probeert hij om zoveel mogelijk zielen te verhinderen om binnen te gaan in het Koninkrijk van Mijn Vader.
Mijn Heilige Rozenkrans kan oorlog verhinderen, kinderen, door het bidden van al de mysteries in
één gebed*.
Verenig jullie nu voor één dag en bid Mijn Heilige Rozenkrans om deze nucleaire oorlog te stoppen die
gepland wordt.
Bid voor deze arme zielen, niet enkel in Iran, maar in alle landen die er ongewild in verwikkeld geraken.
Bid ook voor die arme landen die gebruikt worden als pionnen in het boosaardig spel van leugens dat
gepland wordt door groepen, niet van God, Mijn Eeuwige Vader.
Ga nu, Mijn kinderen en breng al Mijn kinderen samen om te bidden om deze grote gruweldaad tegen de
mensheid af te wenden.
Jullie geliefde Moeder
Moeder van Verlossing

* Bedoeld zijn de 20 mysteries in één groot Rozenkransgebed, dat vraagt minimum 80 minuten.
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356. God de Vader: Oproep tot de Katholieke Kerk om het Nieuwe Tijdperk van
Vrede op Aarde te aanvaarden.
Donderdag, 23 februari 2012, 16:42 u.
Ik ben God de Almachtige Vader, Schepper van alle dingen, God de Allerhoogste.
Mijn dochter, het is belangrijk dat zij die de leer volgen van de Rooms Katholieke Kerk het millennium
aanvaarden zoals beloofd aan al Mijn kinderen.
De woorden in Mijn Heilig Boek, de Heilige Bijbel, liegen niet.
Mijn belofte staat in de Handelingen van de Apostelen.
Ook aan de Evangelist Johannes werd verteld over de glorievolle terugkeer van Mijn geliefde Zoon wanneer
Hij zal regeren in het Nieuwe Tijdperk van Vrede voor 1.000 jaar.
Waarom weigeren diegenen die pretenderen Mijn Heilig Woord te begrijpen om wel het ene maar niet het
andere te aanvaarden?
Tot die gewijde dienaars van Mij zeg Ik nu het Boek der Waarheid te openen.
Jullie hebben de plicht om de waarheid te verkondigen.
Jullie moeten niet luisteren naar diegenen binnen jullie rangen die de waarheid omtrent het Nieuwe
Tijdperk van Vrede op Aarde verdraaien.
Wat motiveert jullie broeders binnen Mijn Katholieke Kerk die de waarheid ontkennen?
Jullie hebben Mijn kinderen in verwarring gebracht.
Omwille van hun trouw aan de ene ware Kerk, de Rooms Katholieke Kerk, ontzeggen jullie hun de kans
om hun zielen voor te bereiden op de heerschappij van Mijn Zoon in het Nieuwe Paradijs op Aarde.
Jullie plicht is het Mijn kinderen omtrent de waarheid in te lichten.
Jullie mogen tegenover Mijn kinderen nooit de waarheid loochenen van de Heilige Bijbel waarin het ware
woord vervat zit.
Jullie, Mijn kinderen, moeten de belofte van Mijn Zoon na Zijn Glorierijke Verrijzenis uit de dood erkennen.
Hij heeft gezegd dat Hij zou wederkeren.
Die tijd, van de Tweede Komst van Mijn Geliefde Zoon op aarde, komt nu dichtbij.
Als jullie geloven in de beloften die Mijn Zoon gedaan heeft dan zullen jullie weten dat Hij meent wat Hij zei.
Wanneer Hij terugkomt, komt Hij om te regeren en Zijn rechtmatige troon in te nemen in het Nieuwe
Paradijs dat Ik voor jullie allen geschapen heb op aarde.
Twijfel nooit aan de woorden die komen van de Goddelijke lippen van Mijn Geliefde Zoon, Jezus Christus.
Weet dat Ik, jullie Geliefde Vader, verlang dat jullie allen als één familie met Mijn Zoon in het Paradijs
verenigd zijn.
Aanvaard de waarheid. Verdraai haar niet, of pas ze niet aan om haar te laten overeenstemmen met jullie
gebrekkige interpretatie van de waarheid.
Ik ben de waarheid.
Jullie kunnen Mij of wie Ik ben niet veranderen.
De waarheid zal jullie vrijmaken.
Jullie geliefde Vader
God de Allerhoogste

357. Er zal geen dood zijn. Geen ziekte. Geen zonde in het Nieuwe Paradijs.
Vrijdag, 24 februari 2012, 15:30 u.
Mijn zeer geliefde dochter, je moet nooit vergeten dat Ik, ondanks Mijn strenge waarschuwingen aan de
mensheid, een zeer bijzondere liefde in Mijn Hart draag voor al Mijn kinderen.
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Het is noodzakelijk om de aarde te zuiveren, want indien Ik nu zou terugkomen zou zij niet geschikt
zijn voor Mij om erop te wandelen.
Wanneer de mensheid zal gezuiverd zijn, zullen alleen diegenen overblijven die Mij en Mijn Eeuwige Vader
beminnen.
Mijn uitverkoren generatie zal voor eeuwig bij Mij zijn. Dit Paradijs zal 1.000 jaren van vrede, liefde en
harmonie bieden.
Na die periode zal de tweede verrijzenis van de doden plaatsvinden.
Enkel dan kan het eeuwig leven geschonken worden aan alle zielen met het licht van God dat door hen
straalt.
Waarom aarzel je, Mijn dochter, weet jij niet dat deze profetieën voorzegd werden?
Laat niemand verkeerd begrijpen. Jullie, kinderen van deze generatie, zal de gave geschonken worden van
het leven in het Paradijs, dat nog mooier is dan dat wat voor Adam en Eva bereid werd.
Leeftijd zal niet meer bestaan aangezien de mens in vrede zal leven met families van generaties.
Dagelijks zal er zoveel liefde en vreugde voorkomen. Jullie zullen eindelijk een ware blijvende vrede in jullie
zielen ervaren.
Waarom zou dit niet mogelijk zijn? Dat is de aarde zoals zij gepland werd door Mijn Vader wiens
Goddelijke Wil eindelijk zal gerealiseerd worden op aarde zoals in de Hemel.
Verheug jullie. Het Nieuwe Paradijs moet verwelkomd worden met opwinding en verwachting.
Daar zal geen dood zijn. Geen ziekte. Geen zonde. Jullie zullen de gave van eeuwig geluk ontvangen.
Bid voor diegenen die door zonde en ongehoorzaamheid, elke aanspraak zullen verbeuren op hun
rechtmatig erfdeel dat door Mijn Eeuwige Vader gepland werd sinds het begin van de tijd.
Jullie Geliefde Jezus

358. Verwerp nooit de profeten van de Heer.
Vrijdag, 24 februari 2012, 21:45 u.
Mijn dochter, het is noodzakelijk dat je stilzwijgend blijft wanneer de vervolging begint.
Het Heilig Woord van Mijn Eeuwige Vader zal verworpen worden door juist die gewijde dienaars die
beweren de waarheid van Zijn Heilig Woord te verkondigen.
De Katholieke Kerk is de ene ware Kerk.
Alle Kerken zullen zich verenigen om één Heilige en Apostolische Kerk te worden bij Mijn Tweede
Komst.
Totdat dit gebeurt zal elk woord van Mijn Vader, gegeven aan een geestelijk droge wereld, hetzij genegeerd,
uitgedaagd of hevig bestreden worden.
Zij die Mijn boodschappen aan jou, de 7de boodschapper voor de eindtijden, hevig zullen bestrijden,
zullen in twee kampen verdeeld worden.
Diegenen die Satan volgen door New Age, waarzeggerij en tovenarij (hekserij).
De anderen zullen diegenen zijn die geestelijk blind zijn maar die geloven dat zij goddelijk geïnspireerd zijn
met de Gave van de Heilige Geest.
Beide zullen het woord van God verwerpen dat aan jou gegeven wordt door de Heilige Drie-Eenheid
en Mijn geliefde Moeder.
Zelfs goede priesters, aan wie het verboden is om deze boodschappen openlijk te bevestigen, zullen het
gerechtvaardigd vinden om Mijn Heilige Woord ten aanhoren van heel de wereld te belasteren.
Met weinig echte nederigheid in hun harten zullen zij het plan opvatten om deze oproep vanuit de Hemel, die
gegeven wordt om de mensheid te helpen, te ondermijnen.
Deze priesters, geestelijken en andere zelfbenoemde apostels die beweren Mij te kennen, zullen proberen
om zielen aan te sporen Mijn woord te verwerpen.
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Zij kennen geen schaamte want zij zullen Mijn Boek der Waarheid zoals het aan heel de mensheid
geopenbaard is geweest, op arrogante wijze uiteenrukken.
Dan zullen zij met venijn in hun harten de inhoud versnipperen.
Zij willen de waarheid niet horen want dat zal de cocon van valse veiligheid waarin zij zichzelf genesteld
hebben, verstoren en van slag brengen.
O hoe beledigen zij Mij.
Hoeveel schade zullen zij berokkenen en toch beseffen zij dat niet.
Bid opdat deze zielen, die blind zijn voor de waarheid onder invloed van de Misleider, hun harten zullen
openen en het Woord van God aanvaarden zoals het zich vandaag aan hen aanbiedt.
Zij hebben het recht niet om deze boodschappen openlijk te verwerpen zonder ze te onderscheiden
met een zuivere ziel die nederig moet zijn in alle dingen.
Terwijl God het lijden toelaat dat door Zijn zieners op aarde ervaren wordt om te verzekeren dat zielen gered
worden, zal Hij de beschimping van Zijn gezalfde profeten niet dulden.
Jij, Mijn dochter bent een profeet.
Jij aanvaardt het lijden als een geschenk voor Mij.
Maar dit gaat niet over jou want jij bent niets zonder Mij en jij weet en aanvaardt dat.
God, Mijn Vader, spreekt tot de wereld door Zijn profeten.
Het is Zijn woord dat men verwerpt wanneer men openlijk Zijn profeten belastert.
Want dat is een zonde in Zijn ogen.
Verwerp nooit de profeten van de Heer.
Breng Zijn profeten nooit schade toe noch kwaad, op geen enkele manier.
Zwijg te allen tijde als er twijfel is en bid voor hen.
Val de ware profeet aan en als straf zal vuur uit de Hemel op je neerkomen door de Hand van Mijn Vader.
Niemand zal beletten dat het Woord van de Heer aan Zijn kinderen gegeven wordt.
Dat is de belofte door Mijn Vader gedaan sinds het begin.
Luister naar Zijn stem.
Aanvaard dat jullie in het einde der tijden zijn.
Bid opdat deze boodschappen zouden gehoord worden zodat alle kinderen Gods eeuwig leven zouden
hebben.
Jullie Leraar, Verlosser van heel de Mensheid
Jezus Christus

359. God de Vader: De balsem die jullie zó nodig hebben om jullie zielen te
kalmeren.
Zondag, 26 februari 2012, 21:45 u.
Mijn dochter, tot die kinderen van Mij die geroepen zijn Mijn Heilig Woord te verkondigen om de aarde voor
te bereiden op de Komst van Mijn geliefde Zoon, Jezus Christus, heb Ik het volgende te zeggen.
Jullie, Mijn kinderen, die Mij, jullie geliefde Vader, kennen, moeten vechten tegen de bekoringen die jullie
elke minuut van de dag tegenkomen.
Jullie werden met de Heilige Geest vervuld door een bijzondere zegen die door Mijn Zoon op 10 mei 2011
aan de wereld werd gegeven.
Jullie moeten de verantwoordelijkheden begrijpen die nu op jullie rust.
Omdat jullie samensmelten als één leger, dat het begin zal vormen van Mijn overblijvend leger op aarde,
zullen jullie langs alle kanten aangevallen worden.
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Jullie geloof en trouw aan Mij, jullie geliefde Vader en Mijn dierbare Zoon Jezus Christus, zullen
boven jullie weerstand getest worden.
Door Mijn Zoon te volgen zullen jullie het gewicht van Zijn kruis moeten dragen en dat zal niet gemakkelijk
zijn.
Jullie zullen vervuld zijn met twijfels, innerlijk lijden en beproevingen en soms zullen jullie je willen
afkeren.
Veel mensen waarin jullie vertrouwen stellen, zullen misschien proberen om jullie te ontmoedigen.
Men zal jullie zeggen dat jullie je dingen verbeelden, dat jullie te lijden hebben van waanvoorstellingen en
dan zullen jullie bespot, beschimpt en verworpen worden.
Jullie kunnen zelfs het gevoel hebben dat jullie zullen bezwijken onder de leugens en het bedrog die zullen
opgezet worden om jullie ervan te overtuigen deze boodschappen af te wijzen.
Het zal een enorm geloof en moed vereisen om jullie kruis op te nemen en Mijn Zoon te helpen bij het
voorbereiden van de mensheid op Zijn Glorievolle Wederkomst op aarde.
Jullie zullen struikelen en hinderlagen zullen opgezet worden.
Loop nooit in de val van hen die vragen om mensen te (ver)oordelen indien zij deze boodschappen
niet aanvaarden.
Strijd nooit met een ander om Mijn Heilige Wil te verdedigen.
Bemin elkaar.
Heb geduld met diegenen die niet alleen spotten en deze boodschappen bekritiseren, maar die jullie ook als
persoon met hoon en spot overladen.
Blijf stil. Wees geduldig. Toon liefde aan diegenen die beweren in Mijn Naam te spreken.
Oordeel nooit over een ander in Mijn Naam, want daar hebben jullie de autoriteit niet voor.
Belaster nooit een ander in Mijn Naam. Wanneer jullie dat doen overtreden jullie Mijn geboden.
Bid voor hen die jullie kwetsen, zelfs wanneer het in Mijn naam is.
Kinderen, Ik heb jullie nodig als één geheel verenigd.
Werp al jullie verschillen opzij.
De arme zielen die jullie aandacht nodig hebben zijn niet zij die reeds bekeerd zijn, maar zij die Mij in
het geheel niet kennen.
Bid voor al Mijn kinderen die niets van Mij afweten.
Bid eveneens voor hen die wel weet van Mij hebben maar die weigeren om Mij, Hun Schepper, hun
geliefde Vader die hen teder bemint, te erkennen.
Ik verlang ernaar al Mijn kinderen te verenigen.
Ik roep jullie dringend op jullie wapens van angst, boosheid en ongeduld te laten vallen en sta Mij toe om
jullie mee te nemen op de reis naar het Paradijs.
Deze reis zal kwellend zijn, maar de liefde en de vrede die jullie op het einde zullen vinden zal de balsem
zijn die jullie zo dringend nodig hebben om jullie zielen tot rust te brengen.
Kalmte, kinderen, is belangrijk.
Geduld is nodig.
Liefde voor elkaar, inclusief voor diegenen die jullie kwetsen of beledigen, is noodzakelijk om binnen
te gaan in het Rijk van Mijn Geliefde Zoon, in de Nieuwe Hemel en de Nieuwe Aarde, in het Paradijs
dat Ik jullie zo lang geleden beloofde.
Jullie Geliefde Vader
God de Allerhoogste
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360. De wereld staat op het punt de volgende fase van zuivering te ondergaan.
Maandag, 27 februari 2012, 15:30 u.
Mijn zeer geliefde dochter, terwijl de ontwrichtende gebeurtenissen in de wereld blijven toenemen, komt de
tijd voor Mijn Goddelijke Barmhartigheid naderbij.
Nu de oorlogen en onrust zich naar alle richtingen uitbreiden, zal het geloof van Mijn Kerk blijven
verzwakken. Het schisma binnen Mijn Heilige Kerk staat op het punt snel tot ontwikkeling te komen.
Priesters tegen priesters.
Bisschop tegen bisschop.
De wereld staat op het punt de volgende fase van zuivering te ondergaan.
De woede tegen Mijn Vader zal in elk land van de wereld de kop opsteken.
Mijn volgelingen zullen nu het lijden ervaren voor hun geloof zoals zij dat nog nooit voorheen ervaren
hebben. De pijn die deze arme zielen zullen voelen is een weerspiegeling van de pijn die Ik nu verduur.
Al diegenen die verenigd zijn met Mij, hun geliefde Jezus, zullen zonder twijfels in hun hart weten dat
Mijn Heilige Geest nu binnen in hen rust.
Zij zullen het onmiddellijk weten wanneer zij zonde rondom zich gewaarworden en hoeveel pijn Mij dat geeft.
Wanneer zij zullen zien hoe oorlogen onschuldigen treffen, zullen zij Mijn foltering voelen in elk botje van hun
lichaam.
Wanneer zij de zonde van abortus voor hun ogen zien paraderen alsof het allemaal van geen belang is,
zullen zij doorzeefd worden met Mijn pijn.
De zonde escaleert. Het geloof van Mijn Kerk verdwijnt.
De trouw van Mijn gewijde dienaars verzwakt.
Het geloof in Mijn leer wordt door Mijn gewijde dienaars verworpen, daar waar Mijn kudde leugens opgedist
krijgen omtrent de ernst van de zonde.
Dan zijn daar Mijn geliefde priesters, zusters en clerus van alle religieuze denominaties die in Mij en in Mijn
Eeuwige Vader geloofden en die de pijn ervaren te moeten vaststellen hoe de zonde zich als een lopend
vuur verspreid en overal naties met een meedogenloze snelheid overspoelt.
Hoe moeilijk dit ook is, jullie moeten sterk en verenigd blijven in Mijn naam.
Gebed is nu nodig en jullie moeten daaraan minstens één uur per dag spenderen om de gebeurtenissen te
verzachten die zich in de wereld zullen ontplooien.
Christelijke kerken worden op de korrel genomen en getreiterd door seculiere groepen.
Zij zullen proberen alle zaken af te schaffen die eer geven aan Mij, hun Goddelijke Verlosser, Jezus
Christus.
De haat die in hun zielen ingeprent wordt, komt van Satan.
Bid, bid nu opdat deze zielen die pijn en lijden toebrengen aan Gods kinderen, kunnen gered worden.
Jullie Jezus

361. Weten jullie niet dat de Heilige Geest niet kan en niet zal binnenkomen in zielen
van diegenen met verharde harten?
Woensdag, 29 februari 2012, 17:30 u.
Mijn zeer geliefde dochter, het is niet aan jou om het tijdsplan van Mijn Vaders wil te kennen.
Mijn volgelingen moeten geduldig zijn terwijl alles in de wereld zich zal ontvouwen zoals voorzegd in het
Boek van Mijn Vader.
Dat alles zal geschieden overeenkomstig het tijdsplan van Mijn Vader en de uitwerking die jullie gebeden
zullen hebben om wereldwijde oorlogen te helpen afwenden.
Het zal niet lang meer duren voordat al Mijn beloften vervuld worden.
Jullie, Mijn volgelingen, moeten vertrouwen op Mij, jullie geliefde Jezus.
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Bid voor de zielen en laat al de rest in Mijn handen.
Vergeet nooit om zoveel mogelijk tot Mijn Vader te bidden voor het Zegel van de Levende God teneinde
jullie zelf en jullie families te beschermen.
Bid dit Kruistochtgebed (33) om het Zegel van de Levende God te vragen en aanvaard het met liefde,
vreugde en dankbaarheid.

Kruistochtgebed (33)
Om Mijn Zegel te erkennen en het met liefde, vreugde en dankbaarheid te ontvangen.
God de Vader vraagt dat allen dit Zegel aanvaarden als een bescherming voor elk en iedereen, en onze families, gedurende de
toekomstige moeilijke tijden waarin we zullen moeten leven.

“O mijn God, mijn liefhebbende Vader, ik aanvaard met liefde en dankbaarheid Uw Goddelijk Zegel van
Bescherming.
Uw Godheid omringt voor eeuwig mijn lichaam en ziel.
Ik buig in nederige dankzegging en bied U, mijn Geliefde Vader, mijn diepe liefde en trouw aan.
Ik smeek U om mij en mijn geliefden te beschermen met dit bijzondere Zegel en ik wijd mijn leven aan Uw dienst
voor eeuwig en altijd.
Ik houd van U, lieve Vader.
Ik vertroost U in deze tijden, lieve Vader.
Ik offer U op het Lichaam, het Bloed, de Ziel en de Godheid van Uw welbeminde Zoon als verzoening voor de
zonden van de wereld en voor de redding van al Uw kinderen. Amen.”
Zorg er ook voor dat jullie anderen aansporen om het zevendaagse Kruistochtgebed (24) te bidden om
vrijkoping van jullie zonden te verkrijgen.

Kruistochtgebed (24)
Gebed voor de gave van totale absolutie en de kracht van de Heilige Geest (voor katholieken en niet‐
katholieken – katholieken moeten nog regelmatig gaan biechten op verzoek van Jezus).
Zij moeten gedurende zeven opeenvolgende dagen dit gebed bidden en dan zullen zij het geschenk van een totale absolutie en de
kracht van de Heilige Geest krijgen.

“O mijn Jezus, U bent het Licht van de aarde. U bent de Vlam die alle zielen raakt. Uw Barmhartigheid en Liefde
kent geen grenzen.
Wij zijn het Offer dat U bracht door Uw dood op het Kruis niet waardig, maar wij weten dat Uw Liefde voor ons
groter is dan de liefde die wij voor U hebben.
Verleen ons, o Heer, de Gave van Nederigheid, zodat wij Uw Nieuw Koninkrijk waard zijn.
Vul ons met de Heilige Geest, opdat wij kunnen opmarcheren en Uw leger leiden om de Waarheid van Uw Heilig
Woord te verkondigen en om onze broeders en zusters voor te bereiden op de heerlijkheid van Uw Tweede
Komst op aarde.
Wij eren U. We prijzen U.
Wij offeren onszelf, onze smarten, ons lijden als een gave aan U om zielen te redden.
Wij beminnen U, Jezus.
Wees Barmhartig voor al Uw kinderen waar zij zich ook bevinden. Amen.”
Tot diegenen die dit bijzonder geschenk van gebed waarin Ik volledige absolutie aanbied, betwisten, jullie
moeten dit weten.
Ik ben Jezus Christus, de Mensenzoon en Mij werd de autoriteit gegeven om alle zonden te vergeven.
Mijn gewijde priesters hebben eveneens de macht om zonden te vergeven door het Heilig Sacrament van de
Biecht.
Ik verzoek jullie Mijn gave van absolutie te aanvaarden voor het welzijn van diegenen die het Sacrament van
de Biecht niet kunnen ontvangen of voor diegenen die geen lid zijn van de Rooms Katholieke Kerk.
Zouden jullie deze dierbare zielen het recht op Mijn gave willen ontzeggen?
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Waarom zouden jullie proberen om deze zielen die Mijn Goddelijk Woord aanvaarden te weerhouden om
absolutie te verkrijgen? Zouden jullie liever hebben dat zij zichzelf in Mijn ogen niet redden?
Jullie moeten liefde tonen voor jullie broeders en zusters en gelukkig zijn dat hun die bijzondere gave
geschonken wordt door Mij, hun geliefde Jezus.
Zelfs indien zij nooit Mijn boodschappen lezen die jou gegeven worden, Mijn dochter, heeft toch elke
zondaar het recht om Mij om vergeving te vragen eens zij oprecht berouw betonen in hun zielen.
Open jullie harten en bid voor de gave van nederigheid.
Weten jullie niet dat de Heilige Geest niet kan en niet zal binnenkomen in de zielen van diegenen met
verharde harten?
Jullie Goddelijke Verlosser
Jezus Christus

362. Verenig jullie terwijl wij de poorten van het Nieuwe Paradijs binnengaan.
Donderdag, 1 maart 2012, 19:55 u.
Mijn zeer geliefde dochter, veel van Mijn kinderen zullen gered worden door de gebeden en het lijden van
Mijn geliefde volgelingen wier liefde voor Mij boven alles uitstijgt, wat een groot deel van de mensheid
bekend is.
In deze periode van intensiteit houd Ik stand en reken Ik op Mijn volgelingen om Mij te helpen zielen te
redden.
Veel van deze zielen zullen de handeling van Mijn Goddelijke Barmhartigheid niet overleven en
sterven in staat van doodzonde.
Zo velen onder jullie hebben Mijn oproep beantwoord met zulk een gehoorzaamheid en edelmoedigheid van
hart.
Jullie geven Mij grote troost.
Ik zegen jullie, Mijn geliefde volgelingen, en vraag jullie te blijven bidden voor de zielen van anderen.
Aan heel de mensheid zal binnenkort de gave van Mijn Barmhartigheid gegeven worden.
Geen enkele mens zal falen in het begrijpen van de waarheid van Mijn bestaan. Maar niet allen zullen Mij
willen omarmen, zelfs wanneer de waarheid hun geopenbaard wordt.
Zij zijn de zielen waarnaar Ik smacht.
Dat zijn de verloren zielen voor wie Mijn geliefde Moeder tranen vergiet.
Dat zijn de zondaars die jullie Mij moeten helpen redden want Ik wil al Gods kinderen redden.
Bid en verenig jullie om Mij te helpen alle zielen samen te brengen terwijl wij de poorten van het Nieuwe
Paradijs binnengaan. Kruistochtgebed (35): Gebed voor zielen om het Paradijs binnen te gaan.

Kruistochtgebed (35)
Gebed voor zielen om het Paradijs binnen te treden.
“O mijn Jezus, help mij om U te helpen om de rest van Uw kinderen op aarde te redden. Ik bid opdat U, door Uw
Barmhartigheid, de zielen zou redden van de geest van de duisternis.
Aanvaard mijn beproevingen, pijnen en smarten in dit leven om zielen te behoeden voor de vuren van de Hel.
Vul mij met de Genaden om U deze smarten te offeren met liefde en vreugde in mijn hart, zodat wij ons allen
verenigen als één in liefde voor de Heilige Drie‐Eenheid en met U, als één heilige familie, in het Paradijs leven.
Amen.”
Kinderen, jullie weten hoezeer Ik jullie bemin.
Jullie die Mij kennen zullen de diepten van Mijn pijn en lijden begrijpen omwille van het aantal mensen die
Mijn Barmhartigheid verwerpen.
Jullie alleen kunnen, door jullie gebeden, deze zielen helpen en Mij zo de troost schenken die Ik verlang.
Blijf nu dicht bij Mij.
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Het zal niet lang meer duren.
Wees geduldig en bid.
Ontspan, voel Mijn liefde.
Alles zal goed zijn.
Jullie geliefde Jezus Christus

363. God de Vader: Waarschuwing omtrent Satanische erediensten en New Agedoctrines.
Vrijdag, 2 maart 2012, 12:20 u.
Mijn dochter, de beproevingen van de mensheid zullen toenemen tijdens de vereiste laatste zuivering vóór
de Tweede Komst van Mijn geliefde Zoon, Jezus Christus.
De aarde wordt voorbereid op deze luisterrijke gebeurtenis, beloofd als de grootste gave door Mij
sinds de schepping van het Paradijs.
Verwacht deze gebeurtenis met grote hoop want dit Nieuw Paradijs is waarnaar elke man, vrouw en kind
zullen streven.
Bereid jullie zelf zo voor dat jullie, jullie families en vrienden geschikt zijn om de grond te bewandelen in Mijn
Nieuw Koninkrijk dat onder de heerschappij zal staan van Mijn zeer geliefde Zoon, Jezus Christus.
Negeer dit verzoek, kinderen en jullie zullen je rechtmatig erfdeel verspelen.
Indien de zondaars slechts een minuutje vluchtig konden kijken naar deze luisterrijke schepping, zouden zij
ter aarde neervallen en om genade smeken om deze poorten binnen te gaan.
Alleen diegenen die een eenvoudige en zuivere liefde hebben voor Mij, hun Hemelse Vader en voor Mijn
geliefde Zoon Jezus Christus, zullen in staat zijn om te genieten van dit nieuwe vredevol en schitterend
bestaan.
Spijtig genoeg heeft Satan de zielen van veel van Mijn kinderen verduisterd zodat zij niet bekwaam zullen
zijn om waarheid van fictie te onderscheiden.
Mijn dochter, er worden verschrikkelijk leugens opgezet door Satanische cultussen (godsvereringen) en New
Age-doctrines.
Mijn arme kinderen, verleid door leugens die ingekleed worden als een kleurrijke luchtspiegeling, geloven in
een nieuwe planeet.
Hun wordt een andere soort van paradijs beloofd. Maar dat bestaat niet.
Wanneer Satan verleidt en de harten wint van diegenen die in hem geloven dan kwelt hij hen voor de
eeuwigheid.
Indien je, na hun dood, de verschrikking op hun gezichten zou zien, wanneer zij zichzelf in de klauwen van
Satan bevinden, zou het je hart in twee scheuren.
Zij zijn zo ellendig, dat het belangrijk is dat jullie deze zielen verwittigen omtrent de kwelling die op de loer
ligt.
Bid voor hen. Hou nooit op. In vele gevallen kan enkel het lijden van offerzielen hen redden van de
Hel.
Diegenen die geloven in Mij, God de Vader, roep Ik nu op om valse goden, valse idolen, valse doctrines,
waarzeggers en de New Age-doctrine op te geven, die allemaal op niets uitlopen.
Allemaal zijn zij voortgebracht door de koning van de misleiding, Satan, een doortrapte leugenaar.
Hij zal niets uit de weg gaan om Mijn dierbare kinderen van Mij weg te trekken.
Ik smeek jullie, kinderen, om te bidden voor deze zielen als een troost voor Mij, jullie geliefde Vader.
Troost Mij. Met de tijd zullen jullie het mysterie van Mijn Hemels Koninkrijk verstaan.
Met de tijd zal het mysterie van Mijn Goddelijke Wil geopenbaard worden.
Met de tijd zullen jullie, door jullie trouw en liefde voor Mij, Mij helpen Mijn familie uiteindelijk te verenigen in
het Koninkrijk dat vanaf het begin voor al Mijn kinderen geschapen werd.
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Dank je, Mijn dochter voor jouw lijden. Dank aan jullie, Mijn kinderen, om Mijn oproep vanuit de Hemelen te
beantwoorden.
Ik geef allen nu Mijn zegen, maar jullie moeten Mij vragen
“Hemelse Vader, help Mij om in Uw ogen zo klein te worden als een kind.
Ik smeek om al Uw genaden over Mij uit te storten zodat ik aan Uw oproep om al Uw kinderen te redden, kan
beantwoorden. Amen.”
Jullie geliefde Hemelse Vader
God de Allerhoogste

364. De Maagd Maria: Word wakker, kinderen. Jullie moeten de waarheid omhelzen.
Zaterdag, 3 maart 2012, 14:33 u.
Mijn kind, het lijden van Mijn Zoon vandaag is gelijk aan Zijn lijden toen Hij op aarde was.
De pijn die Hij toen verduurde en die Hem de grootste kwelling veroorzaakte, was niet Zijn kruisiging, maar
de manier waarop Hij verworpen werd.
Zijn woord wordt vandaag verworpen net zoals toen.
Hij wordt vandaag bespot op een manier die tranen en lijden teweegbrengt, niet alleen bij Mij, Zijn
geliefde Moeder, maar bij Zijn geliefde volgelingen op aarde.
Hoe pijnlijk is het te moeten zien hoe vele kinderen van God zich hebben afgekeerd van de heilige
sacramenten en de leerstellingen van de Kerk.
Zo veel zielen zijn verloren. Ik smeek jullie, kinderen, om het kruis van Mijn Zoon op te nemen en voorop te
gaan door het voorbeeld.
Omhels Mijn Zoon met eenvoud van hart.
Het is heel eenvoudig kinderen om Mijn Zoon te beminnen en Mijn Eeuwige Vader te eren. Onderzoek nooit
het woord van Mijn Zoon.
Volg gewoon Zijn onderrichtingen die nooit veranderd zijn.
Luister naar de woorden van Mijn Zoon wanneer Hij nu tot jullie spreekt vanuit de Hemelen.
Hij roept jullie op om jullie klaar te maken voor Zijn Tweede Komst.
Wanneer Hij nu met jou spreekt, dan doet Hij dat vanuit Zijn liefde voor de mensheid.
Zijn Heilig Woord zal jullie zielen voeden en opnieuw sterk maken.
Verwerp Zijn oproep tot jullie niet.
Hij wil elke ziel redden. Maar om dat te kunnen doen, moet Hij jullie herinneren aan het verschil tussen goed
en kwaad.
Zo velen onder jullie werden niet geleid of ingelicht omtrent de ernst van de zonde.
Verdraagzaamheid in jullie maatschappij en binnen de Kerk betekent dat wat velen onder jullie
menen van geen belang te zijn, toch in Gods ogen een zware zonde kan zijn.
De Kerk bevindt zich op dit moment in grote duisternis en is een doelwit geweest van de Misleider
gedurende vele jaren.
Mijn Zoon moet tussenbeide komen en jullie leiden nu het schisma binnen de Kerk weldra zal uitbarsten.
Word wakker, kinderen. Jullie moeten de waarheid omhelzen.
De wereld zal nu onherkenbaar veranderen.
In het verleden werden jullie vele boodschappers gezonden om jullie voor te bereiden op deze gebeurtenis.
Dit zijn de laatste waarschuwingen die aan de mensheid gegeven worden om haar de gelegenheid te geven
zich klaar te maken voor de Grote Barmhartigheid van Mijn Zoon.
Na Zijn Goddelijke Barmhartigheid, wanneer Hij de ogen zal openen van alle mensen om getuige te zijn van
hun zonden, zal Hij hun nog een beetje meer tijd geven om verlossing te zoeken.
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Dan zal jullie leiding gegeven worden om jullie zielen voor te bereiden op de Tweede Komst van Christus,
Mijn Geliefde Zoon, die zoals voorzegd in heerlijkheid zal wederkomen.
Moeder van Verlossing

365. De Katholieke Kerk en het Huis van Israël zullen vervolgd worden.
Zondag, 4 maart 2012, 15:30 u.
Mijn zeer geliefde dochter, de tijd om de zegels te verbreken is bijna daar, wat tot gevolg zal hebben dat jij
het zevende zegel zal openen.
Omwille van jullie gebeden is er veel ontreddering voorkomen.
Jullie, Mijn volgelingen, aanvaarden Mijn kruis en jullie zullen verenigd met het Onbevlekt Hart van Mijn
Moeder opgaan naar Mijn Glorievol Koninkrijk.
Zoals leugens en verdorvenheid in de wereld escaleren, zo zal ook het geloof toenemen van diegenen die
Mijn leger leiden.
De Kerken zullen vervolgd worden, met name de Katholieke Kerk en het Huis van Israël.
Velen zullen verheugd zijn. Deze twee religies zullen lastig gevallen worden en alle moeite zal gedaan
worden om, zowel van buitenaf als van binnenuit, elk spoor van beiden uit te wissen.
Er zal grote vreugde zijn in de wereld wanneer zij gevallen zijn.
Velen zullen denken dat zij vernietigd zijn. De mensen zullen dan hun lijken negeren.
Maar dat zal dwaas zijn. Want zij zullen weer oprijzen om de Nieuwe Hemel en de Nieuwe Aarde te
vormen wanneer de poorten van Mijn Paradijs geopend worden.
Niemand kan noch zal Mijn uitverkoren volk op aarde vernietigen.
Zij kunnen het pijn, foltering, dood doen ondergaan en ook de gebouwen en tempels slopen die door hen
gebouwd werden om Mijn Vader te eren.
Maar dan zullen zij opstaan en hun rechtmatige tronen opeisen wanneer zij samen met Mij in het Paradijs
zullen heersen.
Verwerp God nooit.
Verwerp nooit zijn Kerken.
Want wanneer jullie dat doen, zullen jullie het pad van bedrog en eeuwige verdoeming volgen.
Jullie Verlosser
Jezus Christus

366. Het Boek der Waarheid wordt geopenbaard aan jou, de zevende boodschapper
voor de eindtijd.
Maandag, 5 maart 2012, 15:30 u.
Mijn zeer geliefde dochter, Ik kom vandaag om je te troosten in deze tijd van kwelling die je van alle kanten
overvalt.
Weet dat aan Johannes de Evangelist het onverzegelde boek gegeven werd, het Boek der Waarheid – om
door de wereld van deze tijd gehoord te worden.
Dit boek werd hem niet langer verzegeld gegeven want de zegels waren reeds geopend. Ze werden dan
gesloten om pas op het einde geopenbaard te worden.
Deze tijd is voor jou gekomen om het Boek der Waarheid te openen en de inhoud ervan mee te delen aan al
Gods kinderen om hun zielen voor te bereiden op het eeuwig leven.
Het Boek der Waarheid wordt geopenbaard aan jou, de zevende boodschapper voor de eindtijd.
Door de klank van jouw stem zal de waarheid eindelijk onthuld worden en de mysteries die in het Boek der
Openbaring vervat zitten zullen aan een ongelovige wereld worden gepresenteerd.
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Maar niet voor lang. Ondanks de geloofsafval, die niet alleen de gelovigen zal treffen maar ook de gewijde
dienaars van de Kerk, is de tijd voor de grote biecht nabij.
Eens deze plaatsvindt zal er zich een grote bekering in de hele wereld voordoen.
Dan zullen zij hongeren naar de waarheid die in het onverzegelde boek staat en aan de wereld beloofd werd
voor deze tijd, de eindtijd.
Jij bent de boodschapper die niet alleen de zending gekregen heeft om de wereld voor te bereiden op de
redding van de zielen, maar ook om Mijn rijk aan te kondigen.
Jouw geliefde Jezus

367.Kijk nu uit als de man van vrede zichzelf aan de wereld zal voorstellen.
Dinsdag, 6 maart 2012, 15:20 u.
Mijn zeer geliefde dochter, jij moet Mijn heilige richtlijnen blijven uitdragen en laat niemand je tegenhouden in
deze zending, ook al zal men je langs alle kanten blijven aanvallen.
Twijfel nooit aan Mijn woord, ook al begrijp je niet wat Mijn boodschappen willen zeggen.
Alles wat aan jou gegeven wordt om aan de wereld over te brengen om te worden gehoord, werd voorzegd,
Mijn dochter.
Het is alleen maar dat de mensheid het nodig heeft om te begrijpen wat er in het Boek van Johannes staat.
Alle voorspelde dingen moeten gebeuren.
Kijk nu uit als de man van vrede zichzelf aan de wereld zal voorstellen.
Het zal erop lijken dat hij vrede in het Midden-Oosten brengt.
Dat zal een valse vrede zijn en een voorwendsel voor de leugen die hij naar voren brengt om de werkelijke
reden te verdoezelen voor deze onwaarheid die geproduceerd wordt.
Bid voor Mijn Heilige Plaatsvervanger, Paus Benedictus XVI, want hij zal met een verschrikkelijke
vervolging te maken krijgen. Deze tijd is nu dichtbij.
Bid, jullie allen, want jullie gebeden zullen de hardheid verlichten van deze tijd die kan afgezwakt worden.
Veel is er niet geweten over het einde der tijden, Mijn dochter.
Velen zijn bevreesd en dat moeten zij ook zijn, maar alleen wanneer hun zielen onzuiver zijn.
Voor diegenen van jullie die in het licht van God leven, jullie hebben veel om naar uit te zien, want de
zonde zal van de wereld verdreven worden.
Eindelijk zal de wereld oprijzen in een nieuw begin vol met Mijn goddelijk licht.
Er is niet veel tijd meer voordat deze dingen gebeuren.
Al wat nu van belang is, is dat al Gods kinderen op tijd de waarheid zullen zien en zich bekeren.
Anders zullen zij geen deel uitmaken van de Nieuwe Hemel en de Nieuwe Aarde die zullen samensmelten
om één te worden.
Want dan zal Ik komen om te oordelen.
Bijgevolg zullen alleen diegenen die Mij, hun Verlosser, Jezus Christus en Mijn Eeuwige Vader erkennen,
leven hebben.
Bid voor al jullie zielen. Dat is alles waarop jullie je nu moeten focussen en vertrouw Mij volledig.
Jullie Jezus

368. Het eerste zegel is de geloofsafval.
Woensdag, 7 maart 2012, 15:40 u.
Mijn allerliefste dochter, zeg aan Mijn kinderen dat niemand de kennis noch het recht heeft om de waarheid,
vervat in het Boek der Openbaring, te onthullen.
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Hoe goed zij zichzelf ook op de hoogte achten, alleen Ik, Jezus Christus, Verlosser en Redder van de
mensheid heb de autoriteit om aan te wereld te onthullen wat in het Boek der Waarheid staat.
Alleen Ik, het Lam van God, heb het recht om aan de wereld van vandaag de waarheid over te
brengen die gegeven werd aan Mijn leerling, Johannes de Evangelist, het instrument van de
waarheid.
Het eerste zegel is de geloofsafval (apostasie), die men niet enkel ziet onder ongelovigen, maar onder hen
die beweren Mij te kennen en diegenen die openlijk hun liefde voor Mij verkondigen.
Dit is de tijd waarin het ware geloof zal verdraaid worden, waarin jullie, Mijn kinderen, een verwaterde
doctrine aangeboden wordt die een belediging is voor Mijn leer.
Ik zeg jullie, kinderen, dat wanneer jullie nieuwe valse geloofsovertuigingen en religieuze leerstellingen zien
opkomen, jullie zullen weten dat het dan de tijd is om het eerste zegel te openbaren.
Kijk rondom en wat zien jullie? Religies die eer brengen aan nieuwe goden waarvan jullie nog nooit gehoord
hebben. Religies die gebaseerd zijn op sciencefiction, die uitdraaien op flauwe kul en die zonder inhoud zijn.
Geestelijke wezens die niet van deze wereld zijn maar waarvan velen geloven dat zij het Hemelse Rijk van
Mijn Vader vertegenwoordigen.
Let op, want jullie leven in illusies.
Geen enkele van deze metafysische (bovennatuurlijke) overtuigingen vertegenwoordigt de waarheid.
Elke geloofsleer die jullie leert hoe belangrijk het is jezelf boven al het andere te stellen is een
doctrine die van Satan komt.
Luister niet. Keer jullie af van deze wrede misleiding.
Zij die valse goden zoeken en hun leven toewijden aan de verafgoding van valse goden zijn voor Mij
verloren.
Tenzij jullie daarmee ophouden en tot Mij bidden om leiding, kan Ik jullie niet redden.
Aan jullie en aan al diegenen die zich nu bewust afkeren van de koning van de duisternis, zal de gave van
onderscheiding geschonken worden als jullie Mij in dit Kruistochtgebed (36) vragen. Help mij om de ware
God te eren.

Kruistochtgebed (36)
Voor diegenen die hulp nodig hebben om de Ene Ware God te eren.
“Jezus, help mij want ik ben verloren en verward. Ik ken de Waarheid van het leven na de dood niet.
Vergeef mij als ik U beledig door valse goden te vereren die niet de Ware God zijn.
Red mij en help mij om de Waarheid met klaarheid te zien en red mij uit de duisternis van mijn ziel.
Help mij om in het Licht van Uw Barmhartigheid te komen. Amen.”
Er is slechts één God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest in één, de Heilige Drie-Eenheid.
Elke andere god komt van Satan, ongeacht hoe aantrekkelijk de schijn.
Alstublieft, verspeel jullie eeuwig leven niet door jullie trouw te verpanden aan geloofsovertuigingen
die praktijken eren van de New Age waaronder, Reiki, Yoga, New Age-meditatie, tarotkaarten,
helderziendheid, paranormale lectuur en engelenverering verbonden met verheven lichtmeesters
(ascended masters).
Langzaam maar zeker worden deze occulte praktijken aanvaard niet alleen in jullie maatschappij,
maar ook door Katholieke en Christelijke Kerken.
Deze valse religieuze doctrines verspreiden zich zo snel dat zij reeds miljarden van Gods kinderen verteerd
hebben die daarin zoveel valse troost gevonden hebben dat zij niet langer het bestaan van de ene ware God
erkennen.
Jullie Jezus
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369. Mijn Tweede Komst kan niet verhinderd en evenmin gestopt worden.
Woensdag, 7 maart 2012, 20:30 u.
Mijn zeer geliefde dochter, Ik zal je beschermen met de bijzondere genaden die nodig zijn om je de kracht te
geven om te gaan met de krachten van het kwaad die onderweg zijn om deze heilige zending te stoppen.
Het is belangrijk te begrijpen dat menselijk oordeel niet belangrijk is.
Al wat telt is Mijn Allerheiligste Woord.
Mijn Woord is de waarheid. Ik ben de waarheid. Gelijk wie aan jou zegt dat deze boodschappen niet
in overeenstemming zijn met Mijn leer is een leugenaar.
Zij kennen Mij niet. Zij mogen dan wel denken van wel, maar zij kunnen Mij enkel kennen indien zij nederig
van hart blijven.
Zij wier meningen Mijn Woord tegenspreken zijn schuldig aan de zonde van hoogmoed.
Hoogmoed verblindt zelfs Mijn gewijde dienaars voor de waarheid van Mijn Heilig Woord.
Mijn beloften aan de mensheid om in glorie terug te komen om levenden en doden te oordelen,
moeten plaatsvinden.
Dit, Mijn Tweede Komst kan niet verhinderd en evenmin gestopt worden.
Mijn waarschuwingen aan de mensheid, die Ik jullie geef omdat Ik elke ziel bemin, zijn belangrijk.
Ik moet al Gods kinderen op een gepaste manier voorbereiden op die zeer luisterrijke gebeurtenis.
Velen zullen trachten om je tegen te houden. Velen zullen proberen Mijn Heilig Woord te ondermijnen en
velen zullen proberen jou kwaad te doen om te beletten dat Mijn Heilig Woord gehoord zou worden.
Al die pogingen zullen nutteloos zijn.
Alleen Ik, Jezus Christus, heb de macht de hele mensheid eeuwige verlossing te verschaffen.
Alleen Ik heb de macht om de zielen van heel de mensheid voor te bereiden op hun erfenis in het Paradijs.
Niemand, zelfs niet Satan, de koning van de duisternis, of zijn aanhangers, kunnen dit gebeuren
stoppen.
Onthoud altijd het volgende. Ik zal al diegenen beschermen die trouw blijven aan Mijn Heilig Woord.
Jullie mogen beangstigd worden door wereldwijde gebeurtenissen wanneer de krachten van de duisternis
jullie landen omhullen.
Die gebeurtenissen zullen jullie kwellen, maar jullie moeten nooit vrezen want Ik zal jullie meenemen in Mijn
Nieuw Koninkrijk op aarde.
Al wat Ik vraag is dat jullie op Mij vertrouwen.
Laat Mij jullie leiden.
Sta Mij toe om jullie de manier te tonen om jullie zielen te zuiveren door de Kruistochtgebeden die Ik jullie
geef.
Laat al de rest aan Mij over.
Onthoud dat Mijn liefde voor jullie allen zo sterk is dat geen mens ter wereld ooit die zuivere liefde en
medelijden die Ik voor ieder van Gods kinderen in Mijn Heilig Hart draag, zou kunnen verzwakken.
Jullie geliefde Jezus
Redder van de Mensheid

370. Mijn Zegel van Bescherming wordt voorspeld voor wanneer het tweede zegel
wordt verbroken.
Donderdag, 8 maart 2012, 19:52 u.
Mijn liefste dochter, de wereld verwacht dit moment al tweeduizend jaar.
Sommigen met vrees in hun harten, anderen met hoop en verwondering voor wanneer dit moment zou
komen, en nu is het zover.
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Dit is de tijd waarop Ik Mijn profeet van de eindtijd zend, jou Maria, om eindelijk het Boek der Waarheid aan
te bieden dat de inhoud onthult van het Boek der Openbaring.
Ik ben de God tot wie in deze verschrikkelijke tijden al Mijn kinderen roepen.
Ik ben het naar wie al Mijn bevreesde kinderen ook moeten roepen.
Op dit moment breng Ik Mijn familie samen zodat wij ons in de strijd kunnen verenigen om de draak
te verslaan, die de aarde zo lang gekweld heeft.
Kinderen, wees niet bang. Geen kwaad zal diegenen overkomen die Mijn Zegel dragen, het Zegel van
de Levende God.
Satan en zijn gevallen engelen die op dit moment de wereld teisteren, hebben geen macht over diegenen
die het merkteken van de Levende God hebben.
Jullie moeten naar Mij luisteren, kinderen en Mijn Zegel aanvaarden, want het zal niet alleen jullie
levens redden, maar ook jullie zielen.
Bid elke dag het gebed om Mijn Zegel te ontvangen*.
Verzeker jullie ervan dat elk lid van jullie familie en geliefden de belangrijkheid van Mijn Zegel begrijpen.
Jullie liefde voor Mij, jullie Hemelse Vader, zal jullie reddende genade zijn en zij zal jullie de kracht geven die
jullie nodig hebben.
Mijn Zegel van bescherming wordt voorspeld voor wanneer het tweede zegel wordt verbroken.
De ruiter op het rode paard is de wraakzuchtige duistere engel die Mijn kinderen zal doden in de vele
komende oorlogen. Maar hij zal voorbijgaan aan Mijn kinderen die het zegel op hun voorhoofden dragen**.
Bereid jullie nu voor want deze oorlogen zijn reeds bezig en meer worden er nog gepland in alle hoeken van
de wereld, vooral in het Midden-Oosten en in die landen waarop Mijn dierbare Zoon, Jezus Christus,
gewandeld heeft tijdens Zijn leven op aarde.
Jullie geliefde Vader
God de Allerhoogste

* Zegel van Bescherming. Gebed tot God de Vader (oorspronkelijk door Maria van de Goddelijke Barmhartigheid
ontvangen op 20 februari 2012).

Kruistochtgebed (33)
Om Mijn Zegel te erkennen en het met liefde, vreugde en dankbaarheid te ontvangen.
God de Vader vraagt dat allen dit Zegel aanvaarden als een bescherming voor elk en iedereen, en onze families, gedurende de
toekomstige moeilijke tijden waarin we zullen moeten leven.
“O mijn God, mijn liefhebbende Vader, ik aanvaard met liefde en dankbaarheid Uw Goddelijk Zegel van Bescherming.
Uw Godheid omringt voor eeuwig mijn lichaam en ziel.
Ik buig in nederige dankzegging en bied U, mijn Geliefde Vader, mijn diepe liefde en trouw aan.
Ik smeek U om mij en mijn geliefden te beschermen met dit bijzondere Zegel en ik wijd mijn leven aan Uw dienst voor
eeuwig en altijd.
Ik houd van U, lieve Vader.
Ik vertroost U in deze tijden, lieve Vader.
Ik offer U op het Lichaam, het Bloed, de Ziel en de Godheid van Uw welbeminde Zoon als verzoening voor de zonden van de
wereld en voor de redding van al Uw kinderen. Amen.”
** Openbaring 6, 3-4
“Toen Hij het tweede zegel verbrak, hoorde ik het tweede dier roepen: ‘Kom!’ En er kwam een ander paard te voorschijn,
vuurrood. En hem die erop zat werd macht gegeven de vrede van de aarde te nemen, zodat zij elkaar zouden
uitmoorden. En hem werd een groot zwaard gegeven.”
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371. De Maagd Maria: Bid de Rozenkrans over alle naties tussen nu en Paaszondag.
Vrijdag, 9 maart 2012, 19:15 u.
Mijn lief kind, hoe ween Ik als Ik zie hoe de haat toeneemt, niet alleen tegen jou maar tegen het Heilig Woord
van Mijn geliefde Zoon, Jezus Christus.
Nu weet jij hoezeer Hij in de Hof van Gethsemani geleden heeft en hoe Hij nog steeds lijdt daar elke poging
die Hij onderneemt om zielen te redden door de Boze gedwarsboomd wordt.
Vermits de oorlogen nu worden gepland is het belangrijk dat Mijn Heilige Rozenkrans wordt gebeden
elke dag voor Pasen.
Kinderen, als jullie elke dag van de week Mijn Heilige Rozenkrans zouden kunnen bidden en elke vrijdag,
vanaf nu tot Pasen, de vier rozenhoedjes (de 20 mysteries) na elkaar, dan kan en zal er veel verwoesting in
de wereld verzacht worden.
Mijn Zoon is zo gelukkig met diegenen die Zijn Heilig Woord aanvaarden met liefde en zuiverheid van
hart.
Grote genaden worden uitgestort over deze reine zielen die volledig op Hem vertrouwen zonder enige twijfel
in hun harten.
Jullie, Mijn kinderen, zijn de rest, het kleine zaadje van gelovigen die het leger zullen helpen aangroeien
dat nu vereist is om de zonde in de wereld te verwijderen.
Jullie gebeden, en vooral Mijn Allerheiligste Rozenkrans, zijn de noodzakelijke wapens om de Boze te
vernietigen en al diegenen die hij overal ter wereld teistert.
Ga nu, Mijn kinderen en organiseer wereldwijde gebeden zodat Mijn Rozenkrans over alle naties
gebeden wordt tussen nu en Paaszondag.
Ga in vrede, Mijn kind. De genaden die jij nu ontvangt zullen je helpen om te gaan met de dagelijkse
aanvallen van Satan vermits zijn woede tegen dit werk toeneemt.
Jullie hemelse Moeder
Moeder van Verlossing

372. Tijd voor het verbreken van het tweede zegel aangezien oorlogen zullen
toenemen.
Zaterdag, 10 maart 2012, 15:30 u.
Mijn zeer geliefde dochter, het is tijd om het tweede zegel te verbreken aangezien oorlogen zullen
toenemen en zich verspreiden.
De wraakzuchtige duistere engel komt van één (en dezelfde) bron, Mijn dochter, en deze oorlogen
zijn allemaal verbonden.
Zij gebeurden niet vanwege regionale onrust maar werden door het Westen gepland.
Deze oorlogen werden doelbewust ontketend om de controle te bemachtigen en vele van deze naties
worden afgeschilderd als demonisch door de leugens die over hun politieke leiders rondgestrooid worden.
Kinderen, deze oorlogen werden listig opgezet, allemaal tegelijk, met als doel de ene leider na de
andere te verwijderen.
Vredevolle oplossingen zullen voorgesteld worden en met applaus onthaald worden, maar zij zijn vals.
Jullie, Mijn kinderen, worden misleid.
Geruchten omtrent oorlog zijn enkel dat – geruchten. Hoe ontstaan geruchten? Wie start ermee en waarom?
Waarom denken jullie dat er zo veel landen tezelfdertijd verwikkeld raakten in deze oorlog?
Dat was geen toeval.
Daar zit een plan achter, georganiseerd door de Antichrist, om deze naties die rijke grondstoffen
bezitten te controleren en te onderwerpen.
Eens zij de controle hebben over deze landen zullen zij zeer machtig worden.
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Naarmate deze oorlogen uitbreiden en vermoeiend worden, dan zal de Antichrist zich laten kennen als de
vredevolle onderhandelaar.
Weinigen onder jullie werd de waarheid verteld omwille van de controle die de Antichrist en zijn organisaties
hebben in de wereld van de communicatie.
Bid nu, aangezien de oorlogen zullen toenemen, om hun plannen krachteloos te doen worden.
Weet dat Israël, dat zo beïnvloed wordt door het Westen, verworpen en verraden zal worden door de VS
wanneer zij dat het minst verwachten.
Dan zal de holocaust waarover Ik spreek plaatsvinden.
Bid, bid, bid voor het volk van Israël dat zal blijven lijden voor zijn zonden tot Mijn Tweede Komst.
Jullie Geliefde Jezus

373. De Maagd Maria: Nooit voorheen was er zoveel weerstand tegen goddelijke
openbaringen.
Maandag, 12 maart 2012, 19:00 u.
Mijn kind, het is op dit moment dat al de visionairs, zieners en uitverkoren zielen van God de grootste
vervolging zullen lijden.
Satans dagen zijn bijna ten einde en hij zal elk wapen gebruiken, in het bijzonder sommige heilige priesters,
om te trachten het woord van Mij, jullie geliefde Moeder en van Mijn dierbare Zoon Jezus Christus, in
opspraak te brengen.
Nooit voorheen is er zoveel weerstand geweest tegen goddelijke openbaringen als dat vandaag het geval is.
De duisternis blijft de Kerk binnendringen en velen binnen de Kerk doen al wat ze kunnen om het woord
van visionairs tot zwijgen te brengen.
Zij willen niet dat de waarheid te voorschijn komt en zij zullen beletten dat de gebeden die aan de visionairs
gegeven worden om zielen te redden, bekendgemaakt worden.
Bid, kinderen, dat hun inspanningen het werk van Mijn Zoon niet belemmeren of gelovigen blind maken voor
de gave van de Heilige Geest die blijft uitgestort worden over zielen die deze boodschappen zien.
Jullie gebeden en trouw aan Mijn dierbare Zoon zijn nooit zo belangrijk geweest vermits deze wolk van
duisternis zich over de Kerk van Mijn Zoon blijft uitbreiden.
Bid, bid, bid opdat het licht van Mijn Zoon erdoorheen kan schijnen zodat verloren zielen kunnen verlicht
worden door Zijn Allerheiligste Woord.
Dank je om Mijn oproep te beantwoorden, Mijn kind, vooral op dit moment van grote droefheid in jouw ziel,
veroorzaakt door de kwelling die jij te verduren hebt vanwege diegenen die pretenderen te spreken in de
naam van de Heer.
Jullie hemelse Moeder
Moeder van Verlossing

374. Nu zal door een zeker deel binnen Mijn Kerk een gecombineerde poging
ondernomen worden om jou tot zwijgen te brengen.
Dinsdag, 13 maart 2012, 18:30 u.
Mijn zeer geliefde dochter, vandaag ben jij je er eindelijk van bewust geworden hoezeer Mijn Allerheiligste
Woord niet enkel bestreden maar zelfs verworpen wordt door bepaalde leden van Mijn Kerk.
Zij die niet geschikt zijn om aan Mijn voeten neer te vallen en om genade te smeken, verklaren zichzelf wel
geschikt om Mijn heilige woorden te beoordelen die aan de mensheid gegeven worden om hun zielen te
redden.
Ik ben een God vol van erbarmen, vol van verlangen om al Mijn kinderen te redden en Ik ben traag
om in toorn te ontsteken.
Vandaag werd Mijn geduld opnieuw uitgedaagd bij een andere aanval om deze boodschappen te
ondermijnen, dit keer vanwege iemand die beweert te spreken in Mijn Naam.
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Jij, Mijn dochter, mag je van nu af aan niet meer inlaten met geen enkele dergelijke vertegenwoordiger
zonder Mij eerst om toelating te vragen.
Er wordt nu door een zeker deel binnen Mijn Kerk een gecombineerde poging ondernomen om jou
tot zwijgen te brengen.
Mijn kinderen, dit zijn de tijden waarin het geloof van Mijn vurigste volgelingen, inclusief leden van Mijn Kerk,
op de proef zal worden gesteld op een wijze die niet meer gezien is sinds Mijn kruisiging.
Net zoals Ik gemeen behandeld en ter dood veroordeeld werd omdat Ik de waarheid durfde te zeggen
toen Ik voor de eerste keer kwam, zo zullen Mijn profeten dezelfde behandeling ondervinden in de
aanloop naar Mijn Tweede Komst.
Zij zullen bespot worden, belachelijk worden gemaakt en voor gekken worden aanzien wanneer zij Mijn
woord verspreiden.
Zij zullen beschuldigd worden van ketterij door diegenen die Mijn leer verkondigen maar die er niet in
slagen Mijn woord te herkennen dat vandaag aan de wereld gegeven wordt.
Wees bevreesd, jullie die trachten de weg te blokkeren die Ik nu voor jullie baan om de mensheid te redden.
Jullie zullen gestraft worden.
Jullie zullen Mij antwoord moeten geven voor het onrecht dat jullie diegenen aandoen die gezonden worden
om in deze eindtijd het woord van God te verkondigen.
Verwerp de profeten van de Heer en jullie verwerpen het woord van de Heer.
Jullie arrogantie maakt jullie blind voor de waarheid en jullie hebben niet het recht Mij te vertegenwoordigen.
Jullie beledigen Mij ten zeerste en jullie verwerping van Mijn Heilig Woord verwondt Mij diep.
Ik ween om jullie hardvochtige verwerping van Mij, terwijl jullie tezelfdertijd een verwaterde versie prediken
van de waarheid van Mijn leer.
Jullie moeten nu tijd doorbrengen in Eucharistische Aanbidding alvorens jullie met Mij kunnen communiceren
om het Mij mogelijk te maken jullie te leiden op het pad van de onderscheiding.
Onderzoek de redenen waarom jullie Mijn woorden verwerpen.
Is het omdat jullie de waarheid niet willen horen van het schisma dat de Katholieke Kerk dreigt te
treffen?
Is het omdat jullie niet aanvaarden dat de Kerk geteisterd geweest is door de Misleider?
Begrijpen jullie niet dat dit alles voorzegd geweest is?
Jullie moeten bidden opdat jullie de waarheid zouden zien en tot Mij komen voor leiding alvorens het te laat
is.
Jullie Jezus
Verlosser van heel de Mensheid

375. Liefde is sterker dan haat.
Woensdag, 14 maart 2012, 15:30 u.
Mijn zeer geliefde dochter, Ik omhels je dicht tegen Mijn borst omdat jij deze pijn in vereniging met Mij
verduurt.
Mijn kinderen en vooral Mijn volgelingen, voelen een tederheid voor elkaar die zij niet kunnen
uitleggen.
Zij mogen vreemd zijn voor elkaar en leven aan het ander eind van de wereld, maar de liefde die zij voelen is
Mijn liefde.
Zij hebben elkaar lief zoals natuurlijke broers en zussen in een liefhebbende familie doen.
Ik ben het licht dat die spontane liefde schept en die zielen samenbrengt.
Het is Mijn Heilige Geest die al Gods kinderen samenbrengt als één familie.
Jullie, Mijn kinderen, zijn Mijn familie.
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De Heilige Drie-Eenheid staat aan het hoofd van de familie en wanneer jullie liefde zuiver en nederig is,
maken jullie automatisch deel uit van deze heilige familie.
De Liefde van de Vader komt doorheen Mij.
Wanneer jullie Mij liefhebben zal Ik jullie in de armen van Mijn Vader plaatsen die het zegel van
bescherming rond jullie en jullie familie zal plaatsen*.
Mijn Hart wordt week wanneer Ik met vreugde de liefde zie die jullie voor elkaar hebben.
Jullie geven Mij zoveel troost voor de kwelling die Ik moet doorstaan omdat Mijn arme kinderen in
door oorlog verscheurde landen vervolgd worden.
Verenig jullie nu met Mij zodat Mijn familie van toegewijde volgelingen zich als één zal verenigen, ongeacht
wat hun achtergrond is of uit welk land zij komen, om zo de haat in de wereld te bestrijden.
Liefde is sterker dan haat.
Haat verzwakt wanneer hij met liefde wordt beantwoord.
Wanneer iemand jullie onrechtvaardig behandelt, moeten jullie antwoorden met liefde en dan zal Satan in
elkaar duiken van pijn.
Indien jullie je geneigd voelen om weerwraak te nemen op hen die jullie gekwetst hebben dan moeten jullie
voor hen bidden, hen vergeven en hun in de plaats liefde betonen.
Liefde die zich door Mijn familie op aarde verspreidt, is een zeer sterke kracht.
Jullie moeten nooit, zelfs niet voor één ogenblik, denken dat haat de liefde kan verslaan.
De macht die de haat uitoefent, al is die lelijk en pijnlijk om te zien, kan door de macht van de liefde
overwonnen worden.
Hoe kan liefde de haat in de wereld van vandaag verzwakken? Gebed is het antwoord.
Bemin Mij.
Luister naar Mij.
Beantwoord de verzoeken van Mijn geliefde Moeder en van Mij, Haar Zoon, door de verschillende gebeden
die jullie gegeven werden.
Hier is een speciaal Kruistochtgebed voor de eenmaking van Gods kinderen.
Het zal liefde verspreiden in alle delen van de wereld en de haat verdrijven die elke dag aanzwelt.
Deze haat, veroorzaakt door Satan als gevolg van de zwakheden van de mensheid, en die gruwelijkheden
voortbrengt zoals marteling, moord, abortus en zelfmoord, kan afgewend worden door dit Kruistochtgebed
(37): Voor de eenmaking van al Gods kinderen.

Kruistochtgebed (37)
Eenmaking van al Gods kinderen.
“O lieve Jezus, verenig al Uw geliefde volgelingen in liefde, opdat wij de Waarheid van Uw Belofte met
betrekking tot Eeuwige Redding kunnen verspreiden doorheen de hele wereld.
Wij bidden dat die lauwe zielen die bang zijn om zichzelf met geest, lichaam en ziel aan U te offeren, hun harnas
van trots zouden laten vallen en hun harten zouden openen voor Uw liefde en deelgenoten worden van Uw
heilige familie op aarde.
Omarm al deze verloren zielen, lieve Jezus, en sta onze liefde toe, als hun broers en zussen, om hen uit de
wildernis op te tillen om hen mee te nemen in de Boezem, Liefde en Licht van de Heilige Drie‐Eenheid.
Wij leggen al onze hoop, vertrouwen en liefde in Uw Heilige Handen.
Wij smeken U om onze toewijding te doen toenemen zodat wij kunnen helpen om meer zielen te redden.
Amen.”
Ik bemin jullie, kinderen.
Jullie moeten nooit ontmoedigd geraken wanneer jullie de verdorvenheid rondom jullie zien.

* Zie zegel van bescherming – Kruistochtgebed 33.
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Jullie gebeden kunnen die boosaardigheid afzwakken.
Jullie liefde zal haar verslaan.
Jullie liefhebbende Redder
Jezus Christus

376. Huwelijk tussen (mensen van) hetzelfde geslacht is een zware zonde.
Vrijdag, 16 maart 2012, 22:20 u.
Mijn zeer geliefde dochter, de pijn en het lijden van Mijn arme volgelingen, die hulpeloos moeten toezien hoe
nieuwe wetten Mijn leer tegenspreken, bereiken in de wereld nooit geziene hoogten.
Jullie moeten niet enkel getuigen zijn van de zonde, kinderen, jullie moeten ook nog toezien hoe de zonde
jullie gepresenteerd wordt alsof ze gewoon menselijk is en waarbij jullie gedwongen worden dat te
aanvaarden.
Ik verwijs naar één zonde in het bijzonder, het huwelijk tussen (mensen van) hetzelfde geslacht, dat
voorgesteld wordt als een natuurlijk recht.
Dan wordt er van jullie verwacht deze gruwel te aanvaarden wanneer hij voltrokken wordt in een kerk voor
de troon van Mijn Vader.
Het is voor deze mensen nog niet voldoende om het huwelijk tussen hetzelfde geslacht te verschonen van
de kant van de wet, zij willen bovendien God de Vader dwingen om hen Zijn zegen te geven. Dat zou Hij
nooit kunnen doen, omdat het in Zijn ogen een zware zonde is.
Hoe durven deze mensen denken dat het aanvaardbaar is om met deze afschuwelijke daad in de kerken
van Mijn Vader te paraderen?
Kinderen, Ik bemin elke ziel.
Ik bemin de zondaars.
Ik verafschuw hun zonde, maar bemin de zondaar.
Seksuele handelingen tussen (mensen van) hetzelfde geslacht zijn niet aanvaardbaar in de ogen van Mijn
Vader.
Bid voor deze zielen, want Ik bemin hen maar kan hen niet de genaden schenken die zij verlangen.
Zij moeten weten dat hoezeer zij ook proberen om het huwelijk tussen hetzelfde geslacht te vergoelijken, zij
niet het recht hebben om deel te nemen aan het sacrament van het huwelijk.
Een sacrament moet van God komen. De regels voor het ontvangen van sacramenten moeten teruggaan op
de leer van Mijn Vader.
Jullie kunnen Mijn Vader, de Allerhoogste God, niet dwingen Zijn Zegeningen te schenken of toegang te
verlenen tot Zijn heilige sacramenten tenzij zij geëerbiedigd worden op de wijze waarop zij bedoeld zijn.
Zonde wordt nu in de wereld voorgesteld alsof het iets goeds is.
Zoals Ik vroeger al gezegd heb, staat de wereld op zijn kop.
Goed wordt voorgesteld als kwaad en de mensen die proberen te leven naar de wetten van God de
Vader worden bespot.
Kwaad, hoe jullie het ook aankleden, kan niet omgedraaid worden in een goede daad in de ogen van Mijn
Vader.
Mijn Vader zal diegenen straffen die met hun zonden voor Hem blijven pronken.
Neem deze waarschuwing ter harte want jullie zonden die begaan worden terwijl jullie weigeren God te
gehoorzamen, zullen niet en kunnen niet vergeven worden.
En dat is zo omdat jullie weigeren om de zonde te erkennen voor wat zij is.
Jullie Redder
Jezus Christus
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377. Ik zal op de wolken komen, omringd door al de engelen en heiligen in de Hemel.
Zondag, 18 maart 2012, 16:00 u.
Mijn zeer geliefde dochter, Mijn kinderen moeten weten dat de reden waarom de wereld spiritueel leeg is, in
het feit ligt dat men niet langer het verschil kent tussen goed en kwaad.
Zonder Mijn licht dat elke ziel vult, inclusief die van de zondaars, zou de wereld ophouden te bestaan.
Het is Mijn licht dat de wereld in leven houdt.
Vele van Mijn volgelingen die zichzelf toewijden om in vereniging met Mij te lijden, helpen ook om dit licht
levend te houden.
Net voor Ik terugkom zal Mijn licht voor een periode van drie dagen in de wereld verdwijnen.
Dat zal gebeuren op het allerlaatste ogenblik en mag niet verward worden met De Waarschuwing.
Tijdens deze drie dagen zal er geween zijn en tandengeknars en mensen zullen zich verdringen om Mijn
licht te zien, hoewel zij Mij verwierpen.
Dat zal het moment van de waarheid zijn.
Mijn volgelingen moeten deze drie dagen niet vrezen, want al zouden jullie je niet bewust zijn van Mijn
tegenwoordigheid, Ik zal bij jullie zijn.
Dan, na die drie dagen zal Ik op aarde terugkeren op precies dezelfde wijze als Ik naar de Hemel ben
opgestegen.
Ik zal komen in grote heerlijkheid gezeten op de wolken en omringd door al de engelen en heiligen in
de Hemel.
Hoe mooi en vreugdevol zal die dag zijn wanneer Ik zal komen om over de aarde te regeren overeenkomstig
de Wil van Mijn Vader.
Niemand zal er aan twijfelen dat Ik het ben.
Noch zal men enige twijfel hebben omtrent zijn toekomst.
Dat zal de dag zijn dat Ik kom om te oordelen.
Ik zal Mijn volk verdelen in diegenen die Mij beminnen en diegenen die Mij haten.
Zij die Mij verwierpen en eer betuigden aan alle slechte dingen zullen verbannen worden in de eeuwige
vuren van de Hel.
De anderen zullen met Mij komen en leven in het Paradijs samen met de verrezen rechtvaardigen.
Dat is het doel waar elke ziel moet naar uitkijken, het moment waarop Ik zal wederkomen zoals Ik jullie
beloofd heb.
Tot de Christenen zeg Ik dit.
Weet dat deze grote en glorievolle gebeurtenis spoedig zal plaatsvinden.
Jullie generatie zal getuige zijn van Mijn glorievolle wederkomst.
Ik zal de dag nooit openbaren want alleen Mijn Vader kent die, maar Ik kan jullie ervan verzekeren dat het
ogenblik van Mijn Tweede Komst nabij is.
Tot Mijn gewijde dienaars zeg Ik dat het jullie plicht is om Mijn volk voor te bereiden, die zielen waarvoor
jullie verantwoordelijke zijn, opdat zij mogen opgenomen worden in het boek van de levenden.
Ik smeek jullie om hard te werken door de kracht van communicatie en gebed om zo de wereld voor te
bereiden op Mijn Tweede Komst.
Jullie Liefhebbende Redder
Jezus Christus
Verlosser van heel de Mensheid
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378. De Maagd Maria: Bid voor Paus Benedictus XVI die in gevaar is om uit Rome
verbannen te worden.
Dinsdag, 20 maart 2012, 20:30 u.
Mijn kind, er heerst een kalmte zoals de stilte voor de storm, terwijl de Katholieke Kerk weldra in een crisis
zal gedompeld worden.
Ik roep al Mijn kinderen van overal op om te bidden voor Paus Benedictus XVI die in gevaar is om uit
Rome verbannen te worden.
Hij, de hoogheilige Vicaris van de Katholieke Kerk, wordt gehaat in vele kringen binnen het Vaticaan.
Een boos plan dat meer dan een jaar geleden gesmeed werd, zal weldra voor de hele wereld zichtbaar
worden.
Bid, bid, bid voor al Gods gewijde dienaars in de Katholieke Kerk die zullen vervolgd worden vanwege van
de grote verdeeldheid binnen de Kerk die weldra de kop zal opsteken.
Het grote schisma zal door de hele wereld gezien worden maar het zal niet onmiddellijk als dusdanig
herkend worden.
De valse paus maakt zich op om zichzelf aan de wereld bekend te maken.
Kinderen, laat jullie niet misleiden want hij zal niet van Godswege komen.
De sleutels van Rome werden teruggegeven aan Mijn Vader, de Allerhoogste, die zal heersen vanuit de
Hemel.
Grote verantwoordelijkheid zal rusten op al die gewijde priesters, bisschoppen en kardinalen die Mijn Zoon
innig liefhebben.
Zij zullen veel moed en goddelijke standvastigheid nodig hebben om de zielen naar het Nieuwe Paradijs te
leiden.
Elke inspanning die door deze heilige leerlingen zal geleverd worden om zielen voor te bereiden op de
Tweede Komst van Mijn zeer geliefde Zoon, zal door de andere duistere zijde tegengewerkt worden.
Ik roep al Mijn kinderen dringend op om te bidden voor de nodige sterkte wanneer de Antichrist en zijn
partner, de Valse Profeet, meer bekend zullen worden.
Jullie moeten Mij, de Moeder van Verlossing, om gebeden vragen om te verzekeren dat de Katholieke Kerk
zal gered worden en dat het ware woord van Mijn Zoon in veiligheid is.
De waarheid van de belofte van Mijn Zoon, om in grote heerlijkheid weer te komen, zal
gemanipuleerd worden.
Mijn lieve kinderen, er zal jullie een serie van onwaarheden gegeven worden die jullie geacht zullen worden
te eren en te aanvaarden in de Heilige Naam van Mijn Zoon.
Mijn Kruistochtgebed (38) moet volgende maand elke dag gebeden worden om ervoor te zorgen dat Gods
heilige priesters niet zullen vallen voor de zondige misleiding die door de Valse Profeet en zijn volgelingen
gepland wordt.

Kruistochtgebed (38)
Gebed van redding voor de Katholieke Kerk.
“O Gezegende Moeder van Verlossing, bid alstublieft voor de Katholieke Kerk in deze moeilijke tijden en voor
onze geliefde Paus Benedictus XVI om zijn lijden te verlichten.
Wij vragen u, Moeder van Verlossing, om Gods gewijde dienaren te omhullen met Uw Heilige Mantel, opdat
hun de genaden gegeven worden om sterk, trouw en moedig te zijn tijdens de beproevingen waar zij tegenover
staan.
Bid ook opdat zij zouden waken over hun kudde in overeenstemming met de Ware Leer van de Katholieke Kerk.
O Heilige Moeder van God, geef ons, Uw Restkerk op aarde, de gave van leiderschap opdat wij zielen kunnen
helpen leiden naar het Koninkrijk van Uw Zoon.
Wij vragen u, Moeder van Verlossing, om de misleider weg te houden van de volgelingen van Uw Zoon, in hun
streven hun zielen te beschermen, opdat zij geschikt zouden zijn om de Poorten van het Nieuwe Paradijs op
Aarde binnen te gaan. Amen.”
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Ga, kinderen en bid voor de vernieuwing van de Kerk en voor de veiligheid van die gewijde dienaars die voor
hun geloof zullen lijden onder het bestuur van de Valse Profeet.
Maria, Moeder van Verlossing

379. De tijd voor het schisma in de Kerk is bijna daar en jullie moeten je nu
voorbereiden.
Dinsdag, 20 maart 2012, 21:20 u.
Mijn zeer geliefde dochter, Ik zou al Mijn leerlingen en volgelingen op dit moment in Mijn armen willen
sluiten.
Ik heb jullie troost nodig, kinderen.
Ik heb jullie vertroosting nodig in Mijn lijden, nu Ik tranen ween voor Mijn Kerk op aarde.
Sommige van Mijn gewijde dienaars zijn zo ver afgedwaald, dat velen (van hen) niet meer in Mijn Tweede
Komst geloven.
Die priesters, bisschoppen en kardinalen die wel geloven, worden opzij geschoven en gedwongen tot
stilzwijgen.
Hoe ween Ik voor deze arme dierbare leerlingen van Mij die hun leven plechtig aan Mij hebben toegewijd en
aan de verspreiding van Mijn leer aan de mensheid.
Weldra zullen zij moeten opletten wat zij zeggen over Mijn Heilig Woord, want zij zullen gedwongen worden
om de leer van een leugenaar te verkondigen wiens ziel niet van het licht komt.
Verenig Mijn Kinderen, Mijn geliefde priesters en al diegenen die van Mij houden en help Mij om zielen te
redden.
Om dat te doen mogen jullie geen enkel moment verspillen. Jullie moeten anderen vertellen over de grote
heerlijkheid die te wachten staat voor jullie allen bij Mijn Tweede Komst.
Die grote en luisterrijke gebeurtenis zal het moment zijn waarop jullie je eindelijk met Mij zullen verenigen,
jullie dierbare Jezus, die jullie allen zozeer bemint.
Jullie, Mijn geliefde volgelingen moeten altijd waakzaam zijn.
Jullie zullen verleid worden om Mij te verloochenen, Mijn ware leer af te keuren en gedwongen
worden om de wolf in schaapskleren te eren en te gehoorzamen.
Zo vele arme zielen zullen niet enkel vallen onder de betovering van de valse paus – de Valse Profeet die al
zolang voorzegd werd – maar hij zal jullie ook doen geloven dat hij goddelijke krachten bezit.
Kinderen, de tijd van het schisma in de Kerk is bijna daar en jullie moeten nu voorbereid zijn.
Verenig jullie als één.
Houd elkaar vast.
Bescherm elkaar en bid voor diegenen die het verkeerde pad volgen en hulde bewijzen aan de Valse
Profeet.
Er is veel gebed nodig, maar als jullie doen wat Ik jullie vraag, kunnen jullie vele zielen redden.
Jullie, Mijn dierbare volgelingen, zullen de Restkerk vormen op aarde en geleid worden door die dappere
gewijde dienaars die de Valse Profeet zullen herkennen voor wie hij werkelijk is.
Vrees niet, daar Ik genaden van wijsheid, kalmte en onderscheiding uitstort over ieder van jullie die Mij dat
vragen te doen door dit gebed:
“O Jezus, help mij om altijd de waarheid van Uw Heilig Woord te zien en om trouw te blijven aan Uw leer
ongeacht hoezeer ik ook gedwongen word U te verwerpen. Amen.”
Sta op nu en wees moedig jullie allen, want Ik zal jullie nooit in de steek laten.
Ik zal met jullie op de doornige weg lopen en jullie veilig begeleiden naar de poorten van het Nieuwe
Paradijs.
Al wat jullie te doen hebben is Mij volledig te vertrouwen.
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Jullie geliefde Redder
Jezus Christus

380. Zeg de mensheid dat alles nu in Mijn Allerheiligste Handen ligt.
Woensdag, 21 maart 2012, 20:30 u.
Vanavond kom Ik tot jou, Mijn innig geliefde dochter, om de mensheid te zeggen dat alles nu in Mijn
Allerheiligste handen ligt.
Ik verwijs naar de plannen die onderweg zijn vanwege de wereldgroep welke de controle wil bekomen over
jullie geld, jullie gezondheidszorg en jullie soevereiniteit.
Het zal hun niet toegestaan worden om jullie te overheersen en de hand van Mijn Vader zal prompt
(op hen) neerkomen mochten zij proberen jullie te schaden, kinderen.
Alle gelovigen die het zegel van Mijn Eeuwige Vader dragen, het Zegel van de Levende God, zullen
geen kwaad ondervinden.
Dat is de reden waarom jij, Mijn dochter, er onmiddellijk voor moet zorgen dat zoveel mogelijk kinderen van
God direct toegang krijgen tot dit (zegel) in iedere hoek van de aarde.
Jullie gebeden, kinderen, zijn zeer krachtig geweest en vooral die (gebeden) van jullie die dagelijks Mijn
Kruistochtgebeden, Mijn Goddelijke Barmhartigheidrozenkrans en de heilige Rozenkrans reciteren.
Zij hebben reeds een nucleaire oorlog uitgesteld en vermeden, miljoenen zielen gered voor de vuren
van de Hel alsook vele aardbevingen voorkomen.
Vergeet nooit dat het jullie gebeden zijn die jullie sterkste wapen vormen tegen het kwaad.
Jullie liefde voor Mij, Jezus Christus, heeft zich verspreid omwille van jullie trouw aan Mij.
Jullie, kinderen, zijn Mijn leerlingen van deze tijd en aan jullie werden nu de machtiging en de gave van de
Heilige Geest geschonken om Mijn Allerheiligste Woord te verspreiden.
Om de kracht van de Heilige Geest te ontvangen moeten jullie Mijn hulp inroepen zodat jullie te allen tijde de
waarheid spreken wanneer jullie Mijn Heilig Woord verkondigen.
Kruistochtgebed (39) wordt nu aan jullie geschonken zodat jullie te midden van al Gods kinderen kunnen
wandelen en hen helpen om hun zielen voor te bereiden op het Nieuwe Paradijs en Mijn Tweede Komst.

Kruistochtgebed (39)
Help zielen zich voor te bereiden op het Nieuwe Paradijs.
“O Jezus, mijn geliefde Verlosser, ik vraag U om mij te bedekken met Uw Heilige Geest, opdat ik met gezag Uw
Allerheiligste Woord kan spreken om al Gods kinderen voor te bereiden op Uw Tweede Komst.
Ik smeek U, Heer Jezus, om al de Genaden die ik nodig heb opdat ik de hand kan reiken aan alle
geloofsovertuigingen, gezindten en nationaliteiten waar ik ook ga.
Help mij om te spreken met Uw Tong, arme zielen te troosten met Uw Lippen, en alle zielen te beminnen met de
bijzondere Goddelijke Liefde die voortkomt van Uw Heilig Hart.
Help mij om zielen te redden, zo dicht aan Uw Hart, en sta mij toe om U te troosten, liefste Jezus, wanneer
verloren zielen Uw Barmhartigheid blijven verwerpen.
Jezus, ik ben niets zonder U, maar met Uw milde hulp zal ik strijden in Uw Naam om de hele mensheid te helpen
redden. Amen.”
Mijn leger, dat ontsproten is uit Mijn heilige boodschappen, heeft reeds zevenhonderdduizend zielen
bereikt.
Help Mij om meer kinderen van God te bekeren zodat niet één ziel in de handen van Satan valt op het
moment van het Oordeel.
Ik zal jullie sterk houden in al jullie werk voor Mij, kinderen.
Ik bemin jullie, Mijn dierbare Restkerk.
Jullie geliefde Jezus
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381. De tegenstand tegen Mijn Tweede Komst zal hevig zijn.
Donderdag, 22 maart 2012, 23:00 u.
Mijn innig geliefde dochter, Mijn pijn is nu de jouwe geworden in volle vereniging met Mij. Hoewel dit zeer
moeilijk voor jou zal zijn zal het je ook veel vreugde en veel nieuwe genaden schenken.
Ik verleen jou nu de gave om in de zielen te kunnen lezen. Ik geef deze bijzondere gave om twee redenen.
De eerste is om je de bescherming te bieden die je nodig hebt wanneer je in contact zal beginnen komen
met sommige van Mijn volgelingen.
De tweede is om die verharde harten te bekeren die tegenover jou zullen staan wanneer zij Mijn
Allerheiligste Woord uitdagen.
Je moet dit nieuw lijden dat je ervaart aanvaarden en weten dat het sterker wordt omwille van de
toenemende boosaardigheid in de wereld.
Jij, Mijn dochter, en vele van Mijn andere uitverkoren zielen ervaren nu allen zowel lichamelijk als
inwendig lijden tegelijkertijd.
Dat komt door het lijden dat Mijn Zeer Heilige Plaatsvervanger ook ervaart dezer dagen wanneer hij
zijn grootste beproeving tegemoet zal treden.
Aanvaard Mijn beker, Mijn dochter, en voor hen die Mijn Heilig Woord aanvaarden, door deze
boodschappen, weet dat jullie edelmoedigheid van geest elke dag miljoenen zielen redt.
Geen minuut van jullie lijden gaat verloren.
Ik besef, Mijn kinderen, dat wanneer jullie Mijn kruis opnemen en Mij volgen, jullie als gevolg daarvan zullen
lijden.
Maar weet, dat jullie Mij daardoor helpen om het grootste deel van de mensheid te redden. Jullie zullen Mij
ook helpen in Mijn rijk op aarde wanneer de Bedrieger verbannen is en Mijn Nieuwe Paradijs op Aarde te
voorschijn komt.
Weet ook dat jullie die met Mij lijden, door Mijn pad naar het Paradijs te volgen, jullie dezelfde weg naar
Calvarië zullen gaan als toen Ik voor de eerste keer kwam.
Christenen vandaag kunnen geloven dat wanneer Ik opnieuw een tweede keer zou komen, Ik nooit
opnieuw zo gruwelijk zou behandeld worden. Wel, zij hebben het mis.
Het verzet tegen Mijn Tweede Komst zal hevig zijn.
Mijn Heilig Woord zal belachelijk gemaakt worden en in vraag gesteld en dat gebeurt nu al.
Mijn kinderen, vooral diegenen met een onbuigzaam en standvastig geloof, slagen er niet in te begrijpen dat
Mijn profeten net zoals vroeger door de meerderheid klaarblijkelijk zullen verworpen worden.
Mijn Woord dat jullie in deze tijd gegeven wordt, wordt reeds genegeerd in vele delen van de Kerk en
verworpen, net zoals dat het geval was bij de Farizeeën tijdens Mijn tijd op aarde.
De waarheid van Mijn leer, die nooit veranderd is, zal als leugen beschouwd worden.
Waarom is dat? Ik zeg jullie dat dit komt omdat zo velen de waarheid van Mijn leer verdraaid hebben in zo’n
mate dat zij niet langer geloven in doodzonde.
Zo velen kozen ervoor de waarheid te negeren die vervat is in de Heilige Bijbel.
Waarom ontkennen jullie bijvoorbeeld het bestaan van de 1.000 jaren van de Nieuwe Hemel en
Aarde?
Die openbaring is zeer duidelijk en de waarheid staat daar voor allen te lezen.
Toch wordt Mijn Heilig Woord betwist.
Het Boek der Openbaring, net zoals de profetieën in het Boek van Daniel, is jullie enkel in gedeelten
gegeven. Velen onder jullie zijn verward.
Maar dat komt omdat de inhoud die aan deze beide profeten geopenbaard werd, gesloten en
verborgen werd tot het einde der tijden.
Alleen Ik, Jezus Christus, het Lam van God, heb de autoriteit om de inhoud ervan aan de mensheid te
openbaren.
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Hoe kunnen jullie er aanspraak op maken alles te weten omtrent Mijn Tweede Komst, wanneer jullie
slechts gedeelten kennen? Terwijl die nog niet geopenbaard zijn?
Jullie moeten naar Mijn Heilig Woord luisteren want het wordt jullie gegeven om jullie zielen te redden.
Mochten jullie Mijn woord blijven verloochenen, nadat De Waarschuwing heeft plaatsgevonden, terwijl Mijn
boodschappen aan de wereld zullen ontvouwd blijven worden, dan zullen jullie schuldig zijn aan de
verwerping van Mijn Hand van Barmhartigheid.
Ongeacht hoezeer jullie in Mij geloven, of beweren Mij te kennen, jullie zullen de zonde begaan Mij te
verloochenen. Zodoende zullen jullie voor Mij verloren zijn en ongeschikt om de poorten van het Paradijs
binnen te treden.
Het is Mijn plicht, uit pure liefde en medelijden met jullie, dat Ik nu probeer jullie voor te bereiden op het
einde der tijden.
Alstublieft verwerp Mij niet – deze tweede keer – wanneer Ik kom om de mensheid te redden van de
eeuwige verdoeming en jullie de sleutels aanbied voor de eeuwige redding.
Het is omdat Ik jullie bemin dat Ik streng moet zijn en jullie naar de waarheid leiden.
Wacht niet tot op Mijn Dag van het Oordeel om de waarheid te ontdekken.
Kom nu met Mij mee en help Mij om de zielen te redden van heel de mensheid.
Jullie Leraar en Verlosser
Jezus Christus

382. Jullie hebben niet veel tijd voordat Ik kom om te Oordelen.
Zaterdag, 24 maart 2012, 11:45 u.
Ik kom vandaag tot jou, Mijn innig geliefde dochter, om de wereld in te lichten omtrent Mijn Grote
Barmhartigheid.
Ik wil de wereld ook van Mijn Gerechtigheid informeren.
Kinderen, jullie hebben niet veel tijd voor dat Ik kom om te oordelen.
Het is de periode tussen nu en Mijn Dag van het Oordeel welke zal plaatsvinden bij Mijn Tweede Komst, die
jullie met wijsheid moeten gebruiken om jullie zielen voor te bereiden.
Als jullie Goddelijke Redder, is het Mijn plicht jullie te geleiden, jullie te onderwijzen en de wegen te
openbaren waardoor jullie je kunnen verzekeren geschikt te zijn om Mijn Paradijs binnen te komen.
Verwerp Mijn profeten niet. Ik richt Mij nu in het bijzonder tot Mijn gewijde dienaars.
Jullie moeten Mij met nederigheid en zuiverheid van ziel vragen jullie met de Heilige Geest te omhullen voor
onderscheiding.
Wanneer jullie dat doen zal Ik jullie de waarheid onthullen van Mijn Allerheiligste Woord dat jullie nu door
deze profeet gegeven wordt.
Daarna zal het jullie plicht zijn om ervoor te zorgen dat al die zielen die uitkijken naar jullie voor
leiding, geholpen worden om hun zielen op Mijn Tweede Komst voor te bereiden.
Wees nooit bang de uitdrukking ‘De Tweede Komst van Christus’ te gebruiken, want velen van Mijn kudde
weten niet wat dat betekent.
Zo weinigen onder hen werd geleerd over die grote en luisterrijke gebeurtenis, noch over het belang
om hun zielen voor te bereiden zodat zij in staat van genade zijn.
Wees nooit bang om te prediken over het Vagevuur of de Hel. Het is jullie verantwoordelijkheid om Mijn
volk de waarheid te vertellen.
Kijk uit naar Mijn leiding door dit Kruistochtgebed (40): Gebed voor de clerus om de zielen voor te bereiden
op de Tweede Komst.

Kruistochtgebed (40)
Gebed voor de Clerus om de zielen voor te bereiden op de Tweede Komst van Christus.
“O mijn Jezus, ik ben maar een nederige dienaar en heb Uw leiding nodig opdat ik zielen kan voorbereiden op
Uw Glorierijke Tweede Komst.
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Help mij om zielen te bekeren en ze voor te bereiden overeenkomstig Uw Heilige Wil, zodat zij geschikt zouden
zijn om binnen te gaan in de Nieuwe Hemel en Aarde die U beloofde aan heel de mensheid door Uw dood op het
Kruis.
Geef mij de Genaden die ik nodig heb opdat ik Uw Woord kan meedelen aan dorstige zielen en dat ik nooit afzie
van mijn plicht tot U, lieve Jezus, aan wie ik mijn plechtige trouw beloofde door mijn Heilige Geloften. Amen.”
Ga nu, Mijn gewijde dienaars en aanvaard de rol waarvoor jullie gekozen werden.
De uitdaging zielen voor te bereiden op Mijn Tweede Komst is de grootste ooit in jullie geestelijke
ambt en jullie moeten dit aanvaarden met liefde en vreugde in jullie harten.
Aanvaard ook de gave als een gewijde dienaar uitverkoren te zijn in deze eindtijd, wanneer de Nieuwe
Hemel en Aarde als Mijn Nieuwe Paradijs verschijnt.
Jullie zijn gezegend om te leven in deze tijden.
Maar jullie zullen gekweld en gehinderd worden op elk gedeelte van jullie reis wanneer jullie helpen om
Mijn zielen op aarde te redden, (met name) door de Misleider en al diegenen die hij verlokt om hun harten af
te keren van Mij, jullie Goddelijke Redder.
Geef nooit op in jullie Heilige Missie en weet dat Ik, jullie Jezus, met jullie elke stap op de weg meega.
Jullie geliefde Jezus

383. Zelfs De Waarschuwing zal niet alle Ongelovigen bekeren.
Zondag, 25 maart 2012, 15:30 u.
Mijn zeer geliefde dochter, vandaag verzoek Ik dringend al Mijn volgelingen om hun tijd toe te wijden aan het
gebed voor diegenen die niet in Mij, Jezus Christus, geloven noch in de eeuwige redding.
Deze zielen liggen Mij na aan Mijn Hart en zijn diegenen die moeten bekeerd worden zodat zij eerst kunnen
verlost worden.
Degenen die blind zijn, kunnen niet zien dat hun leven op aarde niet eindigt.
Velen aanvaarden niet dat zij voor eeuwig zullen bestaan.
Deze zielen verwonden Mij ten zeerste en Ik voel ontzetting wanneer Ik toezie hoe zij in dit bestaan op aarde
het leven in hun zielen verwoesten.
Zelfs De Waarschuwing zal velen van hen die beweren atheïsten te zijn, niet bekeren.
Hun enige redding ligt in de gebeden en het lijden van offerzielen.
Ik roep jullie dringend op om te bidden voor deze zielen door dit Kruistochtgebed (41): Voor de zielen van de
ongelovigen.

Kruistochtgebed (41)
Voor de zielen van de ongelovigen.
“O mijn Jezus, help Uw arme kinderen die blind zijn voor Uw Belofte van Redding.
Ik smeek U, met de hulp van mijn gebeden en lijden, om de ogen van de ongelovigen te openen zodat zij Uw
tedere Liefde kunnen zien en in Uw Heilige Armen lopen om bescherming.
Help hen om de Waarheid te zien en vergiffenis te vragen voor al hun zonden zodat zij kunnen gered worden om
als eersten de Poorten van het Nieuwe Paradijs binnen te gaan.
Ik bid voor deze arme zielen inclusief mannen, vrouwen en kinderen en smeek U om hun vergeving te schenken
voor hun zonden. Amen.”
Ga nu, Mijn dierbaar leger en focus op Mijn arme verloren kinderen. Help Mij, jullie Jezus, om hun zielen te
redden.
Jullie geliefde Verlosser
Jezus Christus
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384. De Maagd Maria: Vraag Mijn kinderen om op Goede Vrijdag een dag te vasten
om de wereldmunt te voorkomen.
Dinsdag, 27 maart 2012, 18:00 u.
Mijn kind, jouw lijden, samen met dat van andere uitverkoren zielen, zal tijdens de Goede Week nog
toenemen.
Dit is de week waarin de Misleider zoveel van Gods kinderen als hij kan zal verwonden door oorlogen,
vervolging en geweld.
Het is op dit moment dat hij groot lijden toedient net zoals Mijn dierbare Zoon doorstond tijdens zijn passie
op het kruis.
Mijn kind, jij moet zeggen aan al diegenen die overal zielen hebben aangemoedigd om elke vrijdag tot
Pasen Mijn Heilige Rozenkrans te bidden, dat Ik ten zeerste verheugd ben.
De zielen die zij redden samen met het lijden van hun eigen naties worden allemaal geholpen door deze
devoties.
De liefde van Mijn Zoon wordt nu gevoeld door meer mensen over de hele wereld in tijden van groot lijden.
Hij verzacht hun pijn met Zijn bijzondere genaden en troost hun zielen door de kracht van de Heilige Geest.
Kinderen, jullie gebeden die jullie zo liefdevol aanbieden in de Hemel, worden verhoord.
Jullie moeten altijd de hulp van Mijn Zoon en Mijn Eeuwige Vader vragen. Elk klein gebedje, ongeacht hoe
kort, wordt gehoord en beantwoord in overeenstemming met de wil van de Allerhoogste God.
Mijn kind, vraag Mijn kinderen om op Goede Vrijdag een dag te vasten om te voorkomen dat de ene
wereldmunt zou worden geïntroduceerd.
Jullie gebeden en vasten kunnen dat bereiken.
Van zodra dit gebed gedurende jullie vasten gezegd wordt, zal Mijn Eeuwige Vader deze mensen
tegenhouden om de beperkingen op te leggen die ze gepland hebben om jullie te kunnen controleren.
Diezelfde mensen willen het Christendom vernietigen, het is dus belangrijk dat jullie dit stoppen door
bijzondere offers. Kruistochtgebed (42): Vastengebed om de ene wereldmunt te stoppen.

Kruistochtgebed (42)
Vastengebed om de ene wereldmunt te stoppen.
“O Allerhoogste God, ik offer U mijn vasten opdat U de greep van het kwaad in de wereld zal stoppen dat
gepland is om mijn land te laten verhongeren met inbegrip van het Brood des Levens.
Aanvaard mijn offer en luister naar mijn smeekbeden voor andere naties om hen te sparen voor het lijden dat
gepland wordt door de antichrist.
Red ons, lieve Heer, van de boosaardigheid en bescherm ons geloof zodat wij U kunnen eren met de vrijheid die
wij nodig hebben om U te beminnen en te aanbidden, voor eeuwig en altijd. Amen.”
Mijn kind, een dag van vasten op Goede Vrijdag zal voor de naties veel bevrijding van de Boze meebrengen
en van al diegenen die zijn verdorven verlangens volgen om de controle te hebben over de financiën van
alle naties.
Jullie geliefde Moeder
Moeder van Verlossing
Moeder van God

385. Jezus openbaart details van Zijn Kruisiging.
Donderdag, 29 maart 2012, 13:15 u.
Mijn innig geliefde dochter, Mijn tijd voor meer lijden zal plaats vinden wanneer Mijn Passie op het kruis zal
herdacht worden.
Niemand begrijpt de omvang van Mijn lijden gedurende Mijn kruisiging noch de manier waarop Ik gegeseld
werd.
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Mijn geseling was het ergste. Ik werd door tien mannen barbaars geslagen en elk stukje van Mijn
vlees was kapot.
Het vlees van Mijn rug was afgerukt en Mijn schouderbladen waren zichtbaar.
Ik kon nauwelijks staan en één oog was gekwetst en dichtgezwollen.
Ik kon alleen zien door Mijn linkeroog.
Op het moment dat zij Mij voor Pontius Pilatus brachten en een doornenkroon op Mijn hoofd plaatsten, kon
Ik amper rechtop staan.
Toen trokken zij Mij de kleren uit alvorens een kort rood kledingstuk over Mijn hoofd te trekken en dan
plaatsten zij een palmtak in Mijn rechterhand.
Elke doorn was zo scherp als een naald. Één van die dorens doorstak eveneens Mijn rechteroog zodat
Ik nauwelijks in staat was te zien.
Ik verloor zoveel bloed dat Ik braakte en Ik was zo duizelig dat toen Ik Mijn weg naar Calvarië begon, Ik het
kruis niet kon vasthouden.
Ik viel zo dikwijls dat het uren duurde voordat Ik de top van de berg bereikte.
Bij elke stap onderweg werd Ik gegeseld en afgeranseld.
Mijn lichaam was bloederig van kop tot teen en overdekt met een dikke zweetlaag tengevolge van een
verschroeiende zon.
Enkele keren viel Ik flauw.
Hoe pijnlijk en martelend dit ook was, het meest angstwekkende was de haat die Mij betoond werd, niet
enkel door volwassenen langs de weg, maar door jonge kinderen die Mij stampten omdat zij het
voorbeeld van hun ouders volgden.
Het geschreeuw dat uit hun mond kwam en de haat waren niets in vergelijking met de angst die zij voor Mij
hadden.
Want achter dat alles, waren zij nog altijd niet zeker of Ik nu wel of niet in feite de Messias was die zij al
zolang verwachtten.
Daarom was het gemakkelijker om Mij te haten, Mij aan te klagen eerder dan Mij te aanvaarden want
dat zou betekend hebben dat zij hun manier van leven hadden moeten veranderen.
Mijn meest hartverscheurende moment was toen Ik op de grond lag op Mijn zijde, na opnieuw in Mijn rug te
zijn gestampt, en Mijn geliefde Moeder naar Mij zag kijken.
Zij was overmand door verdriet en moest door twee van Mijn leerlingen ondersteund worden.
Ik kon haar enkel gewaar worden door het ene overblijvende oog maar het zien van haar kwelling kon
Ik niet verdragen.
De beschimpingen, het geschreeuw en gebrul van de menigte van honderden kon gevoeld worden van op
de grond waarop Ik lag en er waren zeshonderd soldaten nodig om de kruisiging van Mij en zes
anderen te organiseren en toezicht te houden.
Ik was het hoofddoel van hun aandacht en de anderen leden niet zoals Ik leed.
Wanneer Mijn polsen, bij de wortel van Mijn duimen, aan het kruis vastgenageld werden, kon Ik niet langer
voelen.
Mijn lichaam was zo toegetakeld en gekneusd dat Ik in shock was geraakt.
Mijn schouders waren ontwricht en Mijn armen waren uit hun gewrichtsholte getrokken.
De ergste lichamelijke schade was aan Mijn lichaam toegebracht voor Ik aan het kruis genageld werd.
Ik liet geen kreet.
Geen protest.
Alleen een fluistering.
Dat maakte Mijn beulen woedend omdat zij een reactie verlangden om hun innerlijke drang te bevredigen.
Ik heb Mij nooit met hen ingelaten want dat te doen zou betekend hebben dat Ik Mij had moeten inlaten met
Satan en zijn demonen die hun zielen besmeurden.
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Daarom was hun boosaardigheid tegenover Mij zo intens.
Ik hing vijf uren aan het kruis.
De zon was verschroeiend zonder wolken die het branden van Mijn huid konden helpen verminderen.
Van zodra Ik Mijn laatste adem nam, zond Mijn Vader zwarte wolken alsook donder en bliksem.
De storm die plaatsvond was van zo’n angstaanjagende grootte en zo plots, dat Mijn toeschouwers op dat
ogenblik achterbleven zonder enige twijfel dat Ik inderdaad de Redder was die door God de Vader was
gezonden.
Ik openbaar dit aan jou, Mijn dochter, als een geschenk aan jou in ruil voor de enorme lijdensdaad die jij aan
Mij gegeven hebt.
Zeg aan Mijn kinderen dat Ik Mijn Passie op het Kruis niet betreur.
Wat Ik wel betreur is dat Mijn offer vergeten wordt en dat zo velen ontkennen dat Mijn kruisiging
daadwerkelijk plaatsvond.
Velen hebben geen idee hoe zeer Ik heb moeten lijden omdat vele van Mijn apostelen geen getuigen
waren van Mijn klim naar de Calvarieberg.
Wat Mij vandaag zo kwetst is dat velen Mij nog altijd ontkennen.
Mijn verzoek aan jullie, Mijn volgelingen, is om niet toe te staan dat Mijn Kruisiging verloren gaat.
Ik stierf voor ALLE zonden, met inbegrip van de zonden die vandaag begaan worden.
Ik wil en Ik moet zelfs diegenen redden die Mij ook vandaag nog verloochenen.
Jullie geliefde Verlosser
Jezus Christus

386. Ik smeek jullie. Kruisig Mij niet nogmaals.
Vrijdag, 30 maart 2012, 15:00 u.
Mijn zeer geliefde dochter, het is belangrijk dat al Gods kinderen begrijpen waarom Ik stierf om de wereld te
redden van de eeuwige verdoeming.
Satan, die vanaf de val van Adam en Eva geregeerd heeft in de harten van de mensen, heeft gemeend dat
hij met succes zielen gestolen had.
Het grootste deel van de mensheid zou het woord van God niet aanvaarden, vooral de (Tien) Geboden die
hen door Mozes gegeven waren.
Bijgevolg werd Ik gezonden om te garanderen dat de mensheid de waarheid gegeven werd in de
hoop dat de wereld die zou aanvaarden en naar de Vader zou terugkeren.
Terwijl velen Mijn Allerheiligste Woord wel aanvaardden, weigerde de meerderheid Mij als de Messias te
erkennen.
De waarheid is dat zij niemand zouden aanvaard hebben, evenmin de profeten, omdat zij er genoegen in
vonden te leven in de zonden waarin hun ziel gevangen zat.
Indien zij Mij zouden aanvaard hebben dan zou Ik op aarde geregeerd hebben en heel de mensheid
zou genoten hebben van eeuwige zaligheid.
In plaats daarvan werd Ik verworpen.
De Joden, Mijn eigen volk, verachtten Mij.
De Farizeeën keken op Mij neer, maar wanneer zij Mijn Heilig Woord hoorden konden zij Mij niet
gewoonweg negeren.
Dat komt omdat Mijn woorden in hun zielen een licht liet ontvlammen dat zij moeilijk uit hun gedachten
konden verdrijven.
Daarom bleven zij steeds weer naar Mij toekomen om Mij te ondervragen.
Vandaag is hetzelfde gaande. Diegenen onder jullie die beweren Mijn woord te ontkennen dat door
Mijn profeet gesproken wordt, kunnen niet gewoon maar weg wandelen.
Ondanks jullie aanspraken van verwerping, komen jullie steeds weer terug.
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Mettertijd zullen jullie Mijn woord aanvaarden dat vandaag tot jullie gesproken wordt.
Jullie moeten niet dezelfde fout maken als diegenen die Mij niet alleen verwierpen maar die Mij kruisigden.
Ik smeek jullie. Kruisig Mij niet nogmaals.
Sta Mij toe om jullie naar verlossing te leiden door nu naar Mij te luisteren, nu Ik jullie vanuit de hemelen
oproep om jullie voor te bereiden op verlossing en Mijn Nieuwe Paradijs.
Jullie geliefde Jezus

387. De Maagd Maria: Ik ben de bemiddelaarster. Door Mij zal Ik jullie gebeden voor
Mijn Dierbare Zoon brengen.
Vrijdag, 30 maart 2012, 23:45 u.
Mijn kind, je moet weten dat vermits de boodschappen van Mijn Zoon aan jou veranderen en gebeurtenissen
openbaren zowel uit het verleden als in de toekomst, jij meer aangevallen zal worden.
Het Heilig Woord van Mijn Zoon zal altijd verworpen worden door diegenen die weigeren naar Hem te
luisteren.
Menselijke opinies zijn niet belangrijk.
De mededelingen van Mijn Zoon aan de wereld op dit moment zijn te belangrijk om diegenen die deze
boodschappen bestrijden, toe te laten jou op te houden en je van dit werk af te leiden.
Nu is het de tijd voor nederige beschouwing over de Passie van Mijn Zoon op het Kruis.
Mijn kinderen moeten het offer dat Hij bracht voor de hele mensheid eren door zelf hun eigen offer te
brengen voor Hem tijdens de Goede Week.
Bid, bid, bid kinderen voor vrede in de wereld.
Bid ook voor de bescherming van de Paus gedurende deze tijd van hevig verzet tegen de Katholieke
Kerk.
Gebed, nederigheid en eenvoudige trouw tegenover Mijn Zoon zijn nodig voor jullie om dicht bij het hart van
Mijn Zoon te komen.
Ik ben de bemiddelaarster. Door Mijn bemiddeling zal Ik jullie gebeden voor Mijn dierbare Zoon
brengen.
Door Mij zal Ik jullie helpen Hem meer te beminnen en Hem de troost te schenken die Hij nodig heeft op dit
moment waarin de wereld Zijn Dood op het Kruis herdenkt.
Jullie geliefde Moeder
Moeder van Verlossing

388. Mijn nieuwe wonderen zullen aan de wereld getoond worden.
Zaterdag, 31 maart 2012, 11:00 u.
Mijn innig geliefde dochter, jij moet dapper blijven doorheen je lijden en niet toelaten dat er angst je hart
binnenkomt.
In vereniging, waarlijk met Mij, valt jouw lijden samen met de week waarin Mijn Dood op het Kruis wordt
herdacht.
Dat is geen toeval. Want het lijden dat jij en andere zulke uitverkoren zielen deze week doormaken, zal
miljoenen zielen redden van de vuren van de Hel.
Net zoals Ik pijn, marteling en dood onderging om de mensheid te redden van de eeuwige verwerping, zo
redden ook offerzielen andere zielen zodat hun de gave van eeuwig leven kan gegeven worden.
Ongeacht hoe moeilijk en beangstigend dit lijden ook is, denk altijd aan het geschenk dat het voor de
mensheid betekent.
Kinderen, als de Goede Week begint, alstublieft beschouw dan Mijn Passie op het Kruis.
Mediteer niet alleen het lijden maar (ook) het geschenk van vrijheid dat zij de hele mensheid aanbiedt.
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Niet één ziel, zelfs niet de wrede en verstokte zondaar die onder invloed staat van Satan, zal worden
uitgesloten van Mijn Barmhartigheid.
De barmhartigheid, die mogelijk gemaakt is door het geschenk dat Mijn geliefde Vader aan de wereld
gegeven heeft.
Toen Hij Mij zond, Zijn ene en enige Zoon, bracht Hij het grootste offer van al.
Dat offer, bewijs van Zijn vurige liefde voor al Zijn kinderen, wilde zeggen dat het mogelijk is om Satan voor
goed en altijd te vernietigen.
Omwille van de vrije wil die Mijn Vader aan de mensheid gegeven heeft, zal aan elke mens de keuze
gegeven worden.
Je zal ofwel voor ofwel tegen Mijn Vader zijn.
Je zal ofwel voor het Paradijs van Eeuwig Leven kiezen of voor de horror van de Hel.
Satan zal, nu zijn dagen bijna ten einde zijn, niet stil zitten terwijl op dit moment Mijn nieuwe wonderen aan
de wereld geschonken worden.
Hij zal niet enkel deze verduisterde zielen aanvallen om hen mee te voeren in nog grotere duisternis en
dichter bij zijn domein, (ook) vrome Christenen zullen zijn doelwit zijn.
De wonderen waarover Ik spreek zijn in de eerste plaats Mijn boodschappen door jou, Mijn dochter.
Mijn stem wordt gehoord en bekering vermenigvuldigt zich.
Miljoenen zielen worden nu door Mij opgeëist door middel van deze boodschappen.
De andere wonderen bevatten de grote gave van Mijn Barmhartigheid die Ik weldra in de wereld
breng wanneer De Waarschuwing plaatsvindt.
Voor de eerste keer zal aan elke man, vrouw en kind het bewijs gegeven worden dat niet alleen God de
Vader bestaat, maar dat Ik, Jezus Christus, Zijn enige Zoon, ook besta.
Dat wil zeggen dat alle godsdiensten, inclusief het Joodse volk, Mijn uitverkoren volk waaruit Ik voortkwam,
de waarheid zullen beseffen.
Het wonder van een wereldwijde bekering zal Satan woest maken die zelfs dan niet zal opgeven. Die arme
zielen, die nu reeds in verschrikkelijke zonde verkeren, zullen het zeer moeilijk vinden om van hem weg te
trekken.
Andere mirakels zullen te maken hebben met wereldwijde gebeurtenissen waaronder ecologische
wonderen die door Mijn Vader zullen geschonken worden uit liefde voor Zijn twee getuigen, de
Christenen en de Joden.
Aan deze twee religies zal macht gegeven worden wanneer zij vervolgd worden.
Hun vijanden zullen lijden omdat zij hun een verschrikkelijke straf opleggen.
En dan zal er Mijn Tweede Komst zijn, het grootste wonder sinds Mijn verrijzenis.
Dat zal de dag zijn waarop Ik de levenden en de doden kom oordelen.
Dat is de dag waarop Ik Mijn familie kom verzamelen zodat wij één zullen worden.
Dat zal het begin zijn van Mijn rijk, wanneer Hemel en aarde samensmelten om één te worden voor 1.000
jaren.
Op dit moment zullen allen leven door de Goddelijke Wil van Mijn Vader.
Jullie geliefde Jezus

389. Laat ze tot Mij bidden om onderscheiding.
Maandag, 2 april 2012, 15:30 u.
Mijn innig geliefde dochter, jij moet nu rusten, want de aanvallen van hen die Mijn ware woord niet kunnen
aanvaarden duren voort.
Het is jou niet toegestaan om Mijn woord te verdedigen, maar nu gelast Ik jou je niet in te laten met diegenen
die Mijn woord in twijfel trekken, want dat is niet jouw verantwoordelijkheid.
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Mijn dochter, hoe verleidelijk het ook is om de echtheid van Mijn Allerheiligste Woord aan de mensheid in
deze tijden te bewijzen, jij moet dat niet doen.
Ik antwoordde Mijn beulen (scherprechters) nooit tijdens Mijn Kruisiging. Jij moet niet proberen om antwoord
te geven aan diegenen die Mij door Mijn boodschappen wensen te vervolgen.
Het is niet op jou, Mijn dochter, dat zij kwaad zijn, maar op Mij.
Ik kan de wereld enkel zeggen hoe zich voor te bereiden op Mijn Tweede Komst, Ik kan hen niet dwingen.
Negeer zulke beschimpingen. Vele komen van oprechte zielen die de nood voelen om vragen te stellen.
Maar het is jou niet toegestaan dat te doen. Laat ze tot Mij bidden om onderscheiding. Ik alleen heb de
verantwoordelijkheid voor hun zielen. Zelfs wanneer jij lijden offert om zielen te redden, het is nog altijd niet
jouw verantwoordelijkheid.
Ga dus en zeg aan diegenen die twijfelen dat Ik het was die na Mijn verrijzenis voor Mijn apostel Thomas
stond en hem aankeek. Pas toen hij Mijn wonden aanraakte, geloofde hij ten volle.
Spijtig genoeg wordt aan vele zielen in de wereld deze luxe niet geboden.
Zij moeten weten dat de tijd kort is om hun zielen voor te bereiden. Het is hun eigen vrije keuze of zij al dan
niet Mijn oproep beantwoorden.
Jullie Jezus

390. Alleen door de gebeden van bemiddeling kunnen die zielen in de duisternis
gered worden.
Dinsdag, 3 april 2012, 20:00 u.
Mijn zeer geliefde dochter, er is een periode tussen nu en De Waarschuwing welke Ik wil dat Mijn
volgelingen begrijpen.
Jullie intense gebeden zijn nodig om zielen te redden die zichzelf niet meer kunnen helpen. Vele van deze
zielen zullen De Waarschuwing niet overleven, daarom is het belangrijk dat zij, en alle anderen die in staat
van doodzonde verkeren, gered worden door Goddelijke tussenkomst.
Jullie gebeden, waarin jullie smeken voor de redding van hun zielen, is nu nodig. Dat moet jullie prioriteit zijn
nu, tijdens de Goede Week, want wanneer jullie Mijn geliefde Vader vragen, in Mijn Heilige Naam, om zulke
zondaars te redden, zullen jullie gebeden verhoord worden. Kruistochtgebed (43): Red zielen tijdens De
Waarschuwing.

Kruistochtgebed (43)
Red Zielen tijdens De Waarschuwing.
“O God de Almachtige Vader, in naam van Uw geliefde Zoon, Jezus Christus, en in herinnering aan Zijn dood op
het Kruis om ons van onze zonden te verlossen, smeek ik U om zielen te redden die zichzelf niet kunnen redden
en die misschien in doodzonde sterven tijdens De Waarschuwing.
Als boetedoening voor het lijden van Uw geliefde Zoon smeek ik U diegenen te vergeven die niet in staat zijn om
Vergeving te zoeken, omdat zij niet lang genoeg zullen leven om aan Jezus, Uw Zoon, om Barmhartigheid te
vragen om hen van zonden te bevrijden. Amen.”
Bid voor alle zondaars. Mijn grootste wens is heel de mensheid te redden. Alleen door de gebeden van
bemiddeling kunnen deze zielen in duisternis gered worden.
Jullie geliefde Jezus Christus

391. Alstublieft, bid Mijn Barmhartigheidrozenkrans en start Mijn Noveen op Goede
Vrijdag.
Woensdag, 4 april 2012, 1:00 u.
Mijn zeer geliefde dochter, het is bijna tijd voor de wereld om stil te staan en Mijn Dood op het Kruis te
overwegen.
Dit is de periode van 2012 waarin Ik dringend jullie gebeden nodig heb voor diegenen die Mij niet zullen
herkennen en voor hen die Mij niet kennen.
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Het zal jullie zaak zijn, Mijn geliefde volgelingen, Mij te helpen deze arme zielen te redden die Ik dicht aan
Mijn boezem moet brengen zodat Ik hen kan voorbereiden op Mijn Nieuwe Paradijs.
Kinderen, Ik heb het nodig dat jullie Mijn Goddelijke Barmhartigheidrozenkrans bidden en beginnen met de
9-daagse Noveen van de Goddelijke Barmhartigheid op Goede Vrijdag.
Het is belangrijk dat zoveel mogelijk van jullie deze noveen volbrengen voor andere zielen. Jullie zullen grote
genaden ontvangen en hiervoor zal Ik jullie nooit in de steek laten. Ik zal jullie ziel redden wanneer jullie voor
Mij zullen komen op de Dag van het Oordeel.
Jullie moeten het nooit moe worden te bidden om andere zielen te redden. Jullie zijn Mijn leger en door de
genaden die Ik jullie geef, zullen jullie samen met Mij werken om de aarde te reinigen van zonde voor Mijn
Tweede Komst.
Het bidden valt niet allen van jullie gemakkelijk. De beste manier is jullie te verenigen met Mijn Droevig
Lijden en Mijn lijden te overwegen, in bijzonder Mijn Agonie in de Hof (van Olijven). Mijn Grote
Barmhartigheid is dan het krachtigst. Het was precies omwille van de zondaars, inclusief die Heidenen die
nooit de kans zouden krijgen Mij te leren kennen, dat Ik het meest gekweld werd.
Diegenen van jullie die Mij beminnen, weten dat.
Hoe meer jullie volledig in Mij vertrouwen, hoe sterker Mijn Barmhartigheid is. Hoe meer Ik kan vergeven.
Mijn Barmhartigheid is zo machtig dat Ik de zonden van heel de mensheid kan wegvegen.
Zij die in Mij geloven, Mij vertrouwen, kunnen grote heiligheid bereiken door het helpen redden van de zielen
van hun broeders en zusters door dat als een prioriteit te stellen. Zij doen dit door hun liefde voor Mij, want
zij weten dat dit Mij veel troost schenkt.
Jullie, Mijn zuivere en ware volgelingen die Mij zo beminnen, weet dat het dankzij jullie edelmoedigheid van
hart is dat Ik zondaars kan redden.
Zondaars, moeten jullie begrijpen, zijn diegenen waarvoor Ik gestorven ben en zij zijn degenen waarnaar Ik
het meeste dorst. Ik heb veel medelijden met zondaars.
Maar jullie, Mijn volgelingen, die ook zondaars zijn, moeten volledig op Mij vertrouwen. Door dat te doen
verleen Ik een aantal bijzondere genaden.
Hoe meer jullie Mijn hulp vragen, hoe meer jullie ontvangen. Het is omwille van die band die er tussen jullie
en Mij is dat jullie Mij kunnen helpen andere zielen te redden van het ten ondergaan in wanhoop en
hopeloosheid.
Denk aan de macht van Mijn Goddelijke Barmhartigheidnoveen* en het aantal zielen die jullie voor Mij dit
jaar zullen redden.
Jullie geliefde Jezus

392. Goede Vrijdag is de dag die Ik, speciaal dit jaar, wil herdacht zien voor zijn
werkelijke betekenis.
Dinsdag, 5 april 2012, 8:00 u.
Goede Vrijdag is de dag die Ik, speciaal dit jaar, wil herdacht zien voor zijn werkelijke betekenis.
Mijn Vader zond Mij in de wereld en offerde Mij als een losprijs om de wereld te redden van de Vuren van de
Hel.
Ik kwam om jullie te dienen, kinderen, niet om jullie te veroordelen. Mijn dood was een bijzondere genade,
vrij van welke verplichting ook van jullie kant behalve de Barmhartigheid te aanvaarden die Mijn Eeuwige
Vader jullie gegeven heeft.
Dat geschenk is aangeboden om de mensheid toe te laten tot de gave van verzoening zodat zij geschikt
gemaakt kan worden om het Koninkrijk van Mijn Vader binnen te gaan.
Voordat Ik gekruisigd werd was Ik aanwezig op een zeer belangrijk Paasfeest met Mijn Apostelen, de nacht
vóór Mijn Dood op het Kruis.

* Voor de noveen van de Goddelijke Barmhartigheid:
http://www.isidorusweb.nl/asp/default.asp?t=show&id=3380
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Dit Laatste Avondmaal voorziet in een andere speciale gave. De gave om de Heilige Eucharistie te vieren is
een sacrament van liefde om jullie te voorzien van een unieke gave waardoor jullie Mij waarlijk kunnen
ontvangen in de Heilige Communie.
Mijn werkelijke aanwezigheid, bevat in de Heilige Eucharistie in de wereld vandaag, wanneer gevierd tijdens
de Heilige Mis, verleent zeer bijzondere genaden aan diegenen die in staat van genade verkeren, die Mij
beminnen, die Mij ontvangen.
Mijn tegenwoordigheid kan gevoeld worden op een wijze die jullie geloof zal versterken wanneer jullie Mijn
waarachtige aanwezigheid in de Heilige Eucharistie erkennen.
Indien jullie Mijn tegenwoordigheid in de Heilige Eucharistie verwerpen, dan verwerpen jullie een van de
meest betekenisvolle gaven die Ik naliet toen Ik naar de aarde kwam om te boeten voor jullie zonden.
Ik stierf om jullie te redden en dat is, in zichzelf, al een grote gave.
Maar Ik liet jullie een zeer bijzondere gave na waarin jullie Mij kunnen ontvangen in verstand, lichaam en
geest.
Aanvaard Mijn tegenwoordigheid en jullie ziel zal dichter in werkelijke vereniging komen met Mij.
Aanvaard Mij.
Verloochen Mij niet.
Ontken Mij niet.
Geloof, zonder enige twijfel in jullie hart, dat jullie deze gaven ontvangen hebben omwille van de liefde van
God de Vader.
Overweeg nu de wezenlijke waarheid van Mijn leer.
Aanvaard Mijn Kruisiging niet zonder ook de gaven te aanvaarden die jullie zijn aangeboden bij Mijn Laatste
Avondmaal. Indien jullie zo doen dan verhongeren jullie je ziel bij gebrek aan het voedsel des levens.
Jullie geliefde Jezus
Verlosser van de Mensheid

393. Pasen is een tijd, waarin over Mijn Dood op het Kruis op de juiste manier
nagedacht wordt.
Vrijdag, 6 april 2012, 22:20 u.
Mijn zeer geliefde dochter, hoe troost jij Mij in Mijn tijd van smart. Hoe zeer geef jij Mij de liefde en de troost
die Ik zo van zielen verlang. O, indien alle zielen hun harten met het Mijne zouden verenigen en vervlechten,
dan zou Gods Heilige Familie helemaal voltallig zijn. Alleen wanneer alle zielen gered zijn zal de Goddelijke
Wil van Mijn Vader volbracht zijn.
Pasen is een tijd waarin over Mijn Dood op het Kruis op de juiste manier nagedacht wordt en Mijn verrijzenis
uit de dood ten volle wordt erkend omwille van de vrijheid die zij de mensheid brengt.
Mijn verrijzenis wil zeggen dat jullie allen die Mij beminnen en Mijn Heilig Woord verkondigen
eveneens uit de dood kunnen opgewekt worden.
Al diegenen die gestorven zijn in staat van genade en bevoorrecht door Mijn Vader, zullen ook in
heerlijkheid opgewekt worden uit de dood op de dag dat Ik kom om te oordelen.
Zij zullen zich verenigen met diegenen, die niet alleen in het lichaam, maar ook in de geest van de Heer
levend zijn en zij zullen beloond worden met eeuwig leven.
Veel mensen begrijpen Mijn belofte niet.
Al diegenen wier namen geschreven staan in het Boek des Levens zullen opstaan met lichaam, geest
en ziel, vrij van lichamelijke vergankelijkheid en in totale vereniging met Mij.
Al die uitverkorenen zullen leven in overeenstemming met de Goddelijke Wil van Mijn Vader.
Jullie zullen in liefde, vrede en harmonie leven tijdens Mijn Glorievol Rijk op aarde en dat voor 1.000 jaren.
Jullie zullen je in heerlijkheid verenigen met de eersten die verrezen zijn uit de dood, met die zielen –
inbegrepen jullie geliefde familie en vrienden – die geschikt bevonden worden om Mijn Nieuwe Paradijs op
Aarde binnen te gaan.
Dat is het leven dat jullie allen moeten nastreven. Laat daarover geen twijfel bestaan.
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Voor die arme zielen die de waarheid van Mijn bestaan niet aanvaarden noch Mijn belofte te (komen)
oordelen over de levenden en de doden, die zullen zich de haren uittrekken wanneer zij geconfronteerd
zullen worden met het vreselijke lot dat hen wacht wanneer de waarheid geopenbaard wordt.
Voor die gelovigen, jullie moeten ook voorzichtig zijn.
Velen onder jullie die Mij niet voldoende beminnen of geen rekening met Mij houden, maken de vergissing te
geloven dat Mijn barmhartigheid zonden negeert daar waar geen berouw aanwezig is.
Mijn barmhartigheid is overvloedig, Ik wil Mijn genaden kwistig uitstrooien over elke zondaar. Maar er zijn er
die zelfvoldaan in de foute veronderstelling verkeren dat hun kennis omtrent Mijn leer voldoende is om hen
te redden. Zij zijn onverschillig voor Mijn liefde. Het ontbreekt hen aan een teder hart, zij hebben weinig
nederigheid in hun zielen en geloven dat bepaalde zonden niet de moeite waard zijn om zich erover te
berouwen. Dat te denken is gevaarlijk en zorgt ervoor dat zulke zielen zich steeds verder van Mij
verwijderen.
Er is geen enkele zonde, hoe klein ook, die genegeerd kan worden. Absolutie kan enkel geschonken
worden wanneer jullie berouw hebben. Jullie kunnen alleen berouw hebben wanneer jullie vrij zijn
van trots (hoogmoed) en nederig van hart.
Verheug jullie, Mijn kinderen, deze Pasen. Net zoals Mijn Dood op het Kruis jullie het geschenk van redding
gaf, was het Mijn verrijzenis uit de dood die jullie het Eeuwig Leven zal geven dat reeds zo lang door Mijn
Hemelse Vader werd gepland.
Jullie hebben veel om naar uit te kijken. Want het eeuwig leven dat jullie beloofd werd, betekent juist
dat. Eeuwig leven naar lichaam, ziel en geest.
Het is belangrijk dat jullie je inspannen voor dit nieuwe leven en dat jullie je zielen voorbereiden.
Satan en zijn demonen zullen alle moeite doen om jullie ervan te overtuigen dat het eeuwig leven in
Mijn Nieuwe Paradijs niet bestaat. Dat Mijn Tweede Komst een leugen is.
Priesters, leden van de clerus en vrome Christenen zullen het eerste doelwit zijn.
Bid, bid, bid tot Mijn Eeuwige Vader om jullie te beschermen met Mijn Kostbaar Bloed zodat niemand van
jullie je zou verwijderen van de waarheid.
Jullie geliefde Jezus Christus
Verlosser van de Mensheid

394. Ik ben de Kerk. De Kerk werd door Mij gesticht en kan nooit sterven.
Zaterdag, 7 april 2012, 10:00 u.
Mijn zeer geliefde dochter, het schisma waarover Ik gesproken heb is in de Katholieke Kerk
begonnen.
Mijn leer, die nooit veranderde sinds Mijn Heilige Schrift eindigde met het Boek der Openbaring, wordt nu
aangevochten.
Doorheen de eeuwen zijn er een aantal betwistingen, meningen en theologische beoordelingen geweest
omtrent Mijn Heilig Woord.
Vele voortreffelijke mannen stelden de voorschriften en onderrichtingen in vraag die Ik aan de mensheid
meedeelde.
Sommige van Mijn onderrichtingen werden afgezonderd van de rest, geanalyseerd, nieuwe interpretaties
werden gezocht en nadien ook aanvaard.
Toch is dat niet nodig geweest. Want de waarheid is aan de mensen gegeven door de profeten die
voor Mij kwamen en dan door Mij tijdens Mijn tijd op aarde.
De waarheid is nooit veranderd. De waarheid is eenvoudig.
Andere informatie, die niet vervat zit in de Heilige Schrift, werd door uitverkoren zielen aan de wereld
gegeven, maar slechts omwille van één reden. Om jullie te helpen over Mijn offer aan de mensheid na te
denken en jullie te tonen en eraan te herinneren hoezeer Mijn hart vol liefde is voor al Gods kinderen.
Om het even welke goddelijke openbaringen gegeven aan de wereld vandaag zijn er om jullie te
helpen voorbereiden op het Eeuwig Leven.
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Mijn leer, in ere gehouden door de Heilige Katholieke en Apostolische Kerk, wordt nu aangevallen als eerste
van vele betwistingen die uiteindelijk zullen leiden tot de splitsing in de Kerk.
Nieuwe wetten zullen ingevoerd worden die de moderne opvattingen beter zullen liggen en zo, dat zij
gemakkelijk passen voor hen die – met hoogmoed in hun zielen – de nood voelen om de mensen gerust te
stellen eerder dan gehoorzaam te zijn aan de leer van de Kerk.
Ik ben de Kerk. De Kerk werd door Mij gesticht en zij kan nooit ophouden te bestaan.
Velen, zowel binnen als buiten de Kerk, zullen proberen om haar structuur te vernietigen.
Bid opdat Mijn heilige Plaatsvervanger Paus Benedictus XVI sterk zou blijven te midden van de
oppositie waarmee hij nu te maken heeft.
Dit is een doelbewuste aanval door diegenen die verbonden zijn met de Valse Profeet om een nieuwe
kerk tot stand te brengen.
Deze sluwe mensen willen jullie doen geloven dat het om dezelfde Kerk gaat, maar dat kan niet.
Hoe kan Mijn Kerk, met nieuwe gedragsregels, verdraaide versies van de waarheid die Ik aan de
wereld gaf, Mij vertegenwoordigen?
Dat kan het niet. Het is daarom dat Mijn Vader zijn Kerk, de ware en trouwe gelovigen, zelf zal leiden
vanuit de Hemel.
Hij zal de sleutels bijhouden tot de Tweede Komst wanneer het Nieuwe Jeruzalem, de ene ware
Katholieke Kerk, uit haar as zal herrijzen om door al Gods kinderen, alle religies, alle
geloofsovertuigingen eenstemmig teruggewonnen te worden.
Dat is de manier zoals het bedoeld was, in volle en definitieve vereniging in het Nieuwe Tijdperk van Vrede
op Aarde.
Jullie geliefde Jezus Christus.

395. Hemel en aarde zullen één worden. Het ene zal niet bestaan zonder het andere.
Zondag, 8 april 2012, 15:30 u.
Mijn zeer geliefde dochter, de tijd voor Mijn heerschappij op aarde komt naderbij en er rest voor de
mensheid alleen de nodige tijd om Mijn barmhartigheid aan te nemen en berouw te tonen.
Het is ook belangrijk dat Mijn Kerk haar kudde voorbereidt op het eeuwig leven en elke gelegenheid te baat
neemt om aan te zetten tot (het sacrament van) verzoening.
Dit is een belangrijke tijd van het jaar en jullie moeten je naar Mij toekeren, jullie Jezus, en bidden om de
genaden die ervoor zullen zorgen dat jullie, Mijn volgelingen, de overtuigingskracht zullen hebben om de
waarheid van Mijn Tweede Komst te verspreiden.
Het lijden van de mensheid en dat van Mijn Eeuwige Vader en van Mij, Zijn geliefde Zoon, loopt
eindelijk ten einde.
Satans rijk op aarde zal eindigen en Ik zal Mijn rechtmatige troon innemen.
Hoewel Mijn Rijk binnen Mijn Kerk betekende dat Mijn Geest tegenwoordig was, grote genaden aanbiedend
aan waardige zielen, toch zal de Wil van Mijn Vader uiteindelijk slechts in vervulling kunnen gaan als Satan
gebonden is.
Niemand begrijpt echt wat Eeuwig Leven is.
Niemand begrijpt ten volle wat bij Mijn Tweede Komst zal gebeuren.
Niemand kan, omwille van de begrensdheid van het menselijk verstand, Mijn plannen kennen betreffende
het verzamelen van Mijn twaalf naties op aarde.
Zo velen geloven dat Mijn Tweede Komst het einde van de wereld betekent.
Het mag dan wel het einde der tijden zijn zoals jullie die kennen, maar het is slechts het begin van
een glorievolle toekomst die door Mijn Eeuwige Vader gepland is voor al Zijn kinderen.
Hemel en aarde zullen één worden.
Het ene zal niet bestaan zonder het andere. De rechtvaardigen zullen in Mijn Nieuwe Paradijs leven
en er zal van alle dingen grote overvloed zijn.
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Zo veel wonderbaarlijks kan nooit in mensentermen beschreven worden. Elke ziel die het recht erft om deel
uit te maken van Mijn Koninkrijk zal grote vrede en vreugde voelen.
Mijn Hart breekt, kinderen, wanneer Ik in jullie ogen de angst zie wanneer Ik verwijs naar het einde der
tijden.
In plaats daarvan vraag Ik jullie om vertrouwen te hebben in Mijn grote liefde voor jullie allen en te weten dat
Mijn belofte betekent dat jullie werkelijk thuis zullen zijn bij Mij en jullie smarten zullen voor eeuwig
verbannen zijn.
Het Nieuwe Paradijs dat Ik beloof zal weldra aan de mensen geopenbaard worden.
Verspil geen enkel moment door angst. Verheug jullie. Kijk uit naar jullie toekomst.
Vertrouw volledig op Mij, want Ik bemin jullie te veel om jullie ooit in de steek te laten.
Bid opdat al Mijn kinderen nederig van hart zouden zijn om de sleutels van het Paradijs te aanvaarden.
Jullie Jezus

396. De Maagd Maria: Het Tijdperk van Vrede waarover Ik sprak te Fatima is
vergeten.
Maandag, 9 april 2012, 10:00 u.
Mijn kind, de wereld ondergaat omzeggens de laatste veranderingen terwijl de strijd om zielen verhevigt.
Satan zal de Katholieke Kerk schade toebrengen en Ik, de Moeder van God, zal betrokken worden in
de splitsing van de Kerk.
Mijn rol als Medeverlosseres, Middelares en Voorspreekster wordt door afdelingen binnen de
Katholieke Kerk niet aanvaard.
Ik word in vele kringen niet aanvaard met betrekking tot de rol die Ik moet spelen in de redding van
zielen.
Mijn arme Zoon is zo gekwetst door de manier waarop Ik, de Moeder van God, werd verworpen.
Mijn rol om de slang te vernietigen werd niet begrepen.
Ik werd gezegend met de genaden en de macht om de Boze te verslaan en te vernietigen.
Hij, de Boze, heeft binnen de Katholieke Kerk vele volgelingen die de macht bestrijden die Mij gegeven werd
door de Allerhoogste God.
Het Tijdperk van Vrede waarover Ik te Fatima sprak is vergeten.
Dat Tijdperk van Vrede zal plaatsvinden na de Tweede Komst van Mijn Zoon en zal 1.000 jaren duren.
Het zal tot stand komen wanneer hemel en aarde zullen samensmelten als één glorievol Nieuw Paradijs.
Omwille van het geloof van Mijn kinderen en hun toewijding aan Mij, hun geliefde Moeder, zullen vele zielen
het Nieuwe Paradijs binnengaan.
Satan werkt nu ijverig om leden van de Katholieke Kerk ervan te overtuigen dat dit niet zal gebeuren.
Mijn rol als de Moeder van Verlossing en Medeverlosseres, aan de zijde van Mijn geliefde Zoon, om de
Tweede Komst aan te kondigen, wordt ontkend.
Kinderen, bid opdat deze zielen, slachtoffers van de Bedrieger binnen de Katholieke Kerk, Mijn kinderen niet
wegjagen van hun moment van redding.
Bid, dat Paus Benedictus kan verhinderen dat dit kwaad binnendringt in de hele Katholieke Kerk.
Geef het nooit op, kinderen, te strijden voor de waarheid.
De belofte van Mijn Zoon om terug te keren om de mensheid het eeuwig leven in het Paradijs te schenken
staat op het punt in vervulling te gaan. Maar Hij zal tegengewerkt worden bij elke stap onderweg door die
zielen die het bedrog van de Boze hebben toegestaan om hun denken te vervormen.
De trouw aan Mijn Zoon zal binnen de Kerk verzwakken.
Mijn rol als Medeverlosseres, Middelares en Voorspreekster zal niet aanvaard worden.
Bid opdat de priesters van Mijn Zoon zouden sterk blijven en dat zij de waarheid zullen verdedigen.

303

Jullie geliefde Moeder
Moeder van God
Moeder van Verlossing

397. De Maagd Maria: De tijd voor Mij om de slang te verpletteren komt naderbij.
Dinsdag, 10 april 2012, 20:45 u.
Ik ben jullie geliefde Moeder, Koningin van de Aarde. Ik ben de Onbevlekte Ontvangenis, de Maagd Maria,
Moeder van Jezus die mens werd.
Mijn kind, de tijd voor de triomf van Mijn Onbevlekt Hart is dichtbij.
De tijd voor Mij om de slang te verpletteren komt naderbij. Maar zolang Satan en zijn demonen niet in de
woestenij geworpen zijn, zal er nog veel verwarring op aarde opkomen.
Voor gelovigen in Mijn Zoon, zal het een tijd van kwelling worden. Zij zullen in twee verschillende
richtingen getrokken worden door de Katholieke Kerk.
De ene helft zal geloven, uit plicht, dat het nodig is de Valse Profeet te volgen, de paus die Paus
Benedictus XVI zal opvolgen.
Hij, het Beest, is gekleed als een lam, maar hij is niet van Mijn Vader, God de Allerhoogste, en hij zal
arme zielen bedotten met inbegrip van priesters, bisschoppen en kardinalen.
Velen zullen hem volgen en geloven dat hij door God gezonden is om over Zijn Kerk op aarde te heersen.
Helaas zullen velen zijn leer volgen die beledigend zal zijn tegenover Mijn Vader.
Anderen, vervuld van de Heilige Geest en beschikkend over de genaden van onderscheiding omwille van
hun nederige zielen, zullen meteen weten dat er een Bedrieger zit in de Kerk te Rome.
De nieuwe valse paus is reeds plannen aan het smeden, nog voor hij de troon van de Stoel van
Petrus bestijgt, om de leer van Mijn Zoon af te keuren. Dan zal hij Mij, de Heilige Moeder van God
afkeuren en Mijn rol als Medeverlosseres belachelijk maken.
Mijn kind, jouw rol gaat zelfs nog moeilijker worden dan voorheen. Want vele van Mijn kinderen zijn verward.
De beledigingen waarmee jij dagelijks te maken hebt, de kwellingen die jij doorstaat in naam van Mijn Zoon,
zullen toenemen.
Wees nooit bevreesd om de wereld de waarheid te zeggen, Mijn kind.
Jij bent sterker gemaakt ten gevolge van het fysieke en mentale lijden dat jij aanvaardt in naam van Mijn
Zoon om alzo zielen te redden.
Elke inspanning zal geleverd worden, vooral bij een bepaalde kring binnen de Katholieke Kerk, om
Mijn boodschappen aan jou te verwerpen.
Jouw gehoorzaamheid en trouw aan Mij en Mijn geliefde Zoon zal op de proef gesteld worden als nooit
tevoren. Dat kan je ertoe brengen af te dwalen, maar indien dat zou gebeuren, zal dat niet lang duren.
Bid, Mijn kind, voor al Gods kinderen die, zonder eigen schuld, meegetrokken worden in de laatste strijd voor
zielen.
Dat alles moet gebeuren want het staat opgeschreven in het Boek van Mijn Vader.
Al de engelen in de Hemel beschermen jou, Mijn kind, in deze enigszins eenzame missie.
Vergeet nooit hoe belangrijk het gebed is.
Bid, bid, bid, want zonder gebed, vooral het bidden van Mijn Heilige Rozenkrans, is Satan in staat je weg te
trekken van het Heilig Woord van Mijn dierbare Zoon.
Vergeet ook niet het belang van het vasten want dat drijft de Bedrieger in het nauw.
Zonder regelmatig gebed, Mijn kinderen, zal het moeilijk zijn om dicht bij Mijn Zoon te blijven.
Wees nooit bang voor de toekomst, kinderen, want eens jullie dicht bij Mijn Zoon blijven, zullen jullie
beschermd zijn en de nodige genaden gegeven worden om jullie zielen en die van jullie families voor te
bereiden op het Nieuwe Tijdperk van Vrede, dat al zolang geleden voorzegd werd.
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Jullie geliefde Moeder
Koningin van de Aarde
Moeder van Verlossing

398. De haat tegen jou zal toenemen. Er zal je verteld worden dat dit werk van Satan
komt.
Woensdag, 11 april 2012, 21:20 u.
Mijn zeer geliefde dochter, hoe komt het dat jij soms de genaden die Ik je gegeven heb in twijfel trekt?
De gave om in de zielen te lezen werd jou gegeven zodat je de intenties kon onderscheiden van die
arme zielen die zullen proberen Mijn Heilig Woord te ondermijnen.
Deze gave zal je in staat stellen medelijden te voelen met zulke zielen en hen helpen om het ware pad naar
eeuwig leven te vinden en hun zielen te bevrijden van de kwelling die zij doormaken.
Die gave zal je ook in staat stellen valse profeten te herkennen.
Jij zal onmiddellijk weten wie in Mijn naam komt en wie niet.
Eerst zul je een verschrikkelijke doordringende angst voelen omdat je Satans werk zal herkennen. Je zal
onmiddellijk weten wanneer hij in anderen aanwezig is.
Wanneer hij je door anderen aanvalt, zul jij je voelen alsof iemand je in de maag getrapt heeft.
Je zal je misselijk voelen wanneer je oog in oog komt te staan met iemand wiens ziel door Satan gestolen
werd, je zal beven en je duizelig voelen.
Niettemin zul jij tot zulke zielen spreken met Mijn woorden en dat met een kracht waarvan jij zal beseffen dat
het niet de uwe is.
Velen die tot jou zullen komen met zuivere harten, zullen het licht voelen en Mijn tegenwoordigheid zal door
hun lichamen stromen.
Weinigen, met nederige harten en een diepe liefde voor Mij, zullen nalaten Mijn Heilige Geest te
beantwoorden die jouw ziel overstroomd heeft.
Mijn dochter, dit is nu een moeilijke fase in jouw zending.
De haat tegen jou zal toenemen.
Er zal je gezegd worden dat dit werk van Satan komt.
Weet jij niet hoe Satan, de Misleider, werkt? Hij overtuigt goede zielen ervan dat wanneer Mijn woord
gesproken wordt, het niet van Mij komt.
Hij probeert anderen ervan te overtuigen, door hun angst voor hem, dat de karaktertrekken die hem
eigen zijn, in anderen aanwezig zijn.
Hij veroorzaakt twijfels en verontrusting in zielen door ze te misleiden. Door hen blind te maken voor de
waarheid en door hen te verhinderen genaden te ontvangen die door Mij bestemd werden om hun zielen te
heiligen.
Diegenen die hij het meest aanvalt zijn zij die Mij het meest nabij zijn.
Dit behelst niet alleen zieners en profeten, maar de ware zielen die Ik nodig heb om Mijn leger te vormen.
Dat leger zal Satan verslaan. Hij weet dat en zal zijn speurtocht naar zielen nooit opgeven.
Onthoud echter dit. Satan heeft niet de macht die Ik heb. Hij kan de Heilige Drie-Eenheid niet verslaan. Hij
staat machteloos tegenover Mijn Moeder aan wie het gezag gegeven werd om hem te vernietigen. Hij vreest
Haar.
Tot al diegenen die twijfelen aan Mijn woord, gegeven door deze boodschappen, alstublieft vraag aan Mijn
geliefde Moeder om jullie dichter te brengen bij Mijn Heilig Hart.
Vraag Haar jullie te omhullen met Haar heilige Mantel en jullie de bescherming te geven die jullie nodig
hebben tegen de Boze.
Onthoud dat de Boze vol haat is.
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Wanneer jullie enige vorm van haat vinden in jullie hart, vooral tegenover Mijn heilige
boodschappers, weet dan dat Satan jullie bekoord heeft om te zondigen.
Dan moeten jullie Mij de genaden vragen om jullie sterk te maken.
Onthoud, Ik zal Mij nooit afkeren van een van jullie, zelfs niet van diegenen onder jullie die Mijn
boodschappers haten noch van die zielen die Mij verwerpen.
Jullie liefhebbende Verlosser
Jezus Christus

399. De volgende Paus mag dan wel door leden van de Katholieke Kerk gekozen
zijn, maar hij zal de Valse Profeet zijn.
Donderdag, 12 april 2012, 11:27 u.
Mijn liefste dochter, veel mensen in de wereld verwerpen Mij nog steeds en dat heeft veel te maken met de
publieke opinie.
Er is zoveel duisternis over al Gods kinderen neergekomen dat nog maar zeer weinigen de moed hebben
om Mijn Woord openlijk te verkondigen.
Gelovigen zijn bang van het verbale misbruik en de gemene bespottingen die zij zouden moeten verduren
wanneer zij openlijk over Mijn Heilig Woord zouden spreken.
Zelfs vrome volgelingen ontbreekt het aan lef om op te staan en de boosaardige wetten aan te vechten die in
hun landen worden geïntroduceerd en die het woord van Mijn Vader tarten.
Priesters zijn beschaamd om opgemerkt te worden terwijl zij opkomen voor de waarheid van Mijn
leer, uit vrees te worden uitgesloten.
Nu, meer dan ooit, omwille van de schaamte die zij moeten doorstaan wegens de verderfelijke zonden van
sommige van hun eigen orden, achten zij het onmogelijk om hun stem te laten horen.
Wanneer een moedige gewijde dienaar toch besluit om op te staan en de waarheid van Mijn leer te
verdedigen, dan lijden ze verschrikkelijk. Zij worden beschuldigd van gebrek aan verdraagzaamheid,
gebrek aan medelijden, gebrek aan liefde en gebrek aan respect voor de mensenrechten.
Zie je, kinderen, de waarheid van Mijn leer, uitgesproken door Mijn gewijde dienaars, wordt behandeld als
een leugen.
Leugens, die verdraaide versies van de waarheid van de Heilige Schrift, worden in plaats daarvan
aangeboden als de waarheid.
Satan heeft zoveel zielen overwonnen, met inbegrip van leiders binnen Mijn eigen Kerk, dat vele
onschuldige mensen het moeilijk vinden om trouw te zweren aan Mijn Heilige Wil.
Hoe ben Ik verlaten en aan de kant geduwd om de leugens toe te laten, ingezaaid in de geest van Mijn
gewijde dienaars, om door de meerderheid aanvaard te worden.
Deze verderfelijke leugens reiken veel verder dan dat.
De waarheid van Mijn Bijbel, vervat in het Boek der Openbaring, is door Mijn vele Kerken geïnterpreteerd
geworden. Zoveel variaties, allemaal gebaseerd op menselijke interpretatie.
Mijn geliefde Paus Benedictus XVI is de laatste echte paus op aarde.
Petrus, de Romein, is Mijn Petrus, de originele apostel die Mijn Kerk vanuit de Hemelen zal besturen onder
de leiding van Mijn Eeuwige Vader. Dan, wanneer Ik zal komen om te heersen bij de Tweede Komst, zal hij
regeren over al Gods kinderen wanneer alle religies één Heilige Katholieke en Apostolische Kerk zullen
worden.
Ik spreek alleen de waarheid, Mijn dochter.
Ik moet jou waarschuwen dat nu nieuwe zelfverklaarde profeten zullen opstaan, die Mijn Heilig Woord zullen
tegenspreken dat aan jou, de ware eindtijdprofeet, gegeven is.
Eerst zullen zij gelovigen ervan overtuigen dat hun woorden van Mij komen.
Hun woorden zullen zorgvuldig gekozen zijn en hun betekenis zal vaag zijn en een beetje verwarrend. Velen
zullen die zwakheid uit hun gedachten zetten en hun boodschappen omarmen omdat zij in lijn lijken te zijn
met de Heilige Schrift.
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Wanneer vele zielen zullen verleid zijn, dan zal de aanval beginnen.
Mijn dochter, zij worden gezonden om Gods kinderen voor te bereiden om de volgende Paus – die na Mijn
geliefde plaatsvervanger Paus Benedictus komt – te aanvaarden. Deze Paus mag dan door leden binnen de
Katholieke Kerk gekozen zijn, maar hij zal de Valse Profeet zijn.
Zijn kiezers zijn wolven in schaapsvacht en leden van de geheime en boosaardige groep van Vrijmetselaars
geleid door Satan.
Zo zal Satan Mijn Kerk trachten te vernietigen.
Spijtig genoeg zal hij, deze Valse Profeet, een grote aanhang aantrekken. Zij die zich tegen hem verzetten
zullen vervolgd worden.
Loop kinderen, terwijl jullie nog kunnen. Stel de leugens aan de kaak die jullie zullen aangeboden worden
door diegenen die jullie zullen proberen te overtuigen van de echtheid van de Valse Profeet.
Wees sterk, blijf trouw aan Mij, jullie Jezus. Twijfel nooit aan Mijn Heilig Woord.
Het Boek der Openbaring is het ware woord van God. Het liegt niet.
Niet alle geheimen die erin vervat zitten zijn al door jullie gekend. Ik zal alles openbaren door Maria van de
Goddelijke Barmhartigheid, al zal de waarheid heftig aangevallen worden en als ketterij behandeld worden.
Onthoud één belangrijke les. Toen Ik voor de eerste keer kwam en op aarde was, werd Mijn Woord ook als
ketterij beschouwd.
Mijn Woord, dat nu aan jou gegeven wordt, zal bij Mijn Tweede Komst ook als dusdanig beschouwd worden
door gelovigen, inclusief Mijn gewijde dienaars die Mijn Kerk op aarde vertegenwoordigen.
Satan zal vele zielen offeren om zijn laatste begeerte te bevredigen, namelijk de grootste zielensmart te
veroorzaken.
Wees ervan overtuigd dat het de Katholieke Kerk zal zijn, door Mij gesticht en onder de leiding gesteld van
Mijn geliefde apostel Petrus, die het meest zal te verduren hebben tijdens deze eindtijden.
Wees te allen tijde waakzaam.
Alstublieft, bid dit Kruistochtgebed (44): Sterkte om mijn geloof tegen de Valse Profeet te verdedigen.

Kruistochtgebed (44)
Sterkte om mijn geloof tegen de valse profeet te verdedigen.
“Lieve Jezus, geef mij de kracht om mij te concentreren op Uw Leer en te allen tijde Uw Heilig Woord te
verkondigen.
Sta mij nooit toe om in de verleiding te komen om de valse profeet te verafgoden die zal proberen zichzelf voor
te stellen als zijnde Uzelf.
Houd mijn liefde voor U sterk.
Geef mij de Genaden van Onderscheiding opdat ik nooit de Waarheid die in de Heilige Bijbel staat zal
verloochenen, ongeacht hoeveel leugens worden opgedist om mij ertoe aan te zetten mij af te keren van Uw
Ware Woord. Amen.”
De waarheid staat geschreven in de Heilige Schrift.
Het Boek der Openbaring openbaart niet alles omdat Ik, het Lam van God, nu pas kom om het boek te
openen voor de hele wereld.
Eender welke menselijke interpretatie met betrekking tot de 1.000 jaren moet niet vertrouwd worden.
Jullie moeten enkel vertrouwen in het woord van God.
Jullie geliefde Jezus

400. Zoveel leugens, waarin ook het bestaan van de Hel wordt verworpen, zullen de
ondergang van Christenen betekenen.
Zaterdag, 14 april 2012, 15:27 u.
Mijn liefste dochter, ongeacht hoe zwaar jouw fysiek lijden ook is, jij moet begrijpen dat terwijl het blijft
toenemen, Ik het in dezelfde mate meevoel.
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Jouw lijden weerspiegelt slechts een fractie van Mijn eigen lijden.
In vereniging met Mij zal jij weten dat voor elke pijn en innerlijke duisternis van de ziel die jij ervaart, jij de
marteling zal beseffen die Ik doorsta omwille van de zonden van de mensheid.
Veel mensen geloven ten onrechte dat Mijn lijden begon en eindigde op het Kruis.
Mijn lijden zal niet eindigen totdat al Gods kinderen in liefde en harmonie verenigd zijn daar waar geen
zonde meer zal bestaan, in het Nieuwe Paradijs van Mijn Vader.
Hoeveel er ook aan de mensheid is meegedeeld omtrent Mijn bestaan, Ik word nog steeds gehaat.
Bij gelovigen, al word Ik aanvaard, wordt Mijn leer alleen verdragen onder hun eigen voorwaarden.
Velen zullen anderen met liefde en vriendelijkheid behandelen, maar alleen als die anderen aan wie
zij deze gave geven, mee opkomen voor hun eigen ideologieën.
Bijvoorbeeld, velen zullen zondaars beschuldigen terwijl zij vriendelijkheid zouden moeten tonen en voor hen
bidden. In plaats daarvan moeten zij eerder leiden door hun voorbeeld.
Sommigen zullen anderen minachten in plaats van de liefde te betonen die van hen als Christenen verwacht
wordt.
Veroordeel anderen nooit, zelfs niet indien je het niet met hen eens bent, want dat recht hebben jullie
niet. Niemand, buiten God alleen, heeft de autoriteit om een ander te oordelen.
Hoewel vele gelovigen Mij blijven vereren, zal dat op hun eigen voorwaarden zijn.
Sommigen zullen de nood voelen zich af te zonderen van hun broeders en zusters om de wereld te laten
zien hoe geleerd zij wel zijn in spirituele zaken. Zij gebruiken dan hun eigen interpretaties van wat Mijn
Barmhartigheid echt wil zeggen.
Hoe dikwijls hebben jullie gehoord dat God altijd barmhartig is? Hij is zo barmhartig dat, omdat Hij iedereen
bemint, Hij niemand zou veroordelen?
Dat Hij nooit een ziel naar de Hel zou sturen?
Wel, dat is een leugen. Zo veel leugens, waarin (ook) het bestaan van de Hel verworpen wordt, zullen de
ondergang van Christenen betekenen.
Mensen veroordelen zichzelf tot de Hel. Ik plaats hen daar niet in. Zij kiezen het zelf door te weigeren
zich af te keren van de doodzonde.
Noch zullen zij vergeving vragen of berouw tonen. Dat te denken is gevaarlijk en het is de plicht van alle
Christenen om anderen te waarschuwen voor de gevaren van de Hel.
Zo velen, inclusief diegenen die hun kinderen het sacrament van het doopsel weigeren, spreken alsof
zonden niet langer een rol spelen.
De overtuiging dat elke zonde ‘zal’ vergeven worden is niet juist.
Elke zonde ‘kan’ vergeven worden, ongeacht hoe zwart de zonde ook is, maar enkel en alleen als de
zondaar vergeving vraagt.
Nu spreek Ik jullie vanuit de hemelen om al Gods kinderen voor te bereiden op Mijn Tweede Komst en wat
vind Ik?
Ik spreek tot jullie (als) vanachter gevangenismuren en in een cel waarin jullie Mij geworpen hebben omdat
jullie weigeren te geloven dat Ik tot jullie op deze wijze kan spreken.
O, hoe beledigen jullie Mij!
Tot jullie die jullie leven gewijd hebben in trouw aan Mij en goed geïnformeerd zijn omtrent Mijn
Heilige Schrift, maar Mij nu verwerpen zeg Ik dit.
Het feit dat jullie Mij nu verwerpen zal jullie achterlaten met kwelling en groot verdriet wanneer de
waarheid jullie zal geopenbaard worden.
Want dan zullen jullie de zielen kennen die jullie verworpen hebben toen Ik jullie nodig had om hen te
redden.
Hoe doen jullie Mij wenen van teleurstelling omwille van jullie blindheid die veroorzaakt wordt door jullie
gebrek aan nederigheid.
Jullie betwijfelen Mijn Heilig Woord terwijl jullie het zouden moeten omarmen, vastgrijpen, omdat jullie
verdrinkende zielen zijn en het jullie ontbreekt aan edelmoedigheid van hart.

308

Ik smeek jullie om Mijn oproep te beantwoorden.
Jullie geliefde Jezus
Verlosser van de Mensheid.

401. Mijn Restkerk, de Twee Getuigen, waarnaar in het Boek der Openbaring
verwezen wordt.
Woensdag, 18 april 2012, 13:36 u.
Mijn zeer geliefde dochter, Ik besef dat sommige van deze boodschappen voor jou nergens op slaan, maar
jij moet Mij vertrouwen en weten dat Ik de inhoud van het Boek der Openbaring moet bekendmaken
opdat zielen weten wat te verwachten valt in deze eindtijd.
Jullie met weinig geloof, maar die Mijn Woord aanvaarden dat jullie gegeven wordt door deze profeet, weet
dat jullie nederigheid en verlangen, voortkomend uit zuivere liefde voor Mij, jullie dichter gebracht heeft bij
Mijn Heilig Hart.
Jullie zijn Mijn Restkerk. Jullie zijn de Kerk, waarnaar verwezen wordt in het Boek der Openbaring.
Jullie zijn het product van de vrouw die leven gaf aan een mannelijk persoon en die weggestuurd werd in de
woestijn, waar jullie afgezonderd zullen zijn, maar toch verenigd als één, om Mijn Heilig Woord te
verkondigen en de ware Evangeliën te prediken.
De vrouw geeft geboorte aan Mijn ware Kerk, Mijn trouwe kudde, die niet door de Valse Profeet zal
misleid worden.
Jullie, Mijn Kerk, zullen aan de kant geschoven worden naar de woestijn voor 1.260 dagen (3½ jaar),
waar jullie zullen schuilen. Maar door de gave van de Heilige Geest zullen jullie gevoed worden met de
vruchten van Mijn liefde.
Het zullen de trouwe leden van Mijn Christelijke Kerken zijn, inbegrepen Mijn gewijde dienaars en diegenen
van Mijn volgelingen die de Valse Profeet verwerpen, die Mijn Kerk zullen moeten samenhouden.
Jullie zullen Mij in het geheim moeten vereren, want de Heilige Mis zal onder het bewind van de Valse
Profeet zulke veranderingen ondergaan dat zij niet meer te herkennen is.
Jullie zijn Mijn trouwe volgelingen en al de Hemelse genaden worden over jullie kostbare zielen uitgestort.
Hoe bemin Ik jullie, kinderen, en hoe verzachten jullie Mijn lijden. Maar hoeveel pijn is er in Mijn Hart omwille
van diegenen van Mijn volgelingen die weigeren naar Mij te luisteren.
Zij zullen door de Valse Profeet in een web getrokken worden, in de duisternis, en Ik kan hen niet redden.
Door hun eigen wil zullen zij Mij in het gelaat slaan.
Mijn Restkerk zal het Woord naar Mijn andere kinderen moeten verspreiden, ook naar diegenen die Mij in
het geheel niet kennen.
Jullie, Mijn Restkerk, zullen Mijn profetieën en Mijn Heilig Woord moeten verkondigen aan diegenen
die geen Christenen zijn of die de Tien Geboden niet kennen.
Het zal jullie werk zijn om er voor te zorgen dat de Heilige Bijbel wordt gelezen en begrepen.
Het zal aan jullie zijn om de wereld in te lichten omtrent de volle betekenis van de zeven zegels in het Boek
der Openbaring, die Ik zal openbaren aan Maria van de Goddelijke Barmhartigheid.
De Twee Getuigen in het Boek der Openbaring:
Jullie, Mijn volgelingen, zijn één van de Twee Getuigen waarnaar verwezen wordt in het Boek der
Openbaring en die door de Hemel zal beschermd worden.
Mijn Woord, gegeven aan jullie, Mijn Restkerk, mag als een lijk opzij geschoven worden, maar Mijn Woord
zal nooit sterven.
De Joden zullen de Tweede van de Twee Getuigen zijn.
De twee lampen zijn Mijn Christelijke Kerken, de traditionele ware Kerk samen met die volgelingen
van Mij die door de Valse Profeet zullen aan de kant gezet worden.
De twee Olijfbomen zijn het Oude Jeruzalem-Israël en het Nieuwe Israël.
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De Joden zullen eindelijk weten dat Ik de Messias ben en hun prediking van de waarheid zal eveneens
terzijde geschoven en verworpen worden door de Valse Profeet en de Antichrist om te ontbinden zoals een
lijk. Nogmaals, dit uitverkoren geslacht zal niet sterven.
Beiden zullen zij zich overwonnen voelen maar dat zal niet het geval zijn, want jullie zullen samen met alle
andere religies, de ene ware Kerk vormen – het Nieuwe Jeruzalem dat uit de as zal oprijzen.
Jullie zullen het verschrikkelijk boosaardige koninkrijk overleven dat zich zal aandienen onder het
tweevoudig leiderschap van de Valse Profeet en de Antichrist, die beiden in de vuurzee zullen geworpen
worden die de Hel is.
Deze vervolging zal niet lang duren er zal jullie grote sterkte en bescherming gegeven worden.
Jullie zullen hulp ontvangen en vele leiders zullen onder jullie opstaan om jullie doorheen deze periode te
leiden.
Velen onder jullie zullen heiligen worden in Mijn Nieuwe Paradijs en, door Mij geholpen te hebben Mijn
Restkerk te bouwen, met Mij heersen in de Nieuwe Hemel en Aarde die zal verschijnen bij Mijn Tweede
Komst.
Diegenen onder jullie die niet met Mij zijn zal een zeer korte tijd gegeven worden om te kiezen.
Jullie zullen ofwel voor de Valse Profeet zijn en tegen Mij of jullie zullen voor Mij zijn.
Kies voor het eerste en jullie ziel zal door de Misleider gestolen worden. Hoe hard dit ook klinkt, het is de
waarheid.
Alle kinderen van God zullen het bewijs van Mijn Tegenwoordigheid krijgen tijdens De Waarschuwing.
Bid opdat jullie dan de waarheid zullen aanvaarden dat Ik het ben, jullie geliefde Jezus, die jullie vanuit de
Hemel oproept om jullie ogen te openen zodat jullie kunnen zien en om te luisteren zodat jullie kunnen horen
voor het te laat is.
Jullie geliefde Jezus

402. Ik, jullie geliefde Jezus, zou nooit Mijn eigen Kerk kunnen ondermijnen.
Maandag, 16 april 2012, 18:00 u.
Mijn zeer geliefde dochter, Ik roep het uit tot al Gods kinderen en Ik verzeker jullie dat Ik, jullie geliefde
Jezus, Mijn eigen Kerk nooit zou kunnen ondermijnen.
Nochtans zal Ik Mij niet op de achtergrond houden en Mijn Kerk zien uiteenvallen, door de hand van een
bepaalde sekte die niet het recht heeft om een rol te spelen in de Heilige Stoel.
Want dat is precies wat de Valse Profeet en de Bedriegers die Satan vereren proberen te doen. Zij willen
de Katholieke Kerk ten val brengen en haar in kleine stukjes breken.
Dat, Mijn kinderen, is de manier waarop Satan stelling zal nemen in een laatste opstand tegen God, de
Schepper van alle dingen.
Dat boosaardig plan om Mijn Kerk te vernietigen, is al meer dan 100 jaar bezig, maar sinds 1967 is
het toegenomen.
Veel Bedriegers, die leden zijn van die kwaadaardige sekte, die Satan vereren, zijn de seminaries
binnengegaan om zo een voet in het Vaticaan te krijgen.
Hun machten, hoewel door God de Vader toegestaan, waren tot nu toe beperkt. Nu de eindtijd nadert
zal dat veranderen.
Deze boosaardige sekte zal nu elke macht loslaten om te verzekeren dat zij een nieuwe vervanging zullen
kiezen voor Mijn Heilige Plaatsvervanger, Paus Benedictus XVI.
Al diegenen die Mijn leer kennen, zullen veranderingen zien in het verloop van de Heilige Mis.
Er zullen nieuwe seculiere wetten geïntroduceerd worden die een belediging zullen zijn voor Mijn Dood op
het Kruis.
Veel van Mijn toegewijde volgelingen zullen dat zien en zich gekwetst voelen. Hun opvattingen zullen
verworpen worden en vele sacramenten zullen niet meer aangeboden worden.
Dit is waarom er veel voorbereiding nodig is.
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Tot die katholieken die gekwetst en verbijsterd zullen zijn, vergeet alstublieft niet dat Ik hier ben.
Roep Mij, jullie geliefde Jezus, en weet dat jullie niet bang moeten zijn om de waarheid van Mijn leer
te verkondigen.
Jullie moeten niet bang zijn om jullie af te keren van dwaalleringen.
Ik zal jullie leiden en beschermen op jullie reis en jullie zullen geleid worden door de kracht van de Heilige
Geest.
Jullie geliefde Verlosser
Jezus Christus

403. Mijn boodschappen zijn voor alle religies en geloofsovertuigingen, met
inbegrip van hen die niet geloven.
Dinsdag, 17 april 2012, 18:30 u.
Mijn zeer geliefde dochter, weet dat Mijn boodschappen aan jou voor de hele wereld bestemd zijn.
Zij worden gegeven voor alle religies en geloofsovertuigingen inclusief voor hen die niet geloven in het
bestaan van God, de Eeuwige Vader, Schepper van de hele wereld.
Kinderen, jullie moeten weten dat omdat aan jullie de Waarheid gegeven is over de Drie-Ene God, de Heilige
Drie-Eenheid die bestaat uit de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, dat jullie een verantwoordelijkheid
hebben om Mijn Heilig Woord aan de hele wereld te verkondigen.
Of jullie nu al dan niet geloven dat Ik tot jullie spreek doorheen deze boodschappen, jullie moeten die arme
zielen helpen die Mijn bescherming nodig hebben zodat zij kunnen gered worden.
Velen vragen zich af waarom deze boodschappen zo dikwijls verwijzen naar Satan. Mijn antwoord is
dit.
Satan en zijn gevallen engelen zwerven over de aarde op de uitkijk om mensen te kwellen.
Zij vallen hen aan door de zintuigen, meestal om hen aan te zetten tot het begaan van zonden van het vlees.
Zij brengen gedachten in hun denken zodat zij gruwelijkheden begaan, die Mijn Vader beledigen.
In het geval van zielen, die reeds in zonde zijn, kunnen zij het lichaam bezitten. Wanneer dat gebeurt,
kunnen deze arme bezeten zielen ravage aanrichten rondom hen.
In machtsposities kunnen zij vreselijke ongerechtigheid toebrengen aan diegenen waarover zij
heersen.
Zij zullen wetten introduceren, die de Tien Geboden tarten die door God de Vader afgekondigd werden.
In andere gevallen zullen zij grote angst in het leven van mensen brengen.
Negativisme wordt door Satan en zijn duivelse engelen veroorzaakt. Dat komt niet van God.
Van God kunnen alleen liefde en vrede komen.
Voor al diegenen die hun leven willen bevrijden van negatieve gedachten en gevoelens is al wat vereist is
devotie tot Mij, hun geliefde Jezus Christus.
Gebed, eenvoudige conversatie is voldoende. Vraag Mij in jullie eigen woorden jullie te helpen.
Wanneer het gesproken wordt vanuit het hart zal Ik onmiddellijk antwoorden en jullie helpen dichter bij Mijn
Heilig Hart te komen.
Alstublieft, kinderen, laat Mij jullie stevig vasthouden en jullie de troost geven waarnaar jullie smachten in
een wereld vol rampspoed, ongerechtigheid, wreedheid en haat.
Ik ben jullie levenslijn. Ik alleen kan jullie helpen. Alstublieft, roep tot Mij met dit Kruistochtgebed
(45).

Kruistochtgebed (45)
Gebed om negatieve gedachten te overwinnen.
“O Jezus, ik weet zeer weinig over U, maar alstublieft, help mij om mijn hart te openen om U toe te staan in mijn
ziel binnen te komen zodat U mij kan genezen, troosten en vullen met Uw Vrede.
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Help mij om vreugde te voelen, bestrijd alle negatieve gedachten en leer de weg die mij doet begrijpen wat U
behaagt, zodat ik Uw Nieuw Paradijs kan binnengaan waar ik een leven van liefde, vreugde en bewondering
kan leven met U voor eeuwig en altijd. Amen.”
Ik bemin jullie allen, lieve kinderen, ongeacht welke geloofsovertuiging jullie hebben, ongeacht hoeveel jullie
gezondigd hebben, of hoeveel smart en onrecht jullie anderen hebben aangedaan.
Ik alleen kan jullie manier van leven veranderen.
De enige weg om jullie zelf te bevrijden van het moeilijke leven dat jullie leiden is op Mij beroep te doen
zodat Ik jullie kan helpen.
Jullie geliefde Jezus

404. Neem nooit oneerlijk voordeel van anderen aan, zelfs niet in de zakenwereld, de
politiek of gelijk welk beroep.
Donderdag, 19 april 2012, 20:00 u.
Mijn liefste dochter, Ik wil dat jij al Mijn volgelingen meedeelt dat hun gebeden verhoord zijn en dat daardoor
veel onheil tot bedaren is gebracht.
Ik verlang ook dat het bekend wordt dat Ik als resultaat van jouw lijden, Mijn dochter, vier miljoen zielen heb
kunnen redden.
Mijn Barmhartigheid werd uitgestort over deze kinderen van God, die vandaag nog steeds in de wereld
leven.
Andere offers die door Mijn volgelingen gebracht werden door vasten en gebed, helpen Mij om
mensen te redden van een verschrikkelijk lot.
Jullie sterkte, liefde, trouw en doorzetting betekent dat Satans kracht verzwakt wordt.
Het wil ook zeggen dat de macht van de wereldverspreide Een Wereld Groep vermindert.
Jullie moeten weten dat gebed het kwade in de wereld verzwakt.
Hoe meer gebed, hoe minder macht Satan heeft.
Onderschat nooit de kracht van het gebed en het lijden van zelfs één persoon, want dat gebed bewerkt een
grote opschorting voor diegenen die anders de vuren van de Hel zouden tegemoet treden.
De liefde die jullie voelen, kinderen, die jullie gegeven werd als een natuurlijke gave bij de geboorte, is een
zuiver iets.
Zelden komt haat jullie leven binnen onder de leeftijd van de jaren van verstand.
Kinderen onder die leeftijd zijn onschuldig, zuiver en nederig in Mijn ogen en zij zien de dingen op een
eenvoudige en ongecompliceerde manier. Dat is de ware liefde die jullie in je leven opnieuw moeten trachten
te heroveren.
Wanneer jullie het leven bekijken op een eenvoudige manier, eer brengen aan God de Vader, de Schepper
van alle dingen en Zijn geboden onderhouden, dan worden jullie opnieuw als een kind.
Jullie worden zuiver, liefdevol en eenvoudig van hart en vrij van kwaadwilligheid. Dan zal jullie de kracht
worden gegeven van de Heilige Geest zodat jullie geloof onwankelbaar zal zijn.
Jullie zullen worden als een kind, maar jullie zullen de wapenrusting van een strijder ontvangen, een
oprecht en eerzaam lid van Gods Leger.
Te zijner tijd zullen jullie aan Mijn zijde regeren in het Nieuwe Paradijs.
Houd jullie liefde voor anderen eenvoudig. Geef nooit liefde op voorwaarde dat zij iets terug zou
geven.
Integendeel, geef onvoorwaardelijke liefde. Geef anderen liefde als een gave van God.
Zie iedereen die jullie in je leven ontmoeten door de ogen van God.
Elke mens werd door God geschapen. Ieder werd in de wereld gebracht door de liefde van God.
Hoewel sommige zielen geboren worden met een zwaar kruis om dragen, worden zij door God met liefde in
de wereld gebracht.
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Bemin elkaar, ondanks elkaars fouten, ter ere van Mijn Vader.
Ontdek elk gezicht en kijk ernaar alsof je deze persoon zou zien met Gods ogen.
Alleen dan zullen jullie het gemakkelijker vinden om na te laten anderen te oordelen.
Probeer het beste en het goede te vinden in iedereen. Wees liefdevol en vriendelijk voor elkaar.
Neem nooit oneerlijk voordeel van anderen aan, zelfs niet in de zakenwereld, in de politiek of enig
ander beroep.
Wanneer jullie kwaad tegenkomen, dat in anderen aanwezig is, bid dan vurig voor hun zielen en bied Mij,
jullie Jezus, als boetedoening voor hun zonden een kleine blijk van offer aan.
Een beetje lijden, kleine offertjes brengen voor de zielen van anderen en gebed kunnen de intensiteit van
voorspelde vervolgingen verzachten.
Wanneer jullie dat doen, dan kan de Barmhartigheid van Mijn Vader over de wereld neerkomen als een
stortvloed van genaden.
Bid, bid, bid opdat jullie gebeden helpen de mensheid voldoende voor te bereiden alvorens De
Waarschuwing plaatsvindt, zodat maar weinigen verloren gaan nog vóór hun de kans gegeven wordt te
beleven hoe Ik hun Mijn grote gave aanbied van liefde, barmhartigheid en verzoening.
Jullie liefhebbende Jezus
Redder van de Mensheid

405. Zelfs diegenen die verschrikkelijke zonden begaan, worden door God de Vader
bemind.
Vrijdag, 20 april 2012, 15:45 u.
Mijn zeer geliefde dochter, tot Mijn kinderen moet gesproken worden over de intense liefde die Ik in Mijn
Heilig Hart draag voor elk kind, geboren op deze aarde.
Zelfs diegenen die verschrikkelijke zonden begaan, worden door God de Vader bemind.
Ieder van jullie is een kind van God.
Daarom worden jullie door Satan en zijn demonen misbruikt, gekweld en gekwetst.
Tot die verharde zondaars, leden van Satans leger, die weten dat God bestaat maar die ervoor kiezen het
Beest te vereren, weet dit.
Hoeveel eer jullie Satan ook bewijzen, denk eraan, hij bemint jullie niet.
Hij haat jullie en wil jullie vernietigen.
Zijn beloften jullie een paradijs te schenken, zowel op aarde als erna, zijn lege leugens.
Zeer binnenkort zal jullie het bewijs gegeven worden van Mijn liefde voor jullie. Er zal in jullie hart geen
twijfel bestaan, dat Ik, jullie geliefde Jezus, jullie wil omarmen, jullie vergeven en jullie eeuwige vrede, liefde,
vreugde en geluk breng in Mijn Nieuw Koninkrijk, het Nieuwe Paradijs.
Wees nooit bang om jullie af te keren van het leven dat jullie nu leiden, waarin jullie verering koesteren voor
al de gekende aanbiedingen van weelde, seks en ander materieel comfort die jullie aangeboden worden
door Satan, wiens rijk hier op aarde weldra ten einde loopt.
Ik alleen, jullie geliefde Jezus, kan jullie redden.
Mijn Barmhartigheid is zo groot dat Ik jullie wat dan ook zal vergeven wanneer jullie berouw koesteren.
Haast jullie, kom nu tot Mij.
Verspil geen seconde want jullie toekomstig geluk staat op het spel.
Ik beloof jullie eeuwig leven, vrede, liefde, vreugde en een prachtig Paradijs waar jullie zullen bemind
en gekoesterd worden en waar jullie niets meer zullen verlangen.
Indien jullie Mijn hand van Barmhartigheid nu niet kunnen aanvaarden, dan zal jullie wanneer de tijd komt op
de laatste dag, nog een laatste kans gegeven worden om Mij te vragen om erbarmen.
Wanneer die dag komt, zullen velen onder jullie de vergissing beseffen die jullie begaan hebben.
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Toch zal Ik jullie nog altijd omarmen als het lang verloren en zeer geliefde kind van God, ongeacht hoeveel
schade jullie berokkend is door het kwaad.
Al wat jullie te doen hebben zal erin bestaan Mij te roepen en te vragen om Mijn Barmhartigheid.
Indien jullie op dit moment verwikkeld zijn in een web van bedrog en kwaad waaruit jullie niet kunnen
ontsnappen, dan vraag Ik jullie een beroep op Mij te doen met dit Kruistochtgebed (46): Bevrijd mij uit de
ketens van Satan.

Kruistochtgebed (46)
Bevrijd mij van de ketens van Satan.
“O Jezus, ik ben verloren. Ik ben verward en voel mij als een gevangene verstrikt in een web waaruit ik niet kan
ontsnappen.
Ik vertrouw op U, Jezus, om mij te hulp te komen en mij te bevrijden uit de ketens van Satan en zijn demonen.
Help mij want ik ben verloren.
Ik heb Uw Liefde nodig om mij de sterkte te geven in U te geloven en op U te vertrouwen, opdat ik kan gered
worden van dit kwaad en het licht getoond wordt zodat ik eindelijk vrede, liefde en geluk kan vinden. Amen.”
Jullie geliefde Jezus

406. Miljarden zielen, geen miljoenen, zullen zich bekeren.
Zaterdag, 21 april 2012, 16:00 u.
Mijn zeer geliefde dochter, Ik moet troost brengen aan al diegenen die deze boodschappen zouden vrezen.
Laat Mij jullie kalmeren, al Mijn geliefde volgelingen, door jullie te verzekeren van Mijn grote
Barmhartigheid voor heel de mensheid.
Door de gebeden van Mijn dierbare volgelingen, die allemaal gehoord en verhoord worden overeenkomstig
de goddelijke timing van Mijn Eeuwige Vader, begint er veel bekering tot stand te komen.
Geef de hoop nooit op. Jullie zijn de ruggengraat van Mijn zending op aarde om Mij de hele mensheid te
helpen redden. Dientengevolge zullen jullie de pijn ondergaan van de zonden van anderen.
Ga er nooit van uit dat de zonden van anderen het licht van de Allerhoogste God zo kunnen
verduisteren dat alles verloren is.
Zeer binnenkort zal iedereen getuige kunnen zijn van de Heerlijkheid van God die zal geopenbaard worden
door Mijn Goddelijke Barmhartigheid tijdens De Waarschuwing.
Miljarden zielen, geen miljoenen, zullen zich bekeren. Dat wil zeggen dat Satans macht zal slinken
terwijl Gods leger zal oprijzen in kracht om het Beest te verslaan.
Heel de mensheid zal spoedig de waarheid omtrent haar bestaan kennen. Dat zal het keerpunt zijn voor
Gods kinderen die zich zullen verenigen in voorbereiding op het Nieuwe Tijdperk van Vrede waar geen
zonde meer zal bestaan.
Gebed is belangrijk omdat God de Vader elke mens bij zijn geboorte hier op aarde, de gave van de vrije wil
gegeven heeft. Omwille daarvan, al heeft Hij de macht om eender wat te doen dat Hij wil, verlangt Hij dat
Zijn kinderen naar Hem toekomen uit hun eigen vrije wil.
God de Vader wil Zijn kinderen niet dwingen Hem te beminnen.
Dat moet spontaan komen. Maar hoe kunnen jullie iemand beminnen die jullie niet kennen?
Dat is het probleem in de hedendaagse wereld. Zeer weinigen kennen God de Vader. Zeer weinigen kennen
Mij, Zijn geliefde Zoon, Jezus Christus.
Jullie, Mijn volgelingen, moeten het gebed gebruiken zodat Mijn Vader speciale genaden kan doen
neerkomen op al de zielen die in duisternis verkeren.
Dan zal hun Zijn Glorievol Licht getoond worden en zullen zij gered zijn.
Door jullie gave van gebed, zal God de Vader goddelijke tussenkomst gebruiken om diegenen die
Hem niet kennen of niet weten dat Hij bestaat, dichter bij Zijn Hart te brengen.
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Nochtans zullen veel zielen die Mijn Vader wel kennen, en die Hem vrijwillig de rug toekeren,
vreselijke kastijdingen meemaken.
Elke gelegenheid zal hun geboden worden, maar zij zullen God verwerpen.
Voor die zielen die zich verachtelijk gedragen, wat in sommige delen van de wereld gewoonte is, zal de
kastijding komen in de vorm van aardbevingen.
Die bepaalde wereldgroepen die voortgaan met de vernietiging van landen waarover zij heersen,
zullen gestopt worden en streng gestraft worden door Mijn Vader.
Nogmaals, jullie gebeden zijn nodig om zulke zonden en de daarop volgende kastijdingen te matigen.
Nog een klein beetje tijd is nodig in voorbereiding op Mijn Goddelijke Barmhartigheid om meer zielen toe te
staan voorbereid te zijn op deze grote gebeurtenis.
Het is belangrijk dat het grootste gedeelte van de mensheid kan gered worden en dat alle zielen, met
inbegrip van verharde zondaars, de kans krijgen om zich weer als één met God te verenigen.
Het is Mijn grootste wens dat Ik in het Nieuwe Paradijs zal regeren over het overgrote deel van de mensheid.
Jullie gebeden zullen Mij helpen om Mijn grote wens in vervulling te laten gaan zodat wij allen één familie
worden in liefde en eenheid voor eeuwig en altijd.
Jullie geliefde Jezus

407. De Maagd Maria: Wanneer de tijden moeilijk of pijnlijk lijken, kinderen, wend
jullie altijd tot mij.
Zondag, 22 april 2012, 10:00 u.
Mijn kind, Mijn Zoon is zo gelukkig op de manier waarop Hij Zijn geliefde leger Zijn heilige verlangens ziet
gehoorzamen om Zijn Kruistochtgebeden te bidden.
Deze gebeden zijn (bedoeld) voor de moderne tijd om al Gods kinderen te helpen de bescherming te zoeken
die zij nodig hebben om het hoofd te bieden aan de moeilijke tijden waarmee zo vele zielen geconfronteerd
worden.
Wanneer de tijden moeilijk of pijnlijk lijken, kinderen, wend jullie dan altijd tot Mij, jullie geliefde Moeder, om
voor jullie ten beste te spreken bij Mijn dierbare Zoon.
Vergeet nooit dat jullie persoonlijke offers, die aan God worden aangeboden, helpen om zo vele zielen op
aarde te helpen.
Jullie gebeden worden altijd gehoord.
Zij worden nooit genegeerd, maar altijd verhoord overeenkomstig de Wil van Mijn Vader.
Jullie moeten dus geduldig zijn, kinderen. Stel altijd jullie volste vertrouwen in Mijn Zoon.
Geef Hem al jullie angsten en lijden en dan moeten jullie erop vertrouwen dat alles door Hem zal
afgehandeld worden.
Voor diegenen onder jullie, gelovigen, die het moeilijk vinden om te bidden of om jullie liefde voor Mijn Zoon
levendig te houden, volgt er hier een speciaal Kruistochtgebed (47) als hulp om jullie liefde voor Jezus
opnieuw aan te wakkeren.

Kruistochtgebed (47)
Wakker jullie liefde voor Jezus weer aan.
“O heilige Moeder, Moeder van Verlossing voor de hele wereld, bid opdat mijn liefde voor Jezus opnieuw kan
opvlammen.
Help mij om de Vlam van Zijn Liefde te voelen zodat zij mijn ziel verzadigt.
Help mij om Jezus meer te beminnen. Bid opdat mijn geloof, liefde en toewijding voor Hem sterker mogen
worden.
Doe elke twijfel bekoelen die mij kwelt en help mij om duidelijk het Goddelijk Licht van de Waarheid te zien dat
uitstraalt van Uw geliefde Zoon, de Redder van heel de mensheid. Amen.”
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Ga in vrede, kinderen. Onthoud dat wanneer jullie Mij met heel je hart vragen om voor jullie te bidden Ik, de
Moeder van Verlossing, jullie verzoek aan Mijn geliefde Zoon zal voorleggen.
Ik zal nooit een verzoek negeren eenmaal het in overeenstemming is met de wensen van Mijn Zoon
en overeenkomstig de Heilige Wil van de Vader.
Leer om meer te vertrouwen, kinderen. Wanneer jullie Mijn dierbare Zoon vertrouwen, tonen jullie je liefde
voor Hem.
Indien jullie liefde zwak is, zal jullie vertrouwen in Hem ook zwak zijn.
Alleen diegenen die zichzelf voor Mijn Zoon vernederen zullen gezegend worden met de genaden die
gegeven worden om jullie geloof te versterken.
Geef nooit op wanneer jullie wanhoop voelen.
Wanhoop wordt door de Duivel voortgebracht.
Keer jullie gewoon tot Mij en Ik zal voor jullie bidden opdat vrede in jullie ziel mag terugkeren.
Wanneer jullie dat doen zullen jullie in staat zijn om de verzoeking, door de Duivel opgezet, te verwerpen en
jullie zullen vrij worden.
Jullie heilige Moeder
Koningin van de Engelen
Moeder van Verlossing

408. Help Mij om de wereld voor te bereiden op Mijn Tweede Komst.
Zondag, 22 april 2012, 15:30 u.
Mijn zeer geliefde dochter, de mensheid moet weten dat de tijd om Mij aan een ongelovige wereld voor te
stellen niet meer veraf is.
Al Gods kinderen, die toegewijde volgelingen zijn, moeten Mij nu wegens hun trouw aan Mij, hun geliefde
Jezus, helpen om de wereld voor te bereiden op Mijn Tweede Komst.
Er is reeds zoveel tijd gegeven om zielen terug in Mijn Heilig Hart te lokken.
Dat was belangrijk, want zonder die tijd zouden maar zeer weinig zielen in staat zijn Mijn Nieuwe
Paradijs binnen te gaan.
Ik smeek al diegenen, in Mijn Heilige Naam, om Mij toe te staan jullie te begeleiden om jullie te helpen de
waarachtigheid van Mijn leer te verkondigen tot in elke uithoek van de wereld.
Predik eerst Mijn eenvoudige onderrichtingen.
Liefde tot de naaste verwacht men van al diegenen die zeggen dat zij Mijn volgelingen zijn.
Spreek alleen over Mijn Tweede Komst.
Ieder die jullie openlijk beschuldigt, herinner hen eraan dat Mijn belofte om glorievol weder te komen om
levenden en doden te oordelen, vervuld zal worden gedurende het leven van deze generatie.
Mijn Heilige Geest zal de zielen overstromen van diegenen aan wie jullie Mijn Heilig Woord meedelen.
Maar eerst moeten jullie Mij deze bijzondere genade vragen. Voordat Ik toesta dat jullie dat Allerheiligste
werk doen, verzoek Ik jullie Mij eerst om deze genade te vragen door het bidden van volgend
Kruistochtgebed (48): Gebed om de genade te bekomen de Tweede Komst van Christus te
verkondigen.

Kruistochtgebed (48)
Gebed voor de Genade om de Tweede Komst van Christus te Verkondigen.
“O, mijn Jezus, verleen mij de genade Uw Heilig Woord te verkondigen aan heel de mensheid, zodat zielen gered
kunnen worden.
Stort Uw Heilige Geest uit over mij, Uw nederige dien(a)ar(res), zodat Uw Heilig Woord gehoord en aanvaard
kan worden, vooral door die zielen die Uw Barmhartigheid het meeste nodig hebben.
Help mij om Uw Heilige Wil altijd in ere te houden en nooit diegenen te beledigen of te veroordelen die Uw
Hand van Barmhartigheid afwijzen. Amen.”
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Ga nu, Mijn leger, want jullie hebben de wapenrusting gekregen die jullie nodig hebben om de mensheid te
bekeren.
Jullie zullen in jullie zending belachelijk gemaakt, beledigd en uitgedaagd worden.
Weet dat wanneer dat gebeurt, jullie een echt kind van God zijn.
Vrees niet want Ik zal jullie de kracht geven om deze hindernissen te overwinnen.
Ik zal jullie de hele weg begeleiden. Ga in vrede en liefde.
Jullie geliefde Jezus

409. Meer landen verenigen zich en meer kinderen van God zullen bestuurd worden
door Één Instantie.
Maandag, 23 april 2012, 20:00 u.
Mijn innig geliefde dochter, het moment is bijna aangebroken voor de veranderde wijze waarop regeringen
over de hele wereld hun landen besturen.
Meer landen verenigen zich en meer kinderen van God zullen bestuurd worden door Eén Instantie.
Het is tijd voor jullie om de ogen wijd te openen en te luisteren naar elke verandering in wetten die jullie
zullen verarmen.
Vecht wetten aan die jullie voedselvoorzieningen controleren.
God, Mijn Eeuwige Vader, zal die boosaardige groepen straffen die zouden proberen om Zijn kinderen uit te
hongeren.
Mijn volgelingen, dit is de Tijd om het Derde Zegel te openbaren.
Al zal het nog een tijdje duren voor het geopend wordt. Ik zeg jullie dit zodat jullie kunnen proberen je voor te
bereiden om eigen voedsel te winnen en voedselvoorraden aan te leggen zodat zij niet zullen vergaan.
Met de tijd zal jullie voedsel beperkt worden net zoals de toegang tot drinkbaar water.
Deze groep, hoewel verzwakt door de kracht van jullie gebeden, is van plan om vele onschuldige mensen
te doen verhongeren en te vergiftigen in een poging om de wereldbevolking uit te dunnen.
Zij zullen hard vechten om daarin te slagen.
Terwijl zij Gods kinderen verschrikkingen doen ondergaan, zal Mijn Eeuwige Vader ecologische
straffen veroorzaken en miljoenen van deze boosaardige mensen van de aardbodem wegvagen.
Jullie weerspatronen zullen blijven veranderen. Met de tijd zal dit het vermogen om handel te drijven
aantasten, zodat wereldmachten zullen gestopt worden in hun kwade plannen.
Door heel die crisis moeten jullie, Mijn leger, tot God de Vader bidden om jullie te beschermen tegen deze
mensen en zodat zij hun verharde harten zullen openen voor de waarheid van Gods Barmhartigheid.
Ik zeg jullie dit zodat jullie je kunnen voorbereiden.
Deze gebeurtenissen zullen niet meteen plaatsvinden en veel van dit plan kan vermeden en verzacht
worden door jullie gebeden en offers.
Het kwaad komt niet van God. Het ontstaat uit hebzucht, egoïsme en dorst naar macht en controle. Al deze
zwakheden zijn door Satan voortgebracht en voorgelegd aan de wereldleiders om hen te verleiden opdat zij
de kinderen van God kunnen schaden.
Laat niet toe dat Satans krachten jullie landen bestuurt.
Bid, bid, bid dat jullie de sterkte mogen bezitten om jullie te verzetten tegen maatregelen ontworpen om jullie
arm en afhankelijk te maken, en jullie in de macht (in de gratie) te brengen van diegenen die jullie landen
beheersen. Zij regeren onder wereldomvattende machten waaronder het Verenigd Koninkrijk, VS, EU,
China en Rusland.
Ik, jullie Jezus, zal jullie helpen vervolging te ontwijken, maar vergeet niet dat gebed jullie voornaamste
wapen zal zijn.
Gebed kan deze boosaardige mensen beletten om jullie vermogen af te pakken om te eten, te drinken, jullie
te kleden en de diensten bij te wonen in Christelijke kerken.
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Strijd in Mijn naam en Ik zal altijd naast jullie staan.
Jullie geliefde Jezus

410. Tot Mijn gewijde dienaars zeg Ik dit. Maak niet dezelfde fout als jullie
voorvaderen die Mij verwierpen toen Ik de eerste keer kwam.
Dinsdag, 24 april 2012, 19:45 u.
Mijn zeer geliefde dochter, weet dat wanneer Ik een zending die zo belangrijk is als deze die Ik nu aan de
wereld overmaak, vele mensen zullen trachten om dat te verhinderen.
Zij zullen pogen om je aan te vallen en diegenen die Mijn stem herkennen te kleineren omdat Ik probeer om
Mijn boodschappen aan de hele wereld mee te delen.
De graad van haat die betoond wordt tegenover deze boodschappen, die jij als eindtijdprofeet overbrengt,
zal blijven stijgen.
Luister naar Mij, al diegenen die zeggen Mij te kennen. Ik ben de mensheid aan het voorbereiden op
Mijn Tweede Komst.
Als jullie in Mij geloven, in Mijn leer en zeggen Mij te kennen, weet dan dat Ik Mijn eindtijdprofeet zend,
samen met nog andere profeten, om jullie waardig te maken Mijn Koninkrijk binnen te gaan.
Tot Mijn gewijde dienaars zeg Ik dit. Maak niet dezelfde fout als jullie voorvaderen die Mij verwierpen
toen Ik de eerste keer kwam.
Let op en luister naar Mijn oproep want Ik heb jullie nodig om te helpen de zielen van Mijn kudde voor te
bereiden voordat het grote wonder plaatsvindt.
Dachten jullie dat Ik Mijn profeten niet zou zenden om jullie te verwittigen?
Dachten jullie dat Ik Mijn terugkeer alleen maar zou aankondigen zonder jullie voor te bereiden en
toelaten dat zielen zouden omkomen?
Jullie allen die Mijn Tweede Komst verwerpen en toch beweren Mijn belofte aan de mensheid te
verstaan, schaam jullie.
Jullie gebrek aan nederigheid wil zeggen dat jullie niet kunnen gezuiverd worden met de Heilige Geest.
Jullie moeten Mij vragen voor die gave van onderscheiding of van Mij weg gaan.
Jullie hebben Mij in de steek gelaten. Jullie doen Mij wenen van frustratie want jullie zijn Mijn
dienaars die de verantwoordelijkheid ontvingen te zorgen voor het heil van de zielen wat jullie
geestelijk ambt is.
Nu Ik jullie vanuit de hemelen oproep, smeek Ik jullie Mijn oproep te beantwoorden.
Ik heb veel uitverkoren zielen die met Mij werken om de zielen te brengen naar wie Ik dorst.
Het is jullie plicht om uit jullie sluimer op te staan en alert te zijn voor Mijn oproep.
Alleen wie Mij werkelijk beminnen zullen Mijn stem herkennen.
Zoals een moeder door haar eigen kind zal herkend worden, zo moeten ook jullie, Mijn geliefde
dienaars, als een kind naar Mij roepen om gerustgesteld te worden dat Ik het ben, jullie geliefde
Jezus, die jullie wenkt om Mijn hand vast te nemen.
Ik zal jullie door een jungle van doornen leiden waarover jullie zullen moeten heen stappen om de poorten
van Mijn Nieuwe Paradijs te bereiken.
Zei Ik jullie niet dat Ik zou weerkomen? Om de levenden en de doden te oordelen?
Wel, Ik zal weldra komen en Ik heb jullie hulp nodig om alle kinderen van God als eenheid samen te
brengen.
Zeer weinigen herkennen Mij, omwille van de sluier van bedrog die over de hele wereld is neergevallen.
Velen geloven niet in God de Vader.
Weinigen aanvaarden dat Ik, Jezus Christus, Zijn enige Zoon stierf om hen te redden. Toch zijn zij gewillig
om in valse goden te geloven en die te vereren terwijl die niet bestaan.
Hoe ween Ik van vreselijke droefheid wanneer Ik jonge mensen zie lachen als Mijn naam genoemd wordt en
wanneer zij spotten met hen die openlijk toegeven dat Ik besta.
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Hoe doorsta Ik de pijn van Mijn Kruisiging wanneer Ik zie dat diegenen die beweren Christenen te
zijn, weigeren om Mijn leer openlijk te verkondigen uit angst te worden uitgelachen.
De wereld werd misleid door de koning van leugen. Ik alleen kan nu nog hoop brengen en Gods kinderen
redden van het vreselijk lot dat gepland wordt om in alle landen terreur te zaaien door de legers van
wereldmachtige groepen met inbegrip van diegenen die onder de controle staan van de Valse Profeet en
de Antichrist.
Al Mijn waarschuwingen, gegeven aan Mijn eindtijdprofeet Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, zullen
plaatsvinden.
Tot dat gebeurt, vergeet nooit jullie trouw aan Mij, jullie Verlosser, Jezus Christus.
Zonder Mijn liefde en leiding zullen jullie het onmogelijk vinden om het schip dat Mijn Heilige Kerk op
aarde is, te besturen.
Word wakker. Verwerp Gods profeten niet.
Thans beweren er velen te komen in Mijn naam, zoals de Schriften voorspelden, maar ze bieden het
geestelijk voedsel niet dat enkel van Mij kan komen.
Velen komen nu naar voren zodat Mijn voornaamste publieke stem voor de wereld, vervat in deze
boodschappen, in deze eindtijden zal afgewezen worden.
Gebed is jullie weg terug in Mijn armen.
Bid, bid, bid voor de genaden jullie ogen te openen zodat jullie Mij kunnen herkennen voor het te laat is.
Ik heb jullie hulp, jullie liefde en jullie trouw nodig.
Vergeet niet dat jullie omwille van Mij jullie heilige geloften hebben afgelegd. Verwerp Mij niet, nu Ik jullie
roep.
Omarm Mij en sta Mij toe om jullie te leiden zodat jullie Mijn Restkerk kunnen begeleiden en zielen
redden.
Ik geef jullie Mijn bijzondere zegen en verwacht jullie antwoord op Mijn oproep als volgt in dit
Kruistochtgebed (49): Plechtige belofte van trouw voor de Christelijke clerus.

Kruistochtgebed (49)
Plechtige belofte van trouw voor de Christelijke Clerus.
“O Jezus, ik ben Uw nederige dienaar en ik beloof plechtig mijn liefde en trouw aan U.
Ik smeek U om mij een teken te geven van Uw Oproep.
Help mij om mijn ogen te openen en Uw Belofte te zien.
Zegen mij met de Genade van de Heilige Geest zodat ik niet misleid zal worden door diegenen die beweren in
Uw Naam te komen, maar die niet de Waarheid spreken.
Toon mij de Waarheid.
Sta mij toe om Uw Liefde te voelen zodat ik Uw Allerheiligste Wil kan vervullen.
Ik vraag U, met een nederig hart, om mij de weg te tonen waardoor ik U kan helpen de zielen van de mensheid
te redden. Amen.”
Negeer Mijn oproep niet. Verwerp Mij niet wanneer Ik nogmaals kom.
Deze keer kom Ik niet alleen om de mensheid nogmaals te redden, maar om de Goddelijke Wil van
Mijn geliefde Vader, de Allerhoogste, te vervullen.
Ga in vrede.
Jullie geliefde Jezus

411. Heel de mensheid zal de vrije wil hebben totdat hun wil zich verenigt met de
Goddelijke Wil van de Vader.
Woensdag, 25 april 2012, 15:50 u.
Mijn zeer geliefde dochter, veel zielen erkennen Mij niet, gewoon omdat zij dat niet willen.
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Zij weten wie Ik ben.
Zij weten dat zij uit het niets geschapen zijn door God, de Vader, toch kiezen zij ervoor God te
negeren.
Zij gebruiken Mijn naam vele, vele malen op de meest achteloze wijze, en Mijn naam wordt gebruikt in de
vloeken die uitgebraakt worden door hen die door demonen bezeten zijn.
Alleen wanneer mensen door een tragedie getroffen worden, komen zij tot stilstand en denken aan de dood
en een toekomstig leven waarvan ze geloven dat het misschien komend is.
Daarom straf Ik die zielen soms, vanuit Mijn Barmhartigheid, om hen tot bezinning te brengen zodat
Ik hen kan redden.
Door het lijden worden al die materiële aantrekkelijkheden, begeerd door de zinnen, nietszeggend en
ervaren voor wat zij zijn. Vluchtige nieuwigheden die in korte tijd weer zullen verdwijnen.
Veel zielen geboren in deze wereld zijn gezonden door de Hemel. Zij kiezen het lijden, met inbegrip
van de geaborteerde kinderen, als een middel om redding te bekomen voor de zondaars.
Het is moeilijk voor het menselijk verstand om het Goddelijk Koninkrijk te begrijpen want geen enkel mens is
met die gave gezegend.
Toen de gevallen engelen tegen Mijn Vader opstonden, heeft Hij – Mijn Vader – nooit het recht van Zijn
kinderen op hun vrije wil verbeurd verklaard want Hij zal nooit de gave wegnemen die Hij aan de mensheid
schonk.
Heel de mensheid zal de vrije wil hebben totdat hun wil zich verenigt met de Goddelijke Wil van de Vader.
Satan buit de vrije wil uit. Wat hij niet kan bevechten is wanneer die uitverkoren zielen hun eigen vrije
wil opzeggen en hem aan God offeren.
Door dat offer te doen, door de aanvaarding van lijden, wordt Satans invloed verzwakt.
Dan kunnen zondaars gered worden zelfs indien zij geen boete hebben gedaan. Dat is het wonder van het
lijden.
Jullie geliefde Jezus

412. Zij die Mij trouw zijn zullen in een oogwenk, zonder lijden, meegenomen
worden in de Nieuwe Hemel en Aarde.
Donderdag, 26 april 2012, 20:30 u.
Mijn zeer geliefde dochter, opnieuw moet Ik alle kinderen van God zeggen niet bezorgd of bevreesd te zijn
voor de komende gebeurtenissen.
Heel de mensheid zal binnenkort Mijn Barmhartigheid zien en velen, berouwvol over hun zonden, zullen Mij
niet vrezen.
In plaats daarvan zullen hun zielen overstroomd worden met Mijn Goddelijke Liefde. Mijn Licht zal door hun
lichamen stralen en zij zullen zich verheugen.
De tijd voor het Nieuwe Tijdperk van Vrede brengt overweldigende vreugde en opwinding voor diegenen die
Mijn Barmhartigheid erkennen.
Alle zondaars afzonderlijk worden uitgenodigd om het eeuwig leven te leven en moeten niet weggaan omdat
zij verbijsterd zijn.
Mijn Tijdperk van Vrede zal een nieuwe aarde zijn waar twaalf naties zullen regeren onder Mijn
Leiding.
Jullie zullen leven in vrede, liefde en harmonie. De natuurlijke omgeving die jullie vandaag op aarde
zien zal verbleken in geringheid in vergelijking met de wereld die komt.
Tot diegenen die bang zijn voor jullie familie of geliefden – breng hen mee naar Mijn wonderschoon Nieuw
Paradijs.
Bid voor hen en Ik zal hun speciale genaden geven zodat hun de gave zal geschonken worden Mijn liefde te
herkennen.
Dit is de grootste wens van Mijn Vader, de bewonderende verbazing, de vreugde en de liefde te zien
schijnen doorheen elk van Zijn geliefde kinderen wanneer Hij het Nieuwe Paradijs ontsluiert.
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Jullie zullen herenigd worden met jullie geliefden die stierven in een staat van genade en die zullen
verrezen zijn uit de dood.
Waarom zouden jullie niet in zulk een gave geloven? Wanneer jullie vertrouwen in Mijn belofte terug te
komen, dan zullen jullie vrede voelen.
Al wat Ik vraag is jullie voor te bereiden door gebed. Wanneer jullie bidden om genade en voor
anderen, dan zal alles goed zijn.
Mijn Barmhartigheid is zo groot dat maar weinigen zullen nalaten Mijn Goddelijke Belofte te erkennen om al
Gods kinderen te verzamelen en hen thuis te brengen, weg uit de verdorven greep van Satan en zijn
demonische engelen.
De waarheid van Mijn Koninkrijk zal zelfs gezien worden door atheïsten die geschokt zullen zijn.
Toch zal hun ongeloof in de meeste gevallen omslaan in nederige liefde en aanvaarding.
Hoewel vele moeilijke tijden te wachten staan, toch zal geen daarvan zo erg zijn dat jullie die niet kunnen
overwinnen door jullie liefde en toewijding aan Mij, jullie Jezus.
Alstublieft, sta niet toe dat vrees verhindert om de gave van Mijn Nieuwe Paradijs met vreugde te
aanvaarden.
Zij die Mij trouw zijn zullen in een oogwenk, zonder lijden, meegenomen worden in de Nieuwe Hemel en
Aarde.
Wat jullie zou moeten verontrusten zijn die verharde zondaars die Mij niet zullen vragen om hen te vergeven,
die Mijn hand zullen weigeren en in plaats daarvan zullen vasthouden aan hun boosaardige wegen.
Zij hebben jullie gebeden nodig.
Bid vurig voor de redding van hun zielen.
Jullie Geliefde Jezus

413. God de Vader: Als de Vader van heel de mensheid ben Ik klaar om Mijn Zoon te
zenden om zijn rechtmatige troon op te eisen.
Zaterdag, 28 april 2012, 15:40 u.
Mijn dochter, deze maanden zijn een moeilijke tijd geweest, niet alleen voor jou, maar voor al Mijn geliefde
kinderen.
Ik ben de Vader van de Schepping en van de liefde, met een diepe hartstocht voor elk van Mijn kinderen
ongeacht hoe zij Mij beledigen.
Er is zoveel voorbereiding vereist om te helpen zielen klaar te maken voor de komst van Mijn geliefde
Zoon Jezus Christus.
Op dit moment lijdt een groot deel van de mensheid onder vervolging. Die vervolging omvat niet alleen
armoede of gebrek aan geld, maar ook geestelijke honger.
Als Vader van heel de mensheid ben Ik klaar om Mijn Zoon terug te zenden om Zijn rechtmatige troon
op te eisen.
Ik alleen weet wanneer dat is. Zelfs Mijn Zoon is niet op de hoogte van die datum.
Ik kan jullie wel zeggen dat het spoedig zal zijn en dat de meesten van deze generatie, die vandaag
leven, ook de dag van de wederkomst van Mijn Zoon in grote glorie zullen meemaken.
Ik tref nu schikkingen om al Mijn kinderen te verzamelen aangezien Ik hen zal meenemen uit die vreselijke
afgrond van lijden die zij in de wildernis te verduren hadden.
Die wildernis werd veroorzaakt door Satan en al zijn gevallen engelen die op de aarde hebben rondgedoold
sinds de val van Adam en Eva.
Vandaag vinden veel van Mijn kinderen het onmogelijk om in Mij, God hun Schepper en Vader te geloven.
Ik heb Mijn kinderen gezegend met intelligentie en een onafhankelijke vrije wil waarmee zij kunnen kiezen op
welke wijze zij hun leven willen leven.
Om hen naar Mijn Koninkrijk te leiden gaf Ik hun de Tien Geboden die in steen zijn uitgehouwen.
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Die zijn nooit veranderd, toch vonden Mijn kinderen dat zij intelligenter waren dan ze zijn en bedachten
nieuwe betekenissen die voor Mij onaanvaardbaar zijn.
Deze tijd voor het einde van het rijk van al de demonen, die verbannen zullen worden en die de aarde
overspoeld hebben, is bijna ten einde.
Ik roep al Mijn kinderen op om te luisteren. Jullie tijd op aarde, zoals jullie die nu kennen, loopt ten
einde.
Maar er is een nieuwe aarde, een Nieuw Paradijs dat op jullie wacht.
Het zal al wat jullie je ooit zouden kunnen voorstellen, ver overtreffen en het werd reeds sinds geruime tijd
voorbereid met liefde voor elke man, vrouw en kind.
Eindelijk zal Ik heel Mijn dierbare familie verenigen en wij zullen samen leven in harmonie, vrede, liefde en
vreugde voor eeuwig.
Voor diegenen die weigeren het Nieuwe Paradijs binnen te komen, Ik zal al doen wat in Mijn Macht ligt om
jullie te beletten de erfenis te weigeren die jullie rechtmatig toekomt.
Omwille van de gave van jullie vrije wil, die Ik nooit van jullie zal wegnemen, is de keuze aan jullie.
Al wat nodig is, is jullie hoofd naar Mij toe te wenden en jullie hart te openen.
Dan moeten jullie in Mijn armen lopen zodat Ik jullie mee naar huis kan nemen.
Dat is Mijn innigste en meest gekoesterde wens, al Mijn dierbare kinderen mee naar huis te nemen naar de
rechtmatige plaats waar zij thuishoren.
Jullie liefhebbende Vader
God de Allerhoogste

414. De Maagd Maria: Mijn kind, er zal geen dood zijn voor diegenen die Mijn Zoon
beminnen.
Zondag, 29 april 2012, 10:00 u.
Mijn kind, jij mag nooit denken dat omwille van de eenzaamheid van deze bijzondere roeping, er geen
bekeringen plaatsvinden.
Jouw zending is het, bekrachtigd door Mijn Eeuwige Vader, om onder al Gods kinderen de waarheid te
verspreiden van de Tweede Komst van Mijn Zoon.
Het is belangrijk dat aan die kinderen die geen tijd besteden ter ere van Mijn Zoon noch Hem toegewijd zijn,
verteld wordt wat er gaat gebeuren.
Gods kinderen moeten allemaal in al jullie gebeden vervat zitten, want Hij, Mijn Vader, bemint elkeen.
Zelfs aan hen die hun harten voor Mijn Vader verhard hebben en Mijn Zoon niet willen erkennen, moet
eeuwig leven gegeven worden.
Wanneer de gave van De Waarschuwing zal plaatsvinden, zullen vele zondaars verlicht worden en zich tot
Mijn Zoon wenden om Zijn Barmhartigheid af te smeken.
Alleen dan zal de mensheid willen luisteren naar de belangrijke boodschappen die Mijn Zoon door jou geeft.
Wanneer zij de waarheid zullen inzien dat de tijd voor Zijn Nieuw Rijk aanbreekt, dan zullen zij Zijn
Heilig Woord verslinden.
Veel van Gods kinderen zijn verward omtrent het bestaan van Hemel en aarde. Velen zijn te bang om
te denken aan het leven na de dood.
Mijn kind, er zal geen dood zijn voor hen die Mijn Zoon beminnen.
In plaats daarvan zullen zij meegenomen worden in het Nieuwe Tijdperk van Vrede en het Paradijs dat door
Mijn Vader beloofd werd voor al Zijn kinderen.
Jullie moeten bidden dat al die verdwaalde en verloren zielen terug hun weg mogen vinden in de liefdevolle
armen van Mijn dierbare Zoon, want anders zullen zij niet geschikt zijn om de poorten van het Nieuwe
Paradijs binnen te gaan.
Jullie geliefde Moeder
Moeder van Verlossing
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415. Eerste Geheim in het Boek der Waarheid openbaart een complot tegen de Kerk
door Vrijmetselaarsgroepen.
Zondag, 29 april 2012, 15:33 u.
Mijn zeer geliefde dochter, jij hebt een gave gekregen die velen uit vrees zouden verwerpen.
Door de genaden die je verleend werden, de sterkte en het vuur dat je van de Heilige Geest gekregen hebt,
ben jij volledig gewapend om de profetieën te verkondigen die al zo lang aan de wereld beloofd werden.
De profetie aan Daniël gegeven wanneer hem gezegd werd om het Boek der Waarheid te sluiten tot
het einde der tijden, wanneer de inhoud ervan zou geopenbaard worden, is nu aangebroken.
Openbaringen die ook werden gegeven aan Johannes de Evangelist, werden slechts gedeeltelijk
meegedeeld, maar sommige geheimen werden hem getoond in de Boekrol met de Zeven Zegels.
Het werd hem niet toegestaan de inhoud ervan te onthullen. In plaats daarvan werd hem opgedragen de rol
neer te leggen en hem op te eten zodat de zegels niet konden verbroken worden noch de inhoud
geopenbaard tot in dit tijdperk. Door het inslikken van de rollen werd aan de mensheid een aanwijzing
gegeven.
Bitter om te eten, veroorzaakt de waarheid angst.
Het kan ook diegenen beledigen die pretenderen heel Gods plan met de mensheid te kennen. Toch is de
waarheid, de krachtige liefde die God voor elke mens afzonderlijk op deze aarde heeft, zoet voor hen die de
waarheid erkennen.
De waarheid is dat alleen Ik, Jezus Christus, de geheimen aan Johannes de Evangelist gegeven kan
openbaren. De zoete waarheid zal met liefde verwelkomd worden door hen die Gods leer navolgen.
Het mag vrees opwekken, maar Gods kracht zal alle kwaad en alle vervolging overwinnen, want Hij
kan alles.
Het eerste geheim ligt in het feit dat God en Zijn werken werden tegengewerkt door
Vrijmetselaarsgroepen die opgericht werden in de Middeleeuwen.
Hun trouw verhoudt zich tot de Boze. Hij, Satan, is hun God en zij zijn trots hem te eren door zwarte
missen.
Dan is er de Heilige Stoel die sinds 1967 te lijden heeft onder hevige aanvallen van deze groep.
Zachtjes aan hebben zij Mijn Kerk geïnfiltreerd, niet enkel in het Vaticaan, maar in de rangen daarbuiten in
alle landen.
Hun doelbewuste aantasting van Mijn Kerk heeft geresulteerd in kwaadaardige wreedheden toegebracht aan
onschuldige slachtoffers.
Hun liefde voor geld en macht is niets in vergelijking met de weerzinwekkende devotie die zij betonen voor
de koning van de leugens, Satan zelf. Hij wordt openlijk in groepen en in het geheim vereerd. Priesters en
andere gewijde dienaars met inbegrip van bisschoppen en kardinalen hebben zich in bepaalde streken bij
deze groep aangesloten.
De boosaardige daden waaraan zij deelnemen zijn te ernstig om jullie te openbaren, maar weet dat zij
mensenoffers aanbieden aan de Boze in kerken die opgericht werden om de Heilige Eucharistie van
de Heilige Mis te offeren.
Deze groep, zo voorzichtig om hun ware activiteiten te verbergen voor oprechte en heilige priesters,
heilige bisschoppen, heilige kardinalen en andere gewijde dienaars, begaat afschuwelijke daden.
Zij haten God met een woestheid die jullie zou shockeren. De machten die hun door Satan worden gegeven,
brengen mee dat hun verdorvenheid, hebzucht, lust en seksuele ontsporingen gunstig onthaald worden door
hun volgelingen in alle landen.
Zij groeten elkaar met geheime tekens om zo elkaar hun onderlinge verbondenheid te tonen.
Een ding is zeker. Hun boosaardige daden zullen ten einde komen en, tenzij ze zich tijdens De
Waarschuwing tot Mij keren, zullen zij nog maar weinig tijd over hebben voor zij in de vuurpoelen van de Hel
geworpen worden waar zij in eeuwigheid een verschrikkelijke kwelling zullen doormaken.
Zij hebben de geloofsafval die overal ter wereld heerst, veroorzaakt en aangewakkerd.
Dat hebben zij bereikt door in Mijn Kerk te infiltreren.
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Jullie geliefde Jezus
Het Lam Gods

416. Ik wend Mij tot jullie allen die Mij niet kennen.
Maandag, 30 april 2012, 17:45 u.
Mijn liefste beminde dochter, Ik moet een verklaring geven aan al die mensen die in God geloven, maar
die niet bidden of naar de Kerk gaan.
Velen weten niet hoe te bidden. Een beetje zoals jij, Mijn dochter, het moeilijk vindt.
Bidden wil zeggen: vragen.
Bidden wil zeggen: met elkaar praten.
Bidden wil zeggen: liefde laten blijken en dankbaarheid tonen.
Veel mensen vandaag, die goedmenend en edelmoedig zijn van hart, weten niet hoe te bidden. Sommigen
zullen het onaangenaam vinden en zich niet op hun gemak voelen.
Anderen zullen denken dat er met hun gebeden geen rekening gehouden wordt.
O, hoe zeer bemin Ik deze bijzondere zielen. Zo ver verwijderd en toch, hoezeer verlang Ik hun Mijn diepe
liefde te tonen.
Ik wend Mij tot jullie allen die Mij niet kennen. Het is niet nodig Mij te vrezen. Al wat jullie moeten doen is Mij
te vragen jullie vast te nemen en jullie te bemoedigen.
Laat Mij toe Mijn liefde te bewijzen. Spreek tot Mij in jullie eigen eenvoudige woorden. Niets zal Mij verbazen.
Vertrouw Mij jullie zorgen toe terwijl Ik jullie harten zal geruststellen. Laat Mij jullie helpen om echte vrede te
voelen.
Vraag Mij jullie problemen te ontwarren. Ik zal jullie de waarheid laten zien zodat jullie zorgen er niet meer zo
onoverkomelijk zullen uitzien.
Hoe zullen jullie weten dat Ik jullie hoor? Hoe zullen jullie er zeker van zijn dat Ik jullie zal antwoorden?
Wel, ga gewoon rustig zitten en vraag Mij jullie te helpen met dit gebed (50) om jullie te helpen je hart voor
Mij te openen en om Mijn hulp te vragen.

Kruistochtgebed (50)
Jezus, help mij om te weten Wie U bent.
“O lieve Jezus, help mij om te weten Wie U bent.
Vergeef mij dat ik niet eerder met U gesproken heb. Help mij om in dit leven vrede te vinden en moge de
Waarheid omtrent het eeuwig leven mij getoond worden.
Breng mijn hart tot rust. Verlicht mijn zorgen. Geef mij vrede.
Open mijn hart, nu, zodat U mijn ziel kan vullen met Uw Liefde. Amen.”
Velen onder jullie zullen er niet in slagen op dit moment tot Mij te komen. Maar dat is in orde.
In tijden van tegenspoed, verwarring en angst zullen jullie dat wel.
Ik ben met jullie elke dag al beseffen jullie dat nu nog niet.
Maar zeer spoedig zullen jullie Mij zien en de waarheid kennen van Mijn belofte om jullie het eeuwig
leven te verlenen in Lichaam, Ziel en Geest.
Ik verwacht jullie roep. Dan kan Ik jullie, wanneer de tijd klaar is, meenemen naar de poorten van het Nieuwe
Tijdperk van Vrede en Mijn Nieuwe Paradijs op Aarde.
Jullie vriend
Jullie geliefde Jezus
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417. Hoor Mijn oproep en bereid jullie voor op de uitstorting van Mijn Heilige Geest.
Dinsdag, 1 mei 2012, 20:00 u.
Mijn zeer geliefde dochter, Mijn liefde voor jullie allen houdt in dat nu de Heilige Geest, opnieuw, over de
hele mensheid wordt uitgestort om hen ertoe over te halen hun harten te openen.
Mijn zielen zullen de kracht van de Heilige Geest die over hen uitgestort wordt in geest, lichaam en ziel,
weldra voelen.
Dat is zeer belangrijk om al Gods kinderen wakker te maken voor de waarheid.
Sommige mensen zullen de wereld dan op een andere manier zien.
Dan zullen zij alles in vraag beginnen stellen. Zij zullen niet langer slaaf willen blijven van meesters wier
enige doel is controle over hen uit te oefenen voor persoonlijk profijt.
Niemand zal in staat zijn deze macht van de Heilige Geest te negeren.
Heel de Hemel ziet uit naar dat moment van verlichting dat een nieuwe dageraad, een nieuw begin zal
scheppen.
De leugens waarmee jullie geconfronteerd worden verbergen een algemeen plan, ontstaan uit een
wereldalliantie met de bedoeling om al jullie landen te controleren.
Door jullie landen afhankelijk te maken van multinationale ondernemingen om hun families te voeden, zullen
jullie slaven worden. Nu reeds zijn zij bezig al wat jullie hebben weg te nemen, maar jullie zien dat niet.
Nu met de gave van de Heilige Geest, zullen miljoenen (mensen) door dit masker van bedrog
heenkijken en in verzet komen tegen deze hatelijke door Vrijmetselaars gecontroleerde groepen.
Deze gave zal jullie de wapenrusting geven die jullie nodig hebben om dit leger uit het spoor van jullie
vernietiging te werpen.
Hoor Mijn oproep en bereid jullie voor op de uitstorting van Mijn Heilige Geest.
Jullie geliefde Jezus

418. De Heilige Geest zal deze zondag neerdalen. De tweede uitstorting door de
kracht van de Heilige Geest.
Vrijdag, 4 mei 2012, 21:05 u.
Mijn zeer geliefde dochter, wanneer je het gevoel hebt dat deze zending moeilijk is om al Gods kinderen te
overtuigen de Tweede Komst te erkennen, en dat ze zou aanvaard worden als goed nieuws voor al Gods
kinderen, onthoud dan het volgende.
Net zoals elke mens afzonderlijk gemaakt is naar het beeld van God, Mijn Eeuwige Vader, zo schijnt het licht
van Mijn Vader ook op een bepaalde manier doorheen elke ziel.
Kijk in het gezicht van eenieder die je ontmoet en je zal een glimp van God de Vader zien.
Dat kan slechts een blik zijn, een glimlach, een gebaar of een tederheid, maar het is daar.
Er is goed in elke mens, zelfs in verharde zondaars. Sommigen zijn helemaal in die goedheid gehuld en
mensen die met deze gave gezegend zijn trekken anderen als een magneet naar zich toe. In anderen is het
slechts een glimp, maar evengoed aanwezig.
Wanneer je in de ogen kijkt van iemand wiens gedrag naar anderen toe wreed is, kan je toch nog altijd een
straaltje van hoop zien dankzij de aanwezigheid van het Licht van God.
Het is het Licht in de zielen van Gods kinderen dat opnieuw moet aangestoken worden door Mijn
boodschappen van liefde en hoop. Hoe sterker het Licht, hoe meer de persoon gezuiverd is.
Hoe meer mensen door het Licht van God gezuiverd zijn, des te meer zal de aarde gezuiverd zijn.
Indien Gods Licht in de zielen van gelovigen sterker wordt, dan zal het kwaad verminderen omdat de
duisternis het Licht niet kan weerstaan.
Dat is de reden waarom nu opnieuw een uitstorting van de Heilige Geest over de hele wereld
plaatsvindt.
Dit is de tweede uitstorting door de kracht van de Heilige Geest sinds 10 mei 2011.
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Zij gaat vooraf aan Mijn Grote Goddelijke Barmhartigheid en zal ervoor zorgen dat het Licht in de
zielen van gelovigen een nieuw inzicht zal voortbrengen.
Die Heilige Geest zal deze zondag 6 mei 2012 over de hele wereld neerdalen.
Velen zullen vrede en liefde voelen. Ik verzoek iedereen om te bidden voor deze gave om jullie zielen in
onder te dompelen zodat zij Gods liefde zullen voelen en Zijn oproep zullen beantwoorden.
Kruistochtgebed (51): Voor de gave van de Heilige Geest.

Kruistochtgebed (51)
Voor de Gave van de Heilige Geest.
“O kom, Heilige Geest, stort Uw Gave van Liefde, Wijsheid en Kennis uit over mijn nederige ziel.
Vul mij met het Licht van Waarheid, opdat ik de Waarheid van God kan onderscheiden van de leugens die door
Satan en zijn engelen verspreid worden.
Help mij om de toorts vast te grijpen en de Vlam van inzicht te verspreiden aan al diegenen die ik ontmoet, door
Christus Onze Heer. Amen.”
Ga in Liefde, Licht en Vrede.
Rust en sta Mijn Heilige Geest toe op jullie neer te dalen.
Ik bemin jullie.
Jullie Dierbare Jezus

419. God de Vader: Aanvaard Mijn Heilige Geest met ontzag en dankbaarheid.
Zaterdag, 5 mei 2012, 12:00 u.
Mijn dochter, hoe belangrijk is de dag waarop de Heilige Geest, het Licht van Mijn Liefde, zal uitstromen over
de aarde.
Dit is een zeer bijzondere gave. Het zal de harten van velen openen en vele zielen op De
Waarschuwing voorbereiden.
Mijn Liefde kent geen grenzen.
Er is geen man, vrouw of kind die Ik uitsluit van Mijn verlangen om elk van hen stevig in Mijn armen te
houden. Niet één zondaar is uitgesloten.
Mijn gaven aan de mensheid zijn overvloedig en Ik zal Mijn gaven blijven uitstorten als antwoord op
diegenen die de Kruistochtgebeden bidden die aan jou, Mijn dochter, gegeven worden.
Deze gebeden zijn van de Hemel en niet van de pen van een mens.
Zij zijn voor deze tijden en zijn een machtig wapen tegen vervolging.
Deze gebeden worden gehoord telkens ze van jullie lippen komen, Mijn kinderen.
Zij zullen jullie grote beloningen verschaffen.
Aanvaard Mijn Heilige Geest met ontzag en dankzegging.
Het is een wonder en het wordt gezonden naar ieder van jullie met Mijn Liefde voor allen.
Ga nu in vrede en liefde.
Jullie Vader
God de Allerhoogste

420. Aan Mijn leerlingen van vandaag wordt een enorme opdracht toevertrouwd.
Zondag, 6 mei 2012, 10:00 u.
Mijn liefste dochter, velen van Gods kinderen denken dat zij die een heilig leven leiden door Mijn Vader
begunstigd zijn.
De waarheid is dat deze zielen, heilig en toegewijd als ze zijn, moeten werken voor de redding van
andere zielen.
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De andere zielen zijn de gewone mannen, vrouwen en kinderen die een druk leven leiden en weinig tijd
maken voor gebed.
Velen bidden niet of spreken niet met Mij. Sommigen geloven niet in God. Anderen dan weer wel. Veel van
deze zielen leiden een goed leven.
Zij behandelen andere mensen met liefde en genegenheid van hart. Zij plaatsen de noden van anderen voor
die van zichzelf. Zij geven geld aan goede doelen. Zij houden van elkaar. Maar zij gaan niet naar de Kerk,
ontvangen geen sacramenten of aanvaarden niet dat Ik, Jezus Christus, besta.
Jullie zouden daarom denken dat zij verloren zielen zijn. In waarheid, zijn zij dat niet.
Zij zijn Gods kinderen en Zijn licht schijnt door hen. Zij zijn niet verdoemd. Zij zijn bemind.
Mettertijd, wanneer hun het bewijs van Mijn bestaan zal getoond worden, zullen zij Mij onmiddellijk
omarmen.
Het zijn enkel diegenen die zich bewust zijn van hun wrok tegenover Mijn Vader en die genieten van de
genoegens van verdorven en boosaardige zonden, die verloren zijn.
Zij die niet kunnen leven zonder doodzonden te begaan en wier zielen zo zwart zijn omdat zij door Satan
bezeten zijn, hebben het nodig om uit deze verschrikkelijke duisternis te ontsnappen. Zij zullen niet sterk
genoeg zijn om dat te doen.
Zij zullen het bijna onmogelijk vinden om Mijn hulp te zoeken. Zij kunnen enkel gered worden door de
gebeden van heilige en toegewijde volgelingen van Mij.
Aan Mijn hedendaagse leerlingen wordt een enorme zending gegeven, overeenkomstig maar dringender
dan die welke Mijn apostelen werd toevertrouwd toen Ik ten hemel opsteeg.
Jullie rol, Mijn volgelingen, is deze zielen door jullie gebeden voor te bereiden op Mijn Nieuwe Paradijs.
Gebeden kunnen hen bekeren.
Mijn Barmhartigheid is zo groot dat Ik zulke zielen zal vergeven omwille van de edelmoedigheid van Mijn
andere toegewijde dienaars, door hun lijden en gebeden.
Vergeet nooit de kracht van jullie gebeden. Die kracht is een gave aan jullie zodat jullie de zielen kunnen
redden van jullie broers en zusters.
Onthoud dat Mijn Eeuwige Vader alle zondaars bemint. Maar grote vreugde vindt er plaats en tranen van
vreugde worden vergoten voor elke zwarte en verloren ziel die gered wordt van de vuren van de Hel.
Jullie geliefde Jezus

421. Pijn en vervolging die Mij worden bezorgd door die sekten die in het geheim
werken om de Heilige Stoel omver te werpen, zijn onverbiddelijk.
Zondag, 6 mei 2012, 19:30 u.
Mijn innig geliefde dochter, Ik kom om Mijn volgelingen te vragen Mijn lijden te verzachten.
De pijn en de vervolging die Mij bezorgd worden door diegenen die in het geheim werken om de Heilige
stoel omver te werpen zijn onverbiddelijk.
Hoe kwetsen zij Mij zo.
Het bedrog en de wreedheid van hun samenzwering tegen Mij zijn moeilijk om dragen.
Ik beef wanneer Ik die volkomen haat zie die zij voor Mij in hun hart koesteren.
Satan heeft hun ziel, hun verstand, hun geest en hun lichaam gestolen. Zij zijn nog steeds Gods kinderen,
maar zij willen niets met Mijn Vader te maken hebben.
Hun plannen spelen zich nu voor jullie ogen af, ook voor de ogen van Mijn gewijde dienaars en toch
kunnen zij dat niet zien.
De gemene wijzen waarop zij zich verbergen en het toch klaarspelen om Mijn Kerk te controleren,
breken Mijn hart.
Ik zal alles doen om hen te doen stoppen, maar hun zielen zijn zo duister.
Jouw lijden, Mijn dochter, zal gebruikt worden om die zielen te redden die toch nog een sprankel liefde voor
Mij in zich hebben en die Mijn Oproep zullen beantwoorden.
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Ik smeek jullie om voor die zielen te bidden, die werken als een toegewijd leger met weinig liefde voor God in
hun harten.
Er is nog steeds een licht in hun ziel aanwezig, het Goddelijk Licht van Mijn Vader. Alleen gebed en lijden
kunnen hen helpen.
Zij zullen en kunnen Mijn Kerk niet overwinnen, want Ik ben de Kerk.
Jullie, Mijn volgelingen, zijn de Kerk. Zij kunnen diegenen die in het Licht zijn niet bekampen, want
dat zou hen verblinden.
In minder dan geen tijd zullen zij beseffen dat zij nog slechts seconden hebben om hun definitieve keuze te
maken.
Bid dat zij Mijn Barmhartigheid zouden aanvaarden in plaats van zichzelf toe te staan, meegezogen te
worden in de vuurpoel voor eeuwig.
Het is omwille van deze zielen die Mijn Kerk ontwijden dat Ik de geseling aan de Pilaar elke seconde van de
dag herbeleef.
Ik zal nooit rusten tenzij Ik hen kan redden.
Help Mij. Ik smeek al Mijn volgelingen om voor zulke zondaars te bidden.
Jullie geliefde Jezus

422. Veel pausen zijn gevangenen geweest op de Heilige Stoel, omringd door
Vrijmetselaarsgroepen.
Maandag, 7 mei 2012, 18:19 u.
Mijn zeer geliefde dochter, tot Mijn Kerken over de hele wereld zeg Ik dit.
Weet dat Ik altijd aan jullie zijde sta zolang jullie Mijn Allerheiligste Woord verkondigen.
Tot Mijn Katholieke Kerk, hoewel je kwelling veroorzaakte als gevolg van boosaardige zondigheid,
weet dat Ik je nooit zal verlaten, ook al heb je gezondigd. Maar weet dit.
Jouw geloof in Mij is niet zo sterk als het zou moeten zijn. Je bemint Mij niet meer zoals je eens deed.
Al de weelde die je opgestapeld hebt, brengt een afstand tussen Mij, jouw Christus en Redder en Gods
gewone kinderen.
Je beklom zo’n imposante hoogten dat Ik je niet kon bereiken om je Mijn hand aan te bieden en je te
redden uit het bederf in je binnenste.
Mijn Petrus, op wiens rots je gebouwd werd, onderwees jou de waarheid. En wat heb je gedaan?
Je bouwde dikke stenen muren rondom je.
Dat veroorzaakte een gebrek aan communicatie met diegenen die je moest voeden met Mijn Lichaam en
Bloed zodat hun zielen konden gevoed worden.
De van jou vereiste eerbied om Mijn Allerheiligste Eucharistie uit te reiken ging verloren toen je Mijn
Tegenwoordigheid ontkende.
Toen Vaticaan II nieuwe voorschriften afkondigde, waren die geïntroduceerd door die kwade
krachten van de Vrijmetselarij binnen jouw eigen wandelgangen.
Op listige wijze stelden zij nieuwe wijzen voor om Mijn Allerheiligste Eucharistie uit te reiken die voor
Mij beledigend zijn.
Jouw zogenaamde verdraagzame onderrichtingen verkondigden een reeks van leugens met inbegrip van de
weigering om de macht van de Heilige Aartsengel Michael te erkennen.
Hij is de beschermer van de Kerk tegen Satan. Die (kwade) krachten onder jullie wisten dat. Dat is de reden
waarom al de gebeden die zijn hulp inriepen vóór de Heilige Mis werden afgevoerd.
Vervolgens maakte jij je schuldig aan de grootste onwaarheid, namelijk dat de Hel niet moet gevreesd
worden. Dat dit slechts beeldspraak is. Die leugen, aanvaard door vele van Gods kinderen, had het verlies
van miljarden zielen tot gevolg.
Hoe beledig je Mij. Aan alle nederige en gewijde dienaars onder jullie vraag Ik om terug te keren naar Mijn
leer.
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Sta nooit toe dat rijkdom onder jullie toeneemt, denkend dat dit in Mijn ogen aanvaardbaar is.
Rijkdom, goud en macht, verzameld in Mijn Naam, zullen jouw ondergang zijn. Je kan geen profijt
behalen op grond van Mijn Heilig Woord.
Jij hebt geleden omwille van de manier waarop je Mij beledigd hebt.
Denk nooit dat Ik de schuld geef aan de vele heilige Pausen die op de stoel van Petrus gezeten hebben.
Hun zending is altijd beschermd geweest.
Vele Pausen zijn gevangenen geweest op de Heilige Stoel, omringd door Vrijmetselaarsgroepen die
God niet vertegenwoordigen.
Zij haten God en hebben vijftig jaar lang onwaarheden verspreid omtrent Gods Barmhartigheid.
Hun drijverijen hebben geleid tot de ineenstorting van de Katholieke Kerk.
Dat was geen toeval. Dat was vrijwillig en listig gepland met als doel het geloof van de Kerk te vernietigen.
Om het eerbetoon van gewone katholieken aan de ene ware God te vernietigen.
Daarvoor zal je nu in de woestijn geworpen worden. Na Paus Benedictus zul je door Mij geleid worden
vanuit de Hemel.
Ach, hoe heb je Mij doen wenen.
Ik roep al Mijn gewijde dienaars die de waarheid kennen op om op te staan en Mij, jullie Jezus, te volgen om
de waarheid van Mijn leer te verspreiden in nederige dienstbaarheid.
Jij moet de moed en de sterkte vinden om uit de as te verrijzen.
Boven al, verwerp de leugens die de Valse Profeet jullie vrij spoedig zal voorhouden.
Hij zal de Katholieke Kerk versmelten met andere kerken, met inbegrip van heidense kerken, om zo
één gruwel te worden.
Een één wereldkerk zonder ziel.
Jouw Jezus

423. De Maagd Maria: God de Allerhoogste, kan het lot van de wereld veranderen.
Dinsdag, 8 mei 2012, 12:30 u.
Mijn kind, deze zending bekeert miljoenen zielen die anders verloren zouden zijn.
Je moet nooit de indruk krijgen dat de hindernissen die je tegenkomt de verspreiding van de Heilige Geest
kan stoppen.
Mijn Zoon is zo gelukkig met al diegenen die het Woord volgen dat Hij op dit moment aan de wereld
meedeelt.
De toewijding door jullie gebeden, kinderen, redt zo vele verloren zielen. Vergeet nooit de kracht van het
gebed. Zoveel kwaad is door jullie gebeden verijdeld.
Het werk van de ene wereldgroep wordt nu ontwricht, hun plannen verkeren in wanorde.
Gods Barmhartigheid is zo groot dat gebed eender welk kwaad in de wereld kan verzachten.
Het licht van de Heilige Geest neemt nu in kracht toe zodat steeds meer zielen de waarheid van de Heer
zullen zien die nu overal opnieuw doordringt.
Kinderen, jullie moeten tot Mijn Vader blijven spreken en jullie toewijding aan Hem vergroten.
Door beroep te doen op de Vader, de Allerhoogste God, in de naam van Zijn geliefde Zoon, zal Hij jullie
gebeden horen en verhoren.
Jullie zouden meer tot de Vader moeten roepen want Hij is het, de Allerhoogste God, die het lot van de
wereld kan veranderen.
Alleen door Mijn Zoon Jezus Christus zullen jullie de Vader kunnen benaderen. Ziehier wat jullie moeten
zeggen. Kruistochtgebed (52): Gebed tot de Vader.
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Kruistochtgebed (52)
Gebed tot de Vader.
“Mijn liefste Vader, in de Naam van Uw geliefde Zoon, en in herinnering aan Zijn Lijden op het Kruis, roep ik tot
U.
U, de Allerhoogste God, Schepper van de Wereld en van al wat bestaat, houd onze Redding in Uw Heilige
Handen.
Omhels al Uw kinderen, met inbegrip van diegenen die U niet kennen en diegenen die U wel kennen, maar de
andere kant opkijken.
Vergeef ons onze zonden en red ons van de vervolging door Satan en zijn leger.
Neem ons in Uw Armen en vul ons met de hoop die wij nodig hebben om de weg van de Waarheid te zien.
Amen.”
Ga in vrede.
Jullie geliefde Moeder
Moeder van Verlossing

424. Mijn Restkerk, geïnspireerd door de Profeet Enoch, zal haat veroorzaken overal
waar Mijn Heilig Woord gehoord wordt.
Dinsdag, 8 mei 2012, 19:00 u.
Mijn zeer geliefde dochter, deze avond kom Ik om je te zeggen dat zich nu in de harten van gelovigen
overal, een groot teken van Mijn Liefde en Barmhartigheid zal manifesteren.
Zij zullen Mijn Tegenwoordigheid voelen in hun harten op een wijze die zij niet zullen kunnen verklaren en zij
zullen hun harten verenigen met het Mijne.
Deze gave zal hen sterk maken in Mijn Geloof en zij zullen dagelijks hongeren naar Mijn
Tegenwoordigheid.
Ik verzoek al Gods kinderen, die voelen hoe de vlammen van Mijn liefde hun zielen overspoelen, om Mijn
Lichaam en Mijn Bloed in de Heilige Eucharistie zo dikwijls als zij kunnen te ontvangen.
Jullie, Mijn geliefde leerlingen, zullen de gave van Mijn Lichaam door de Heilige Eucharistie nodig hebben
om jullie sterkte te geven.
Want jullie zullen elk greintje sterkte nodig hebben, wanneer jullie getuige zullen zijn van het uit
elkaar vallen van Mijn Heilige en Apostolische Katholieke Kerk.
Mijn Heilige Eucharistie zal ontheiligd worden zoals Ik enige tijd geleden voorzegd heb.
Men zal uitvluchten verzinnen om deze Allerheiligste Gave voor te stellen als een eenvoudige herinnering
aan Mijn Kruisiging.
Zeer binnenkort zal Mijn Werkelijke Tegenwoordigheid ontkend worden en dat ten voordele van een
nieuwe moderne Katholieke Kerk die andere religieuze Kerken zal opnemen.
Eens dat gebeurt, zullen de liefde tot en de toewijding aan de Heilige Drie-Eenheid afnemen en wegvallen.
In plaats daarvan zullen valse goden haar plaats innemen. Terwijl dat moeilijk zal zijn, moeten jullie
onthouden dat Ik Mijn Kerk op aarde nooit zal verbeuren.
Mijn trouw behoort de Kerk die door Mij gesticht werd voor Ik ten Hemel opsteeg.
De Kerk die gegrondvest werd op de rots door Mijn geliefde Petrus, kan en zal nooit sterven.
Want Ikzelf zal nu in deze eindtijd Mijn Kerk leiden en de profetieën vernieuwen die lang geleden voorzegd
werden.
Mijn Evangeliën zullen in elke hoek van de aarde gepredikt worden door Mijn Restkerk.
Mijn Restkerk zal geïnspireerd worden door de Profeet Enoch en dat zal haat teweeg brengen overal
waar Mijn Heilig Woord gehoord wordt.
De Heilige Geest zal het geloof van Mijn Restkerk doen ontvlammen en zij zal het nooit opgeven de
waarheid van de Evangeliën te verkondigen tot haar laatste ademstoot.
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Ga nu en bereid Mijn Restkerk voor door Mijn instructies te volgen.
Vertrouw Mij altijd want alles zal goed zijn.
Jullie geliefde Jezus

425. Het werk van de Vrijmetselaarsgroepen in jullie wereld is reeds aan het
verzwakken.
Woensdag, 9 mei 2012, 21:00 u.
Mijn zeer geliefde dochter, meer en meer van diegenen die Mijn Leer kennen aanvaarden eindelijk dat Ik nu
met de wereld communiceer door deze boodschappen aan jou gegeven.
De kracht van de Heilige Geest zal hen die dood zijn in de liefde voor Mijn Vader, wakker maken om het
Woord van Zijn Geliefde Zoon te smaken.
Ik, Jezus Christus, verlang jullie te bemoedigen in het lijden en de beproevingen die jullie misschien zullen
ervaren.
Dit lijden zal niet lang duren.
Mijn Liefde voor jullie is zo sterk en Mijn Barmhartigheid zo groot dat Ik niet zal toestaan jullie te
laten lijden onder de kwellingen die jullie worden toegebracht door diegenen die jullie landen wensen
te controleren.
Het werk van de Vrijmetselaarsgroepen in jullie wereld is reeds aan het verzwakken.
Jullie gebeden hebben hun boosaardige daden verzwakt en ze ondoeltreffend gemaakt.
Zij zullen proberen jullie geloof te vernietigen maar jullie, Mijn Restkerk, zullen de vlam van de waarheid
brandend houden.
Jullie moeten niet vrezen wanneer jullie op Mij vertrouwen.
Alleen door op Mij, jullie Jezus, te vertrouwen, kunnen jullie je gerust voelen.
Alstublieft, blijf dicht bij Mijn Heilig Hart en laat niet toe dat angst jullie levens verwoest.
Eens jullie Mij beminnen en leven zoals jullie weten dat Ik van jullie verwacht, dan moeten jullie leven in
liefde, gebed en tevredenheid.
Wanneer jullie lijden, offer dat aan Mij op en ga verder.
Zorg ervoor dat niets jullie hart van Mij verwijdert.
Blijf dicht bij Mij en Ik zal jullie beschermen, leiden en begeleiden naar de veiligheid.
Jullie geliefde Jezus
Verlosser van de Mensheid

426. De Maagd Maria: Ik ween tranen van verdriet voor de priesters binnen de
Katholieke Kerk die op dit moment verschrikkelijk lijden.
Donderdag, 10 mei 2012, 15:45 u.
Mijn kind, Mijn Zoon Jezus Christus neemt nu voorbereidingen om zoveel mogelijk kinderen van God te
redden voor De Waarschuwing. Want na De Waarschuwing zal er niet veel tijd overblijven voor de
Glorievolle Wederkomst van Mijn Zoon.
Ik ween tranen van verdriet voor de priesters binnen de Katholieke Kerk die op dit moment
verschrikkelijk lijden.
Deze zuivere, verloren ronddolende dienaars zijn verstrikt te midden van verstoringen waaruit zij zich niet
kunnen losmaken.
Omwille van de zonden van anderen ondergaan zij de kwelling te zien hoe de trouw jegens Mijn geliefde
Zoon terzijde geschoven wordt.
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Deze kwaadaardige verdeeldheden, veroorzaakt door Vrijmetselaarsgroepen, gebeuren opzettelijk. De
zonden van diegenen die schuldig zijn aan het begaan van misdrijven jegens onschuldige zielen, worden
gebruikt als excuus om wetten te veranderen in het bestuur van de Kerk.
Velen werden misleid door een vals begrip van trouw tegenover Gods kinderen.
Hoezeer lijd Ik wanneer Ik de muren van de Katholieke Kerk steen na steen uit elkaar zie halen om de weg
vrij te maken voor een nieuwe Kerk.
De nieuwe Kerk, die spoedig zal oprijzen, zal voor Mijn Zoon niet aanvaardbaar zijn.
In plaats daarvan zal ze de werkelijke Tegenwoordigheid van de Heilige Eucharistie afschaffen en
Mijn Zoon zal eens te meer de pijn van Zijn Kruisiging ondergaan.
Het offer dat Hij bracht, om de wereld deze gave te schenken, zal genegeerd en weldra verworpen worden.
In plaats daarvan zal de nieuwe Kerk Gods kinderen niet meer zeggen dat de Eucharistie de werkelijke
Tegenwoordigheid is van Jezus, Mijn Zoon.
Zij zullen een nieuwe interpretatie maken van de Heilige Eucharistie en zij zullen er niet in slagen de
Tegenwoordigheid van Mijn Zoon te doen neerdalen. Het brood des levens zal sterven.
Gods kinderen zullen niet gevoed worden met het ware Lichaam en Bloed van Mijn Zoon.
Hun zielen zullen dor en verstoken blijven van de Tegenwoordigheid van Mijn Zoon en de genaden die Hij
uitstort over diegenen die Hem ontvangen.
Het is de plicht van de priesters om de Heilige Eucharistie te verdedigen. Zij moeten sterk zijn en deze
kostbare, heilige gave nooit afzwakken.
Mijn Zoon bemint de Katholieke Kerk en weet hoezeer zij juist nu te lijden heeft. Hij voelt haar pijn.
Mijn Onbevlekt Hart wordt pijnlijk in twee gescheurd, bij het zien hoe deze heilige tempel vrijwillig verwoest
wordt.
Bid, bid, bid tot de Vader in de naam van Zijn geliefde Zoon opdat Hij diegenen op de Heilige Stoel Zijn
barmhartigheid toont, die de Kerk in een afgrond van troosteloosheid willen storten en Gods kinderen daarin
willen verstrooien.
Alstublieft, ziehier dit Kruistochtgebed (53) om te bidden voor de Katholieke Kerk.

Kruistochtgebed (53)
Gebed voor de Katholieke Kerk.
“O God de Vader, in de naam van Uw Geliefde Zoon smeek ik U om kracht en om de Genaden te schenken die
nodig zijn om priesters te helpen de vervolging, die zij ondergaan, te weerstaan.
Help hen om zich te houden aan de Waarheid van de Leer van Uw Zoon, Jezus Christus, en om nooit te
verzwakken of zich te onderwerpen aan onwaarheden omtrent het Bestaan van de Heilige Eucharistie, noch er
afstand van te doen. Amen.”
Jullie liefhebbende Moeder
Koningin van de Aarde
Moeder van Verlossing

427. Een groot aantal voorbereidingen zijn onderweg voor Mijn Tweede Komst.
Donderdag, 10 mei 2012, 20:38 u.
Mijn zeer geliefde dochter, een groot aantal voorbereidingen zijn onderweg voor Mijn Tweede Komst.
Veel mensen in de wereld kunnen en zullen nu gered worden door de gebeden van Mijn geliefde volgelingen
en uitverkoren zielen.
Zo veel meer dan het geval zou geweest zijn zonder de offers van diegenen die dicht bij Mij zijn.
Ik smacht ernaar jullie allen mee te nemen in het Nieuwe Tijdperk van Vrede, het Nieuwe Paradijs op Aarde.
Als alleen maar die koppige zielen zouden luisteren, die Mijn oproep van Barmhartigheid weigeren en
voor wie het nodig is zichzelf in Mijn ogen te redden.

332

Veel gelovigen zijn lauw en niet geschikt om binnen te gaan in Mijn Nieuw Koninkrijk. Hun gesloten en
verharde harten verwerpen Mij terwijl Ik nu spreek.
Zij bewijzen Mij slechts lippendienst in de kerken, maar beweren toch Mij te volgen.
Nu Ik Mijn Hand van Barmhartigheid uitstrek om hun hand in de Mijne te nemen, duwen zij Mij terzijde.
Zo wantrouwig, zo gebrekkig in het werkelijk begrijpen hoe Ik vanuit de Hemel met de wereld communiceer,
maken zij er aanspraak op te geloven in Mijn Goddelijkheid.
Toch kunnen zij niet aanvaarden dat Ik de macht heb om tot de wereld te spreken door Goddelijke
Openbaringen.
Ze missen de kans om de extra genaden vast te grijpen die Ik hun verlang te geven om hen tot Mijn Heilig
Hart te brengen.
Het is een beetje zoals een dorp dat honger lijdt en niets te eten heeft terwijl zij langzaam sterven.
Toch sta Ik vlakbij hen en kan hun al het voedsel geven om hen te ondersteunen voor het Eeuwig Leven.
Maar zij kunnen Mij niet zien.
Velen willen Mij niet zien omdat zij twijfelen dat Ik nu met hen zou kunnen spreken.
Voor diegenen in de wereld die niet geloven en geen interesse hebben in een andere wereld buiten deze,
vraag Ik aan jullie, Mijn volgelingen, Mij te helpen hen te redden, hen te beschutten.
Spoedig zullen zij begrijpen dat zij een ziel hebben. Dan zal Ik jullie allen vragen Mijn Woord te verkondigen
zodat heel de mensheid in Mijn Nieuwe Paradijs kan leven.
Alstublieft, verspreid Mijn Woord, Mijn Gebeden, Mijn Boodschappen en Mijn Waarschuwingen onder alle
zielen, vooral onder diegenen die geen vertrouwen, geloof of kennis hebben omtrent Mijn Belofte weder te
komen om te oordelen over levenden en doden.
Zij hebben niet veel tijd, dus roep Ik jullie dringend op om voor hun zielen te bidden.
Jullie Jezus

428. De Maagd Maria: Ga en open jullie ogen, kinderen en luister, bevraag en
beschouw al wat jullie aangeboden wordt in de naam van God.
Zaterdag, 12 mei 2012, 10:00 u.
Mijn kind, wanneer het gebulder van Satan en zijn demonen luider wordt en hun luidkeelse schreeuwen in
de Hemelen gehoord wordt, dan moet Ik Gods kinderen waarschuwen hun ogen te openen.
Kijk rondom jullie en wat zien jullie?
Onrust, ruzies, wanhoop en strijd. Dat alles wordt aangestoken door de boze geesten die de
mensheid omringen.
Losgelaten uit de Hel is hun aantal groot. Op geen enkel moment zullen zij de kwellingen verminderen die zij
uitspuwen omwille van de haat die zij hebben voor al Gods kinderen.
Deze gevallen engelen waren jaloers wanneer Mijn Vader, God de Allerhoogste, de mensheid en het
universum schiep.
Hun hoogmoed en hun weerzin hebben tot hun val geleid en zij werden in de Hel geworpen.
Geleid door Satan, werd hun haat zichtbaar toen Ik de Mensenzoon bracht, de Redder van de wereld.
Hun haat voor Mij overtreft alles wat door de mensheid gekend is.
Als Koningin van alle Engelen, bracht dat hen in beroering. Zij wisten dat er geen terugkeer meer zou zijn
naar die Goddelijke Hiërarchie.
Om God, Mijn geliefde Vader te treffen, willen zij datgene vernietigen wat Hem het dichtst aan Zijn
Hart ligt, namelijk Zijn dierbare en geliefde kinderen.
Door Zijn kinderen te verleiden, door middel van zondige bekoringen, stelen zij zielen.
Mijn Vader zal deze boosaardigheid niet toelaten en de tijd is nabij voor deze gevallen engelen om
uiteindelijk in de vuuroven geworpen te worden. Zij weten dat.
Onder de leiding van Satan versterken zij nu hun plannen en elke seconde van de dag veroorzaken
zij vernielingen in de wereld.
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Gods kinderen moeten zich ervan bewust zijn dat het hun plan is om alles weg te rukken wat dierbaar is aan
God, de Almachtige Vader.
Daarom is hun eerste doel Zijn Heilige Kerken.
Wanneer zij in Gods Kerken infiltreren, infiltreren zij Gods kinderen.
Kinderen, word wakker voor wat gebeurt voor jullie ogen. Jullie moeten te allen tijde waakzaam zijn.
Bid, bid, bid dat jullie mogen gezegend zijn met genaden om het kwaad te herkennen wanneer het jullie
wordt voorgesteld alsof het deel uitmaakt van Gods plan, terwijl dat niet zo is.
Het zal een sterk geloof vergen en de aanvaarding van de Waarheid die vervat zit in deze Hemelse
boodschappen om op de rechte weg naar het eeuwig leven te blijven.
Het Eeuwig Leven moet verwelkomd worden, kinderen, en mag nooit verworpen worden ten gunste
van valse beloften.
Deze valse beloften worden in deze tijd aan de wereld voorgesteld door diegenen die jullie naties
leiden en die mogelijks beïnvloed zijn door de koning van de leugens.
Ga en open jullie ogen, kinderen en luister, bevraag en beschouw al wat jullie aangeboden wordt in de naam
van God.
Jullie geliefde Koningin van Vrede
Moeder van Verlossing

429. Mijn Nieuw Koninkrijk: jullie zullen met grote overvloed overstelpt worden en
niets meer verlangen.
Zondag, 13 mei 2012, 16:00 u.
Mijn zeer geliefde dochter, het is tijd om te begrijpen dat Mijn boodschappen er niet zijn om vrees aan te
jagen.
Zij zijn er om liefde te brengen. Zij worden ook gebruikt om aan diegenen die zondigen of verkeerd handelen
te zeggen dat zij zichzelf in Mijn ogen moeten verlossen, of anders voor altijd voor Mij verloren zijn.
Hoe zou Ik de mensheid de Waarheid niet kunnen vertellen?
Ik begrijp dat jij, Mijn dochter, als ontvanger van deze Goddelijke Boodschappen je van tijd tot tijd belast
voelt. Je moet nooit angst toelaten in je hart, want die komt niet van Mij.
Heb Ik jullie niet gezegd dat er een wondermooi Nieuw Tijdperk van Vrede op komst is voor al
diegenen die Mij liefhebben?
Wat valt er dan te vrezen?
Is het bezorgdheid voor jullie toekomst, jullie familie of de onwetendheid omtrent wat komen gaat? Indien dat
het geval is moeten jullie het volgende weten.
Ik bemin jullie allen. Ik wil al Gods kinderen verenigen als een Heilige Familie, samen verbonden in liefde.
Daarom communiceer Ik nu, in een ruime tijdspanne, om jullie dichter naar Mij toe te trekken.
Om er zeker van te zijn dat jullie je allen zullen keren en jullie harten openen voor de liefde die Ik voor iedere
ziel op deze aarde heb, moet Ik de mensheid waarschuwen voor de gevaren waar zij tegenover staat.
Indien Ik jullie niet zou beminnen, zou Ik jullie niet waarschuwen.
Mijn Liefde is zo machtig dat het een liefde betreft die geen enkel mens kent. Want niet één onder jullie zou
in staat zijn de Liefde te kunnen voelen die Ik voor jullie heb.
Mijn Liefde betekent dat Ik niet wil dat Gods kinderen lijden.
Ik zal jullie allen, die de Waarheid na De Waarschuwing zullen inzien, vastnemen en jullie de Liefde
tonen die Ik heb.
Jullie en al diegenen die Mij toebehoren in geest, ziel en lichaam, zal het meest uitgelezen geschenk
gegeven worden, dat zal jullie verstand te boven gaan.
Het Nieuwe Paradijs verwacht jullie en de aarde, waarvan jullie denken erom te zullen treuren, zal
niets meer betekenen wanneer jullie het Koninkrijk zullen zien dat voorbereid werd.

334

Mijn kinderen, er is veel om naar uit te kijken. Vrees is onnodig.
Integendeel, bedenk dat jullie het eeuwig leven zal gegeven worden.
Jullie zullen met grote overvloed overstelpt worden en niets meer verlangen.
De kleuren, de geuren, de liefde die jullie zullen voelen voor allen rondom jullie, de vrede in jullie
families, de afwezigheid van vrees, jullie zielen vol liefde voor God en jullie volmaakte lichamen – hoe
zouden jullie niet verlangen naar Mijn Koninkrijk?
Mijn Koninkrijk zal jullie nieuwe thuis worden wanneer Hemel en aarde zullen samensmelten en de doden,
die Mij als hun Redder hebben aanvaard, zullen verrijzen om zich te verenigen met hun families, hun
broeders en zusters in liefde en geluk.
De opluchting die jullie zullen voelen wanneer de wereld van zonde waarin jullie nu leven niet meer
bestaat, zal jullie vreugde, kalmte en voldoening schenken.
Geen zorgen, angsten, benauwdheden of zonden meer.
Jullie zullen nog steeds een vrije wil hebben, maar het zal anders zijn. Jullie zullen in volledige
harmonie leven met Mij, in overeenstemming met de Heilige Goddelijke Wil van Mijn Vader. Hij heeft
geduldig gewacht op dit moment.
Ik bereid geduldig al Gods kinderen voor opdat niet één ziel verloren zou gaan.
Dus, Mijn liefste dochter, vrees niet.
Het lijden zal niet lang meer duren. In plaats daarvan zal het huis komen waartoe elk kind van God behoort.
Dat is Mijn belofte aan jullie allen. Wees niet bedroefd, beangstigd of bezorgd, want dat is totaal overbodig.
Leer enkel Mij meer te beminnen. Hoe meer jullie Mij beminnen, hoe meer jullie Mij zullen vertrouwen.
Dan alleen zullen jullie niet meer vrezen.
Dan alleen zullen jullie waarlijk vrij zijn.
Ik bemin jullie allen. Vergeet dat nooit, vooral wanneer jullie je zorgen maken over de toekomst.
Jullie geliefde Verlosser
Jezus Christus

430. Gebedsverzoeken: Ga nu en noem dit verzoek ‘Mijn Roep tot Jezus’.
Maandag, 14 mei 2012, 18:00 u.
Mijn innig geliefde dochter, jouw gave aan Mij is aanvaard en als gevolg daarvan zullen opnieuw vijf miljoen
zielen gered worden*.
Het is Mijn diepste wens om een einde te maken aan je lijden, maar deze kostbare gave die je Mij
geschonken hebt zal er nu voor zorgen dat meer van Gods kinderen zullen gered worden.
Vergeet nooit dat deze zending erin bestaat de mensheid te redden van de Hel. Ik heb jouw hulp nodig en
die van anderen om dat te bereiken.
Voel jezelf nooit alleen want Ik bemin je en ben de hele tijd bij je. Zo veel meer van Gods kinderen beginnen
Mijn stem eindelijk te horen.
Het werk van de Heilige Geest zal vruchten voortbrengen en zeer spoedig zal de liefde van God in de harten
gevoeld worden, zelfs in de meest dorre.
Deze verloren, lege en dorre zielen zullen een Liefdevlam voelen en getuige zijn van een gemeenzaam
verlangen deel uit te maken van Mijn Nieuw Koninkrijk op aarde. Velen zullen niet begrijpen waarom, maar
zij zullen niet in staat zijn om hun warme, liefdevolle en vredevolle gevoelens te negeren.
Zo velen zullen verbaasd zijn en verlangen met Mij te spreken. Jij moet nu overal mensen samenbrengen
om de gave van Mijn Liefde te vragen. Zij moeten vragen dat bijzondere gunsten zouden verleend worden.

* De zielen waarnaar in de eerste zin verwezen wordt hebben te maken met het persoonlijk offer van Maria van de
Goddelijke Barmhartigheid en verwijzen niet naar de wereld in zijn geheel, omdat doorlopend miljarden zielen gered
worden dankzij het gebed.
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Jij, Mijn dochter, moet één dag per week hiervoor aanduiden. Elke verloren ziel moet Mij vragen haar te
helpen. Indien hun vraag overeenstemt met Mijn Heilige Wil, dan zal Ik hun gebeden verhoren. Dat zal hen
een sterkere band naar Mijn Heilig Hart en Mijn Grote Barmhartigheid bijbrengen.
Ga nu en noem dit verzoek ‘Mijn Roep tot Jezus’
Mijn dochter, doe dat zo gauw mogelijk omdat Ik deze zielen verlang te beschermen, vooral diegenen die dit
spreken nu niet aanvaarden. Zij zullen uiteindelijk beseffen hoe dicht Ik bij elke ziel afzonderlijk aanwezig
ben.
Zeg hun dat Ik iedereen bemin en niet één zondaar uitsluit ongeacht de ernst van hun zonden.
Al wat Ik hun vraag is naar Mij te komen en Mij te vragen hen te helpen.
Jullie Jezus

431. Tweede Zegel: Wereldoorlog 3.
Woensdag, 16 mei 2012, 3:10 u.
Mijn innig geliefde dochter, Ik moet jullie verwittigen dat een derde wereldoorlog staat uit te breken in de
wereld.
Zoals je kan zien vloeien Mijn tranen vanmorgen*.
Het Tweede Zegel staat op het punt verbroken te worden zoals voorzegd aan Johannes de Evangelist in het
Boek der Openbaring.
Het zal beginnen in Europa.
Jullie banksysteem zal de oorzaak zijn en Duitsland zal, eens te meer, betrokken zijn in deze tragedie
zoals ook de voorbije twee keren het geval was.
Wanneer het begint zal er veel te doen zijn over hoe de economie te redden en (de) catastrofe zal
Griekenland treffen met veel weerslag in Frankrijk.
Het Midden-Oosten zal er eveneens bij betrokken zijn met Israël en Iran in oorlog en Syrië zal een
ernstige rol spelen in de ondergang van Egypte.
Mijn dochter, Ik maak je wakker om je dit te zeggen, niet om je angst aan te jagen, maar om op dit moment
veel gebed te vragen voor Europa.
Want door de oorlog en gebrek aan geld, zal een groot deel van de oogst verloren gaan en dat zal leiden
tot de opening van het Derde Zegel, wat hongersnood betekent.
Daarom roep Ik al Gods kinderen op om te trachten een voorraad gedroogd voedsel en onbederfelijk
voedsel op te slaan om jullie families te voeden. Het is belangrijk om jullie eigen oogst voort te
brengen, indien mogelijk.
Onthoud nochtans dat gebed veel van dit lijden kan verzachten.
Het effect van deze oorlog zal zijn dat Mijn Katholieke Kerk op aarde zal opgezogen worden in een ene
wereldkerk, in de naam van eenmaking.
Die eenmaking, of valse vrede, zal een realiteit worden nadat de Antichrist verschijnt om een valse vrede en
een zogezegd einde van de oorlog tot stand te brengen.
Dit vreedzaam pact zal betrekking hebben op de Westerse wereld totdat China en Rusland betrokken
worden omwille van wereldwijde belangen.
Zij zullen een bedreiging vormen voor het ‘Beest met de Tien Horens’, Europa, en zullen het overwinnen
om het communisme in te voeren.
De ‘Rode Draak’, China, heeft reeds een stevige voet in de wereld door hun controle over de
wereldfinancies.
De Rode Draak en ‘De Beer’ die Rusland is, houden niet van God.
Zij worden geleid door de Antichrist die uit het Oosten komt en zich verbergt achter gesloten deuren.

* Noot: Wanneer Maria deze boodschap neerschreef rolde er een (natte) traan van de foto van Jezus die voor haar
stond.
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Wanneer deze profetieën zich ontvouwen zal de hele wereld in deze boodschappen geloven. Er zullen dan
geen twijfels meer zijn.
Alstublieft bid dit Kruistochtgebed (54) daar het de impact van deze gebeurtenissen zal helpen afzwakken.

Kruistochtgebed (54)
Gebed tot de Vader om de impact van Wereldoorlog 3 af te zwakken.
“O Hemelse Vader, in de Naam van Uw Geliefde Zoon, Jezus Christus, Die buitengewoon geleden heeft voor de
zonden van de mensheid, alstublieft help ons in deze moeilijke tijden die voor ons staan.
Help ons om de vervolging te overleven die gepland wordt door hebzuchtige leiders en door hen die Uw Kerken
en Uw kinderen willen vernietigen.
Wij smeken U, lieve Vader, om onze families te helpen voeden en het leven te redden van diegenen die tegen
hun wil in een oorlog zullen gedwongen worden.
Wij beminnen U, lieve Vader. Wij smeken U om ons te helpen in onze tijd van nood. Red ons uit de greep van de
antichrist. Help ons om zijn merkteken te overleven, het merkteken van het beest, door te weigeren het te
aanvaarden.
Help diegenen die U beminnen om trouw te blijven aan Uw Heilig Woord, te allen tijde, zodat U ons de Genaden
kan verlenen om te overleven naar Lichaam en Ziel. Amen.”
Mijn dochter, Ik weet dat dit nieuws als een schok mag overkomen, maar onthoud dat gebed en het Zegel
van de Levende God (Kruistochtgebed 33) Mijn volgelingen zal beschermen.

Kruistochtgebed (33)
Om Mijn Zegel te erkennen en het met liefde, vreugde en dankbaarheid te ontvangen.
God de Vader vraagt dat allen dit Zegel aanvaarden als een bescherming voor elk en iedereen, en onze families, gedurende de
toekomstige moeilijke tijden waarin we zullen moeten leven.

“O mijn God, mijn liefhebbende Vader, ik aanvaard met liefde en dankbaarheid Uw Goddelijk Zegel van
Bescherming.
Uw Godheid omringt voor eeuwig mijn lichaam en ziel.
Ik buig in nederige dankzegging en bied U, mijn Geliefde Vader, mijn diepe liefde en trouw aan.
Ik smeek U om mij en mijn geliefden te beschermen met dit bijzondere Zegel en ik wijd mijn leven aan Uw dienst
voor eeuwig en altijd.
Ik houd van U, lieve Vader.
Ik vertroost U in deze tijden, lieve Vader.
Ik offer U op het Lichaam, het Bloed, de Ziel en de Godheid van Uw welbeminde Zoon als verzoening voor de
zonden van de wereld en voor de redding van al Uw kinderen. Amen.”
Mijn Restkerk, jullie Mijn kinderen, zullen overleven al zal het niet gemakkelijk zijn.
Jullie zullen geïntimideerd worden omwille van jullie Christelijkheid, maar jullie zullen Mij nooit verloochenen
of verwerpen.
Daarvoor zullen jullie gaven ontvangen. Mijn Gave van het Zegel van de Levende God zal jullie
onzichtbaar maken voor jullie vijanden.
Bid het vanaf nu elke dag. Houd het binnen handbereik in jullie huizen en laat het zegenen door een
priester.
Begin spoedig met jullie voorbereidingen want de dag van de twisten in Europa zijn niet meer veraf.
Jullie Jezus

432. De Maagd Maria: Mijn profeten in de wereld zal opgedragen worden te bidden
om de gevaren af te wenden die verbonden zijn aan een wereldoorlog.
Woensdag, 16 mei 2012, 9:00 u.
Mijn kind, alstublieft, tracht sterk te blijven in dit werk voor Mijn Zoon.
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Het is belangrijk dat al diegenen die geloven in de Waarheid van het Heilig Woord, dat op dit moment
aan de wereld gegeven wordt, rustig blijven.
Jullie plicht is het de instructies van Mijn geliefde Zoon te beantwoorden. Gebed en vertrouwen in Mijn Zoon
zal jullie redding bewerken.
De gave van het Zegel van de Levende God zal jullie grootste bescherming zijn tijdens een periode
van oorlog of strijd.
Door plechtige trouw te beloven aan God de Vader, door middel van de aanvaarding van die vrije gave,
zullen jullie vrij blijven.
Vergeet nooit de kracht van het gebed en hoe het de impact van zulke gebeurtenissen kan
verzwakken.
Helaas, veel van deze gebeurtenissen moeten plaatsvinden want zij werden voorzegd.
Kinderen, Ik richt Mij nu tot al diegenen die Mij vereren, jullie geliefde Moeder, te begrijpen dat dit een
oproep is vanuit de Hemel.
Al Mijn profeten in de wereld zal opgedragen worden te bidden om de gevaren af te wenden die
verbonden zijn aan een wereldoorlog.
Jullie moeten volhouden in jullie lijden en het als een gave aan God de Vader opofferen.
Het dagelijks Rozenkransgebed is op dit moment belangrijk ongeacht tot welke Christelijke Kerk
jullie behoren.
Jullie moeten de Rozenkrans bidden omdat hij bescherming biedt aan de naties die hem dagelijks en met
velen bidden.
Bid, bid, bid op dit moment voor Europa en richt jullie tot Mijn Zoon en vraag Hem de sterkte, de moed en de
volharding die vereist zijn om jullie vertrouwen in God te handhaven.
Jullie geliefde Moeder
Koningin van Hemel en Aarde
Moeder van Verlossing

433. Richt gebedsgroepen op, toegewijd aan ‘Jezus tot de Mensheid’.
Woensdag, 16 mei 2012, 17:38 u.
Mijn zeer geliefde dochter, Ik moet beklemtonen, aan al diegenen die in Mij geloven, dat het belangrijk is om
voor elk van jullie naties te bidden.
Om dat op een doeltreffende manier te doen, moeten jullie gebedsgroepen oprichten, toegewijd aan
‘Jezus tot de Mensheid’.
Gebruik deze groep om al de Kruistochtgebeden te bidden die jullie gegeven werden.
Mijn dochter, Maria, zal ervoor zorgen dat deze opgesteld worden op zulk een wijze dat jullie ze waar
ook ter wereld kunnen afprinten.
Alstublieft, verspreid Mijn Heilig Woord aan alle leden van de clerus.
Sommigen zullen Mijn boodschappen verwerpen.
Anderen zullen ze met liefde in hun harten omarmen.
Nochtans zullen jullie in de meeste gevallen belachelijk gemaakt worden en verworpen in Mijn Heilige
Naam.
Jullie zullen lijden zoals Mijn apostelen geleden hebben en in sommige delen van Mijn Kerk op aarde
tot een voorwerp van spot gemaakt worden.
Deze verbale en ruwe beledigingen zullen hevig zijn en jullie zullen gekwetst zijn. Maar Ik zeg dit.
Onthoud dat de haat die jullie betoond wordt het bewijs is dat Ik het inderdaad ben, jullie Jezus, die jullie
vanuit de Hemel toespreek.
Want uit dit lijden zal Ik jullie opnieuw en opnieuw laten opstaan elke keer jullie tegen de grond
worden gestampt.
Ik zal jullie oprichten en sterker maken dan voorheen.
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Waarom doe Ik dat? Ik doe dat opdat jullie geschikt en sterker zullen worden om Mijn Heilig Woord te
verspreiden.
Want alleen dan zullen jullie grotere gaven ontvangen waarvan Ik jullie zal voorzien door Mijn Heilige Geest.
Dus sta op en zet jullie in beweging om jullie natie voor te bereiden opdat zij de wapenuitrusting zal
ontvangen die ze nodig heeft om het Merkteken van het Beest te vermijden.
Vergeet nooit het belang van het Zegel van de Levende God.
Het zal jullie en je familie beschermen, niet enkel een geestelijke, maar eveneens een lichamelijke
bescherming.
Jullie zijn gezegend om het Zegel te ontvangen en het is jullie plicht ervoor te zorgen dat overal
zoveel mogelijk van Gods kinderen het ontvangen.
Onthoud dat Ik elke minuut naast al Mijn volgelingen sta en wanneer zij Mijn werk uitvoeren zullen zij
bijzondere genaden ontvangen om hen moedig, sterk en vastberaden te maken om de zielen te redden van
elke man, vrouw en kind in de wereld.
Jullie geliefde Verlosser

434. De Maagd Maria: Dit Zegel werd voorzegd in het Boek van Johannes (Boek der
Openbaring).
Donderdag, 17 mei 2012, 8:50 u.
Mijn kind, Gods kinderen zullen in staat zijn hun geloof, hun moed en hun veiligheid te beschermen tijdens
gelijk welke oorlog indien zij het Kruistochtgebed (33) het ‘Zegel van de Levende God’ blijven bidden.

Kruistochtgebed (33)
Om Mijn Zegel te erkennen en het met liefde, vreugde en dankbaarheid te ontvangen.
God de Vader vraagt dat allen dit Zegel aanvaarden als een bescherming voor elk en iedereen, en onze families, gedurende de
toekomstige moeilijke tijden waarin we zullen moeten leven.

“O mijn God, mijn liefhebbende Vader, ik aanvaard met liefde en dankbaarheid Uw Goddelijk Zegel van
Bescherming.
Uw Godheid omringt voor eeuwig mijn lichaam en ziel.
Ik buig in nederige dankzegging en bied U, mijn Geliefde Vader, mijn diepe liefde en trouw aan.
Ik smeek U om mij en mijn geliefden te beschermen met dit bijzondere Zegel en ik wijd mijn leven aan Uw dienst
voor eeuwig en altijd.
Ik houd van U, lieve Vader.
Ik vertroost U in deze tijden, lieve Vader.
Ik offer U op het Lichaam, het Bloed, de Ziel en de Godheid van Uw welbeminde Zoon als verzoening voor de
zonden van de wereld en voor de redding van al Uw kinderen. Amen.”
Dit is één van de laatste, en het grootste Zegel van Bescherming, van alle gebeden die aan de mensheid
gegeven werden vanuit de Hemel.
Het is bedoeld om alles te helpen doorstaan tijdens om het even welke vervolging, vooral in tijden van
overheersing en oorlog.
Dit zegel werd voorzegd in het Boek van Johannes en veel goddelijke machten zijn eraan verbonden.
Koester het en gebruik het om niet alleen jullie zelf maar ook jullie families te beschermen.
Deze herinnering is op dit moment nodig.
Ga in vrede.
Jullie geliefde Moeder
Moeder van Verlossing
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435. De Ene Restkerk zal onverslagen standhouden tot de opkomst van het Nieuwe
Jeruzalem.
Vrijdag, 18 mei 2012, 10:48 u.
Mijn zeer geliefde dochter, weet dat de verbreiding van Mijn Heilige Geest nu in de wereld onstuitbaar gaat
worden.
De Vlam van de Waarheid zal de wereld verrukken en de zielen van velen vullen met het simpele wonder
van Mijn Grote Barmhartigheid.
Veel bekeringen zullen plaatsvinden en het zal dan zijn dat Mijn overgebleven leger zal opstaan om
een indrukwekkende macht te worden in de strijd tegen de Antichrist.
Mijn overblijvende Christelijke Kerk zal het Heilig Evangelie verspreiden in alle hoeken van de wereld.
Vuur zal neerkomen over diegenen die Mijn Restkerk trachten te schaden. Want weinigen zullen in staat zijn
de Waarheid van Mijn Heilig Woord te weerstaan wanneer het hun wordt getoond.
Het zullen er zo velen zijn dat het zal oplopen tot meer dan 20 miljoen.
Leiders zullen onder jullie opkomen en jullie zullen op sommige plaatsen jullie geloof in het verborgene
moeten praktiseren.
Jullie zullen een Kruistocht van Mijn Leer leiden en Mijn Kruistochtgebeden zullen jullie wapen zijn om de
vijand te verslaan.
Vreemdelingen zullen nabij komen, volken van verschillende landen zullen samensmelten en religies die in
het verleden verscheurd waren omwille van hun tegenstellingen, zullen zich allen samen verenigen.
De Ene Restkerk zal onverslagen standhouden tot de opkomst van het Nieuwe Jeruzalem.
Dan zal Mijn Tweede Komst plaatsvinden.
Wanneer Mijn Nieuw Jeruzalem oprijst uit de as vanwaar al diegenen die Mij bestreden dachten dat
Mijn Kerk op aarde tot op de grond was platgebrand.
En dan zal het zover zijn.
Het Nieuwe Begin.
Het Nieuwe Tijdperk.
De Nieuwe Hemel en de Nieuwe Aarde.
De tijd waarin de Goddelijke Wil van Mijn Vader zich eindelijk realiseert.
Sta nu op, Mijn Leger. Diversifieer en spreid jullie vleugels. Wijk nooit af van de waarheid die in de Heilige
Bijbel staat.
Twijfel nooit aan de woorden van de Heilige Schrift.
Want al diegenen onder jullie die dat wel betwijfelen, ook onder de leden van Mijn Kerk op aarde, jullie
moeten in dat geval jullie harten openen voor de Waarheid.
De Bijbel bevat het Heilig Woord van God. De Bijbel bevat de hele Waarheid.
Hij liegt niet.
Indien jullie de Waarheid ontkennen die daarin staat, ontkennen jullie het Woord van God.
Jullie Verlosser
Jezus Christus

436. God de Vader: Vrees Mijn Hand niet maar veeleer de hand van diegenen die
jullie vijanden zijn.
Vrijdag, 18 mei 2012, 15:20 u.
Mijn liefste dochter, vandaag spreek Ik tot jou om diegenen te troosten die bang zijn voor de toekomst.
De toekomst, lieve kinderen, ligt in Mijn Heilige handen.
De tijd voor het nieuwe Koninkrijk is gekomen, het Koninkrijk waarover Mijn geliefde Zoon zal heersen.
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Dit is de eindfase waarin de aarde wordt voorbereid om de grote menigten voort te brengen die Mijn Zoon
beminnen en, mettertijd, Mij beminnen.
Veel moet er gebeuren opdat Mijn Goddelijke Wil zou gedaan worden en gebed, geduld en moed zijn
nodig.
Vrees Mijn Hand niet maar veeleer de hand van diegenen die jullie vijanden zijn.
Veel boosaardigheid grijpt snel om zich heen in de wereld en voor Mij is de tijd gekomen om die
naties te straffen die Mijn kinderen op aarde kwellen.
Wanneer de strijd begint, zullen de huizen die Mij, God de Vader, eren, vernieuwd worden.
Spoedig zullen zij beseffen hoe zij de ene ware Messias verworpen hebben die Ik in de wereld zond in
Mijn Zoon Jezus Christus, om de wereld te verlossen.
Dan zullen zij die geloven in Mijn Zoon en in Mij, de Allerhoogste God, eendrachtig opstaan om de grond
voor te bereiden zodat de Tweede Komst van Mijn Zoon kan plaatsvinden.
Alleen wanneer de zuivering voltooid is, zal Mijn Zoon terugkeren.
De zuivering waarover Ik spreek is wanneer de goeden zullen gescheiden worden van de boosaardige
mensen. Degenen die hun leven leiden vol van leugens die Satan in hun zielen geplant heeft, hebben nog
steeds tijd om berouw te tonen.
Elke poging zal door Mij ondernemen worden om hen te redden van het Beest, want zo gemakkelijk
geef Ik Mijn kinderen niet op.
Ik zal door de verscheidene goddelijke interventies, door Mij bekrachtigd, trachten hen in Mijn Barmhartige
Armen te nemen om hen te redden.
Vertrouwen en geloof in Mij is het pad naar het Eeuwig Leven.
Enkel door Mijn Zoon, de Redder van de Wereld, kunnen jullie tot Mij komen, de Vader van het
universum.
Want om tot Mij te komen, moeten jullie vrij zijn van zonden.
Om vrij te zijn van zonden is het nodig dat jullie jezelf verlossen in de Ogen van Mijn Zoon.
Net zoals Ik Mijn Zoon de eerste keer zond om jullie verlossing te schenken, zo zal Ik Hem nog een keer
zenden om jullie voor de laatste keer te redden vooraleer de Nieuwe Hemel en de Nieuwe Aarde
samensmelten om één te worden.
Degenen die de Grote Barmhartigheid van Mijn Zoon weigeren te aanvaarden, na deze laatste Kruistocht
om al Mijn kinderen in het Paradijs te brengen, hun rechtmatig erfdeel, zullen voor altijd verloren zijn.
Hierna is er geen terugkeer meer mogelijk.
Vergeet nooit wie Ik Ben.
Ik Ben God de Vader en Ik heb jullie geschapen.
Ik bemin jullie.
Ik verlang jullie allen naar huis te brengen, maar hoe vloeien Mijn tranen.
Dat omwille van het feit dat er zo velen zullen zijn die Ik niet zal kunnen redden tenzij zij zich tot Mij keren en
vragen hen te helpen.
Deze oproep vanuit de Hemel is voorzegd geweest.
Alleen het Lam van God, Mijn Zoon, heeft de autoriteit om de komende gebeurtenissen te openbaren.
Hij alleen kan de Zegels openen.
Hij doet dit nu met de hulp van de Zevende Engel, de Zevende Boodschapper.
Open jullie ogen en aanvaard dat eindelijk het voorzegde Boek der Waarheid nu voor jullie ogen
hoofdstuk na hoofdstuk geopend wordt.
Aanvaard het als een geschenk, want het zal jullie eeuwig leven brengen.
Jullie geliefde Vader in de Hemel
God de Allerhoogste
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437. De Maagd Maria: De Boze valt diegenen aan die God het meest beminnen.
Zondag, 20 mei 2012, 12:15 u.
Mijn kind, net zoals meer van Gods kinderen deze heilige boodschappen omarmen, zo zullen ook meer
mensen die verwerpen.
Allen die Mijn Zoon het meest nabij zijn zullen door de Boze bekoord worden om zich af te keren.
Zij zullen het meeste lijden en twijfels zullen hun verstand voor de waarheid blokkeren.
De Boze valt diegenen aan die God het meest liefhebben.
Wanneer hij hen blind maakt voor de waarheid, dan wint hij.
Zij die Mij, de Moeder van God, vereren, zullen eveneens een doelwit zijn waarbij de Boze hen zal
wegtrekken van het Boek der Waarheid.
De Boze geeft nooit op. Hij veroorzaakt vreselijke kwellingen bij die liefhebbende zielen opdat zij het Woord
van God zouden verloochenen.
Ik smeek al diegenen die Mijn Zoon beminnen om te luisteren naar Mijn oproep. Jullie moeten
luisteren wanneer Mijn Zoon tot jullie spreekt.
Verkwansel de kans niet om jullie broeders en zusters te helpen het eeuwig leven te verkrijgen dat hun
beloofd werd.
Sta niet toe dat twijfels die door de Bedrieger gezaaid worden, miljoenen zielen verhinderen om
gered te worden.
Dat is de hevige tegenstand die jullie vanaf vandaag zal bestormen.
Jullie moeten Mij, jullie Moeder, roepen om jullie te helpen, jullie te begeleiden en jullie op de rechte weg te
voeren.
Jullie geliefde Moeder
Moeder van Verlossing

438. Bid opdat jullie de ware profeten mogen herkennen van diegenen die niet in
Mijn Heilige Naam spreken.
Zondag, 20 mei 2012, 18:10 u.
Mijn zeer geliefde dochter, zeg aan Gods kinderen dat Mijn Profeten in de wereld van vandaag net zoals in
het begin zullen verworpen worden.
Zij die vandaag beweren te komen in Mijn naam, maar die geen boodschappen van God ontvangen,
zullen omarmd en aanvaard worden.
Zij die Mijn Heilig Woord openbaar verkondigen en die in de Naam van Mijn Vader profeteren, zullen de
grootste verwerping ervaren.
Priesters en clerus zullen Mijn Profeten van vandaag aanvallen omdat Satan hen blind maakt voor
Mijn Heilig Woord.
Laat elk die probeert om de ware profeten van God te stoppen, weten dat zij in Gods ogen een zware zonde
zullen begaan.
Gewijde dienaars en zij die de waarheid van Mijn leer verkondigen, zullen gestraft worden indien zij zouden
proberen deze heilige zending te saboteren.
Diegenen die niet geloven in Mijn Heilig Woord dat op dit moment aan de wereld gegeven wordt
moeten zwijgen.
Want indien jullie dat niet doen en Mij aanklagen, zullen jullie verantwoordelijk geacht worden en jullie zullen
wenen en Mij smeken jullie te vergeven.
Tegen dan zal de schade die jullie veroorzaakten, gevoeld zijn geweest daar waar zielen verloren zullen zijn.
Verwerp nooit Mijn Heilig Woord dat jullie door de profeten gegeven wordt.
Omarm het en aanvaard het want er is veel werk nodig om heel de mensheid voor te bereiden op Mijn
Nieuw Koninkrijk.

342

Onthoud dit.
Wanneer de mens Mijn Woord verloochent, kan dat verwacht worden als Satan de aarde rondzwerft.
Wanneer een trouwe dienaar van God Mij verwerpt is het alsof een zwaard Mij doorboort.
Dat is de allerpijnlijkste afwijzing van alle.
Kom tot Mij jullie allen. Indien jullie niet geloven, bid dan opdat de Waarheid jullie spoedig getoond zal
worden.
Wanneer jullie twijfelen, richt jullie dan tot Mij en vraag Mij jullie hart te openen.
Laat Mij jullie met genaden vullen zodat jullie Mij op tijd zullen helpen zielen te verzamelen vanuit alle delen
van de wereld.
Geloof niet dat De Tweede Komst kan of zal plaatsgrijpen zonder de hulp van Mijn profeten, gezonden om
jullie voor te bereiden zodat jullie in staat zouden zijn om Mijn Koninkrijk binnen te gaan.
Bid opdat jullie de ware profeten herkennen van diegenen die niet spreken in Mijn Heilige Naam.
Wee diegenen die zich vernietigend uitlaten over Mijn profeten, want zij zullen hun beledigingen
moeten verantwoorden tegenover Mijn Heilige Vader, God de Allerhoogste.
Ga, open jullie ogen.
Zie wanneer Ik jullie de waarheid openbaar.
Draai jullie hoofd niet.
Sluit jullie ogen niet.
Het is tijd voor jullie om te kiezen.
Volg Mij en help Mijn kinderen naar het Eeuwig Leven te brengen.
Draai jullie rug en jullie ontzeggen die zielen de kans zichzelf in Mijn ogen te verlossen.
Jullie Jezus

439. De tijd komt naderbij voor De Waarschuwing om plaats te hebben.
Maandag, 21 mei 2012, 20:15 u.
Mijn zeer geliefde dochter, de tijd waarop De Waarschuwing zal plaatsvinden komt naderbij.
Toch is er nog zoveel werk te doen om zielen op Mijn Grote Barmhartigheid voor te bereiden.
Ik roep diegenen die Mij liefhebben op om vurig te bidden voor de wereldwijde bekering die Ik
verlang.
Zo velen zullen in Mijn armen lopen, hun zielen overlopend van opluchting, omdat zij weten dat Ik het ben,
hun geliefde Jezus, die hen wenk.
Zo velen zullen de waarheid bestrijden wanneer die hun aangeboden wordt. Het bewijs dat Ik zal openbaren
zal niet voldoende zijn om een enkel vlammetje van liefde in hun zielen te ontsteken.
Zij werden van Mij gestolen maar toch willen zij niet bevrijd worden van hun overweldiger, het Beest, dat hun
zielen verslonden heeft.
Mijn dochter, verspreid Mijn Woord zo snel je kunt.
Negeer de bespottingen, de hoon en het belachelijk maken van diegenen die je proberen te stoppen.
Rijs op en verkondig Mijn Heilig Woord tegen elke prijs.
Zij die beweren in Mijn Naam te spreken en proberen jou te vernederen, kruisigen Mij. Jij bent het niet
die ze kwellen, maar Mij, hun geliefde Verlosser.
Menselijke opinie is niet belangrijk. Al wat van belang is zijn die zielen die Ik verlang te redden.
Bid dit Kruistochtgebed (55) als voorbereiding op De Waarschuwing.
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Kruistochtgebed (55)
Om zich voor te bereiden op De Waarschuwing.
“O mijn Lieve Jezus, open alstublieft de harten van al Gods kinderen voor de Gave van Uw Grote
Barmhartigheid.
Help hen Uw Goddelijke Barmhartigheid te aanvaarden met liefde en dankbaarheid.
Stel hen in staat om nederig te worden voor U en te smeken om vergiffenis voor hun zonden, zodat zij
deelgenoot kunnen worden van Uw Glorievol Koninkrijk. Amen.”
Weldra zullen vele miljoenen zielen in de wereld Mijn roep horen en meer zielen kunnen en zullen gered
worden.
Vergeet nooit het belang van het dagelijks gebed van Mijn Goddelijke Barmhartigheidrozenkrans om
zielen te redden.
Ga in vrede en liefde.
Jullie geliefde Jezus

440. Mijn Boek der Waarheid zal zich snel zoals een vuur over de hele wereld
verspreiden.
Dinsdag, 22 mei 2012, 15:20 u.
Mijn zeer geliefde dochter, de volgende fase in deze heilige zending is bezig zich te ontplooien.
Mijn Boek der Waarheid zal zich snel zoals een vuur over de hele wereld verspreiden.
Bekeringen zullen vlug plaatsvinden en Mijn Heilig Woord zal in alle talen gehoord worden.
Al Gods kinderen zullen beurtelings Mijn Boodschappen verspreiden en zij zullen met de Heilige Geest
vervuld worden.
Hun lippen zullen de Waarheid meedelen en allen zullen in tongen profeteren zodat de Waarheid snel
kan gehoord worden.
De dorst van Gods kinderen, die dwalen in een verwarde staat omdat hun zielen leeg zijn, zal gelest worden.
De knagende honger naar Mijn Tegenwoordigheid zal gestild worden wanneer Ik deze zielen het voedsel
breng dat zij zo wanhopig nodig hebben.
Wanneer dat gebeurt zullen er maar zeer weinig zielen in de wereld onwetend zijn over Mijn grote
Barmhartigheid.
Neem Mijn geschenk, Mijn Heilig Woord, Mijn Boek der Waarheid en verslind het. Want zonder dat zullen
jullie als een lichaam zonder ziel zijn.
Wanneer jullie Mijn woorden van wijsheid aannemen zullen jullie weer heel worden.
Wanneer jullie weer heel worden zullen jullie klaar zijn om samen met Mij binnen te gaan in het
Nieuwe Tijdperk van Vrede op Aarde.
Wacht nu af, Mijn geliefde volgelingen, want Mijn geschreven woord zal weldra met jullie zijn en jullie zullen
je verheugen met liefde en vrede in jullie ziel.
Ga voorwaarts, al Mijn volgelingen.
Sta toe dat jullie, jullie geliefden en alle gelovigen, profeteren in Mijn Naam.
Wandel met Mij terwijl Ik jullie naar het Eeuwig Leven leid.
Jullie geliefde Jezus
Verlosser van heel de Mensheid
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441. God de Vader: Het lijden van de wereld werd verenigd met het lijden van Mijn
Zoon, Jezus, op dit moment.
Woensdag, 23 mei 2012, 15:28 u.
Mijn geliefde dochter, vertel al Mijn kinderen over de liefde en bescherming die Ik geef aan al diegenen die
op Mij een beroep doen.
Mijn Heilig Woord op aarde wordt eindelijk gehoord en vele zielen zijn klaar om de grootste sprong van
geloof te maken om de Goddelijke Barmhartigheid van Mijn Zoon, Jezus Christus, te omarmen.
Zij weten nauwelijks dat het binnengaan van Mijn Nieuwe Paradijs, het Nieuwe Tijdperk van Vrede, gewoon
een eenvoudige zaak is.
Sla de ogen op en aanvaard dat jullie in de eerste plaats Mijn kinderen zijn.
Erken dat Ik eenieder van jullie schiep, niemand onder jullie bestaat per vergissing, en dat jullie Mijn
kinderen zijn. Mijn Familie. Mijn Geliefden.
De tederheid in Mijn Hart is vol van liefde voor ieder van jullie.
Velen denken omdat ‘Ik ben’, de Alfa en de Omega, het begin en het einde, dat Mijn macht Mij trots
maakt.
Dat, natuurlijk, kan nooit het geval zijn.
Hoe kan de ware liefde van een ouder voor een kind verduisterd zijn door hoogmoed?
Ik lijd voor ieder van jullie. Ik ween voor hen die voor Mij verloren zijn. Ik zal alle macht gebruiken om Mijn
verloren kinderen terug te brengen in Mijn Familie, Mijn Koninkrijk.
Beeld jullie een ouder in die door zijn kind verworpen wordt. De pijn die Ik voel is niet voor Mij, hun Vader,
maar voor henzelf alsook de kwelling die zij zullen lijden indien Ik hen niet kan redden.
Het lijden in de wereld werd verenigd met het lijden van Mijn Zoon, Jezus, op dit moment.
Waarom doe Ik dit? Waarom laat Ik lijden toe? Omwille van de zonde.
Zondaars die niet vrijwillig naar Mij komen kunnen enkel gered worden door het lijden van anderen.
Zij die in dit leven lijden zullen beloond worden met Mijn geschenken in het leven hierna.
Hulp die vrijwillig geschonken werd door deze kinderen die Mij beminnen, is een machtig wapen tegen de
macht verleend aan Satan.
Zij die aan de zijde van Mijn Zoon meestrijden om de zielen van anderen te redden kunnen de hele
mensheid redden.
Satan heeft macht, maar alleen die welke hem is toegestaan – een macht die niet kan worden
teruggenomen tot op de Dag van het Oordeel.
Velen onder jullie, lieve kinderen, begrijpen de goddelijke wetten niet die deze dingen toelaten. Maar
vertrouw Mij wanneer Ik jullie dit openbaar.
Satan zal de zielen stelen van Mijn kinderen die niet geloven in Mij of in de goedheid die Ik voor Mijn
kinderen voorzie.
Hij wordt machteloos wanneer zondaars offers brengen, door lijden, om hun broers en zusters te
redden van de Hel.
Hij wordt machteloos wanneer Mijn kinderen bidden voor die zondaars om gered te worden.
Gebed is het wapenschild van Mijn kinderen die Mij wensen te helpen om heel de mensheid te redden.
Kom samen, Mijn kinderen, met Mijn Zoon en help Mij om eindelijk Mijn familie te verenigen.
Help Mij jullie allen om het nieuwe, prachtige Tijdperk van Vrede te brengen.
Alleen dan kan Mijn Wil op aarde geschieden zoals in de Hemel.
Ga kinderen. Verenig jullie in gebed.
Werk samen met Mij, jullie Vader, om Mijn familie te helpen redden.
Jullie geliefde Vader
God de Allerhoogste
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442. Tijdens De Waarschuwing zullen diegenen die zichzelf in Mijn ogen verlost
hebben de pijn van het Vagevuur niet ondergaan.
Donderdag, 24 mei 2012, 18:30 u.
Wanneer de tijd voor De Waarschuwing komt, Mijn geliefde dochter, zullen er een aantal tekens
geopenbaard worden.
Ik zeg jou dat om al Gods kinderen eraan te herinneren dat zij zich vooraf moeten voorbereiden.
De twee sterren zullen botsen en velen zullen bevreesd zijn.
Daar is niets te vrezen, want dit is het grootste geschenk dat Ik breng opdat geen enkele ziel verloren zou
gaan in de vuren van de Hel.
Daarna zal Mijn kruis aan de hemel verschijnen en geen enkele mens zal er in slagen dat niet op te
merken.
Velen zullen in angst neervallen en een grote beving, gelijkend op een aardbeving, zal gevoeld
worden.
Dan zal de stilte komen.
Bereid jullie altijd voor op deze dag alsof het morgen zou gebeuren. Zoek nu verlossing en belijd Mij jullie
zonden.
Katholieken moeten gaan biechten.
Zij die niet katholiek zijn moeten het Kruistochtgebed (24) bidden dat Ik aan de rest van de wereld
geef voor Mijn Volle Aflaat.

Kruistochtgebed (24)
Gebed voor de gave van totale absolutie en de kracht van de Heilige Geest (voor katholieken en niet‐
katholieken – katholieken moeten nog regelmatig gaan biechten op verzoek van Jezus).
Zij moeten gedurende zeven opeenvolgende dagen dit gebed bidden en dan zullen zij het geschenk van een totale absolutie en de
kracht van de Heilige Geest krijgen.

“O mijn Jezus, U bent het Licht van de aarde. U bent de Vlam die alle zielen raakt. Uw Barmhartigheid en Liefde
kent geen grenzen.
Wij zijn het Offer dat U bracht door Uw dood op het Kruis niet waardig, maar wij weten dat Uw Liefde voor ons
groter is dan de liefde die wij voor U hebben.
Verleen ons, o Heer, de Gave van Nederigheid, zodat wij Uw Nieuw Koninkrijk waard zijn.
Vul ons met de Heilige Geest, opdat wij kunnen opmarcheren en Uw leger leiden om de Waarheid van Uw Heilig
Woord te verkondigen en om onze broeders en zusters voor te bereiden op de heerlijkheid van Uw Tweede
Komst op aarde.
Wij eren U. We prijzen U.
Wij offeren onszelf, onze smarten, ons lijden als een gave aan U om zielen te redden.
Wij beminnen U, Jezus.
Wees Barmhartig voor al Uw kinderen waar zij zich ook bevinden. Amen.”
Deze gave van Mijn volle aflaat is voor al Gods kinderen van elke gezindte en biedt een grote zuivering.
Verwerp deze gave niet. Aanvaard ze.
Tot katholieken die Mijn gave in vraag stellen en die met nijd bekritiseren, zeg Ik het volgende.
Menen jullie dat Ik dit sacrament niet over al Gods kinderen zou uitstorten?
Jullie moeten edelmoedig zijn van hart en gelukkig zijn dat Ik dit doe. Denken jullie dat zij zulk een gave niet
zouden mogen krijgen? Indien dat zo is dan beminnen jullie Mij niet echt.
Buig jullie hoofden en loof God voor deze buitengewone gave, aan de mensheid gegeven om hun zielen te
redden.
Dan, tijdens De Waarschuwing, zullen al diegenen die zichzelf in Mijn ogen verlost hebben de pijn
van het Vagevuur niet ondergaan.
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Zij die hun zonden in volle omvang zullen zien, zoals ze gezien worden door Mijn ogen, zullen geschokt zijn.
Velen zullen het moeilijk kunnen verdragen dat hun zielen zo zwart zijn.
Zij die het erkennen en berouw tonen zullen Mij om vergeving vragen. En Ik zal hun vergeven.
Maar sommigen zullen geen spijt hebben en zullen, in hun hart, de gruwelijkheden die zij begaan hebben
verdedigen terwijl zij voor Mijn ogen verschijnen. Zij zullen geen berouw hebben en zullen Mij in het
gezicht slaan.
Hoe dan ook het vuur van de zuivering en het lijden zal door alle zondaars gevoeld worden.
De tijdsduur zal afhangen van de ernst van hun zonden.
Zij die van Mij zullen weggetrokken worden hebben jullie gebeden nodig. Er zal hun meer tijd gegeven
worden om tot Mij terug te keren en Mij te vragen hen te vergeven.
Maar die tijd kan even kort zijn als een dag of even lang als enkele jaren.
Niemand, alleen Mijn Vader kent de dag van Mijn Tweede Komst.
De tijd tussen de twee gebeurtenissen zal niet zo lang zijn als jullie mogen denken.
Uiteindelijk zullen Mijn kinderen beseffen in welke tijd zij leven en de Waarheid aanvaarden.
Jullie die de waarheid nu kennen en in Mij geloven, jullie hebben de plicht te bidden voor de zielen die Mijn
Barmhartigheid niet zullen aanvaarden.
Mijn dochter, Mijn grootste wens is de hele wereld te redden, met inbegrip van diegenen die voor Mij
verloren zijn.
Al de gebeden van Mijn volgelingen, die zich verenigen als één stem, kunnen Mij helpen dat te bereiken.
Ga in liefde. Vertrouw altijd op Mij want de tijd is kort en de plannen voor de redding van de mensheid liggen
in de handen van Mijn Eeuwige Vader.
Jullie geliefde Jezus

443. Ze zijn van plan om Paus Benedictus XVI te ontzetten uit de Stoel van Petrus
met behulp van slinkse middelen.
Zaterdag, 26 mei 2012, 16:00 u.
Ik ben verheugd je weer bij Mij te hebben. Het is belangrijk nu om dicht bij Mij te blijven, Mijn dochter. De tijd
is kort en je hebt nog veel werk te doen.
Vandaag, Mijn liefste dochter, vraag Ik Mijn volgelingen om vurig te bidden voor Mijn geliefde
Plaatsvervanger Paus Benedictus XVI. Hij, Mijn Heilige Dienaar, wordt achter de gesloten deuren van
de Heilige Stoel vreselijk vervolgd.
Ik heb je reeds eerder gezegd dat de Vrijmetselaarsgroep met een greep als een bankschroef binnen het
Vaticaan, Mijn Geliefde Paus weg wil.
En zij zijn van plan hem van de Stoel van Petrus te verdrijven door slinkse middelen te gebruiken.
Hij zal, zoals Ik je al in het verleden vertelde, moeten vluchten daar hij weinig keuze zal hebben.
Die tijd is nabij. Jullie moeten vurig bidden opdat hij zo lang mogelijk kan blijven want zodra hij weggaat, zal
de Bedrieger, de Valse Profeet, zijn plaats innemen.
Hoezeer vloeien Mijn tranen op dit moment voor Mijn geliefde Kerk op aarde. Al die gewijde dienaars van
Mij, die Mijn Heilig Woord aanvaarden, zoals het op dit moment aan jullie gegeven wordt, luister nu
naar Mij.
Jullie moeten trouw blijven aan de Heilige Mis en het dagelijks offer handhaven. Want zeer binnenkort zullen
jullie gedwongen worden een leugen te slikken.
Het dagelijks offer, ter ere van Mijn Kruisiging en de verandering van de wijn in Mijn Bloed en het brood in
Mijn Lichaam, zal gewijzigd worden, verdraaid en Ik zal belasterd worden door nieuwe wetten die de Valse
Profeet zal introduceren.
Jullie mogen nooit iets aanvaarden wat niet de Waarheid is.
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Jullie mogen nooit ketterij aanvaarden komende van binnen de muren van Mijn Heilige Stoel. Indien jullie dat
wel doen, zullen jullie je van Mij verwijderen.
Velen onder jullie zullen het Heilig Misoffer in het geheim moeten opdragen en jullie zullen alle moed nodig
hebben die jullie kunnen krijgen door tot Mij te bidden en Mij te vragen jullie sterk te maken.
De veranderingen zullen beginnen in de Heilige Eucharistie zelf. Weldra zal jullie verteld worden dat de
Heilige Communie, Mijn werkelijke Tegenwoordigheid, in feite iets anders is.
Er zal jullie gezegd worden dat het verschillende dingen betekent. Maar dat is een vreselijke leugen.
De Heilige Eucharistie is Mijn Lichaam en Bloed aan jullie gegeven om Mij in staat te stellen jullie te vullen
met Mijn Heilige Geest, om jullie het voedsel te geven dat jullie nodig hebben voor jullie zielen.
Wanneer de tijd komt en jullie, Mijn Gewijde Dienaars, geconfronteerd worden met de nieuwe moderne
interpretatie, dan zullen jullie weten dat de besmetting reeds begonnen is.
Dan zullen jullie je moeten voorbereiden. Verzamel jullie en verdedig de Waarheid van Mijn Kruisiging.
Aanvaard de leugens niet, de veranderingen in de Heilige Mis en de Heilige Eucharistie. Want indien jullie
dat wel doen zal Mijn Tegenwoordigheid verloren gaan voor al Gods kinderen.
Volg Mij. Dit is de grootste uitdaging die jullie ooit onder ogen zullen moeten zien, maar Ik zal jullie
de Genaden schenken om de waarheid te onderscheiden van het heiligschennend verzinsel dat jullie
gevraagd wordt te aanvaarden in Mijn Heilige Naam.
Jullie moeten nu Mijn hulp vragen door dit Kruistochtgebed (56). Het is voor priesters die
bescherming vragen voor de Heilige Eucharistie.

Kruistochtgebed (56)
Voor Priesters die Bescherming zoeken voor de Heilige Eucharistie.
“O Lieve Vader, in de Naam van Uw Dierbare Zoon, Die Zichzelf op het Kruis geofferd heeft voor de hele
mensheid, help mij om trouw te blijven aan de Waarheid.
Bedek mij met het Kostbaar Bloed van Uw Zoon en schenk mij de Genaden U verder te dienen in geloof,
vertrouwen en eerbetoon, voor de rest van mijn geestelijk ambt.
Laat mij nooit afdwalen van de Ware Betekenis van het Offer van de Heilige Mis of van de Aanbieding van de
Heilige Eucharistie aan Uw kinderen.
Geef mij de kracht U te vertegenwoordigen en Uw kudde te voeden, zoals zij moeten gevoed worden, met het
Lichaam, het Bloed, de Ziel en de Godheid van Uw Zoon, Jezus Christus, de Verlosser van de Mensheid. Amen.”
Alstublieft, weet dat Ik elke dag met ieder van jullie ben, Mijn Geliefde Gewijde Dienaars.
Ik houd jullie recht. Steun op Mij en Ik zal jullie dicht bij Mijn Heilig Hart houden in deze tijden van vreselijke
kwelling binnen de Katholieke Kerk.
Jullie geliefde Jezus

444. Satan zal jullie overtuigen dat Mijn boodschappen van hem komen.
Zondag, 27 mei 2012, 18:00 u.
Mijn dochter, zo velen van Mijn volgelingen vragen zich af waarom veel van deze profetieën vrees
teweegbrengen in hun hart.
Velen menen dat Ik vrees veroorzaak. Maar dat is niet helemaal waar.
De angst die in vele zielen opkomt is het besef dat wat Ik jullie vertel de waarheid is.
Zoals door elke goede ouder een kind gewaarschuwd wordt voor de gevaren in het leven.
Soms kunnen de gevaren waarvoor een ouder waarschuwt angst veroorzaken. Toch heeft die angst
betrekking op het kwaad dat veroorzaakt wordt door de mens en dat te verwachten is.
Hetzelfde is waar voor het kwaad in de wereld. Het wordt veroorzaakt door de mens, die op zijn beurt
beïnvloed wordt door de Bedrieger, Satan.
De profetieën die door God aan de mensen gegeven worden, sinds het begin der tijden, hebben de
harten van sommigen met vrees vervuld.
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Maar op andere plaatsen hebben ze veel gelach opwekt. Dat gebeurde voordat Noach de Ark begon te
bouwen. Terwijl hij werd uitgelachen, bespot en belachelijk gemaakt, deden de mensen die bevreesd waren,
wat van hen gevraagd werd. Zij bouwden de Ark om zichzelf te redden.
Degenen die lachten en spotten met Noach, werden vernietigd.
Alle profetieën die van God komen bevatten waarschuwingen om de mensen aan te zetten zich op
zulke gebeurtenissen voor te bereiden.
Alleen door jullie zielen voor te bereiden kunnen jullie het hoofd bieden aan de komende kwelling die door de
zonden van de mensen veroorzaakt wordt.
Tot diegenen onder Mijn volgelingen die zich afvragen waarom Mijn boodschappen angst kunnen
inboezemen, zeg Ik dit.
Geloof de leugens niet die door Satan in jullie harten gezaaid worden, alsof God de wereld nooit
boodschappen zou geven die vrees opwekken in de harten van Zijn kinderen.
Velen onder jullie, in het bijzonder zij die Mij liefhebben, worden nu weggetrokken van Mijn Heilig Woord.
Één van Satans favoriete bespottingen is jullie ervan te overtuigen dat Goddelijke Boodschappen
geen profetieën bevatten die angst aanjagen.
Zulke boodschappen kunnen immers alleen van de Boze komen?
Hoe lacht Satan om zijn eigen listig bedrog.
Satan zal jullie ervan overtuigen dat Mijn boodschappen van hem komen, hij is zo wanhopig dat hij
jullie ervan zal overtuigen Mijn instructies niet te volgen.
Mijn volgelingen, aan jullie moet de Waarheid gezegd worden.
Ik moet jullie voorbereiden en dat wil zeggen jullie vooraf waarschuwen omtrent komende gebeurtenissen en
dat enkel om jullie te beschermen. Om jullie te redden.
Luister nooit naar deze leugen.
Mijn boodschappen worden jullie gegeven vanuit Mijn Goddelijke Liefde voor heel de schepping. Sta Mij toe
om jullie te leiden zoals elke goede ouder.
Door naar Mij te luisteren en Mijn instructies van gebed te volgen, zal Ik jullie beschermen.
Angst komt niet van Mij. Wanneer jullie in Mij geloven en in Mij vertrouwen zullen jullie niet bevreesd zijn,
ongeacht hoezeer jullie met het kwaad geconfronteerd worden door de zonden van de mensheid.
Een ding wat jullie nooit moeten doen is jullie te verstoppen en aan te nemen dat alles wel goed zal
zijn.
Want door zo te doen, verwerpen jullie het bestaan van kwaad in de wereld.
Erken dat Satan bestaat. Geloof dat gebed zijn macht kan en zal afzwakken.
Sta dan op en neem verantwoordelijkheid als een volgeling van Mij, Jezus Christus.
Wanneer jullie de waarheid onder ogen zien, sta Mij toe om jullie te leiden en geen angst zal jullie
harten binnendringen.
Jullie geliefde Jezus

445. Weet dat de 1.000 jaren waarnaar verwezen wordt in het Boek der Openbaring
ook precies dat bedoelt.
Maandag, 28 mei 2012, 20:45 u.
Mijn zeer geliefde dochter, wanneer de mens de onderrichtingen in vraag stelt die vervat zijn in de Heilige
Bijbel, dan ligt dat aan de normale menselijke natuur.
Wanneer de mens de onderrichtingen in de Heilige Bijbel verdraait om ze aan te passen aan zijn eigen
agenda, dan beledigt Mij dat.
Maar wanneer Mijn gewijde dienaars gedeelten van de Heilige Bijbel afkeuren en aan de kant
schuiven, alsof ze van geen belang zijn, dan verloochenen zij Mij, de Mensenzoon.
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Al wat in de Heilige Bijbel staat komt van Mijn Eeuwige Vader die elk apart woord dat Zijn gezalfden
hebben uitgesproken heeft bekrachtigd.
Geloof dat het Heilig Woord van God in het Boek van Mijn Vader is opgetekend en dat geen enkel
woord een leugen is.
Hoe komt het dan dat zij die beweren leraars en deskundigen te zijn aangaande de Waarheid die in de
Heilige Bijbel staat, Mijn Heilig Woord in vraag stellen zoals Ik het jou aanbied in deze Boodschappen?
Mijn Waarheid wordt nu nogmaals aan jou gegeven om de geheugens op te frissen, en jullie te herinneren
aan de Leer die ze bevat.
Mijn kinderen op aarde, weet dat de profetieën die vermeld staan in het Boek van Daniël en het Boek der
Openbaring nog moeten plaatsvinden.
Weet dat de 1.000 jaren waarnaar verwezen wordt in het Boek der Openbaring ook precies dat
bedoelt.
Indien het iets anders zou willen betekenen dan zou het een andere tijd gegeven geweest zijn.
Mijn Kerk, de Katholieke Kerk, heeft haar standpunt (mening) niet verklaard, omdat ze dit alsnog niet
gedaan hebben.
Mijn Restkerk, de overblijvende ranken van Mijn Katholieke Kerk op aarde, zal de ware betekenis begrijpen
van Mijn Tijdperk van Vrede op aarde.
Jullie bevinden zich in de eindtijd, maar de aarde zal vernieuwd worden.
Ik roep uit tot jullie allen, Mijn gewijde dienaars. Mijn stem is hees van het smeken dat jullie Mijn heilige
oproep vanuit de Hemel zouden beantwoorden.
Ik, jullie geliefde Verlosser, heb tot nu toe vele zieners en visionairs tot jullie gezonden. Zij hebben geholpen
jullie geest te openen voor de gebeurtenissen die nog moeten komen.
Ik heb tot nu gewacht om de wereld de laatste openbaringen te verkondigen. Ik zend nu Mijn laatste
boodschapper, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, de zevende boodschapper om het laatste
hoofdstuk voor te bereiden zoals het jullie onthuld wordt.
Mijn stem is zoals donder. Zij zal blijven gehoord worden over de hele aarde. Zij zal niet ophouden tot
op de dag dat Ik kom om te oordelen.
Het kan zijn dat jullie nu niet naar Mij luisteren. Velen van jullie zullen Mijn Woord verwerpen met een
arrogantie die Mij diep verwondt.
Anderen zullen Mij, uit vrees, negeren omdat het op die manier gemakkelijker is. Maar weldra zullen de
veranderingen waarover Ik spreek plaatsvinden. Dan zal de Waarheid bij jullie beginnen doordringen.
Ik roep jullie nu en vertel dit. Ik verwacht jullie antwoord of dat nu vandaag is of in de toekomst.
Ik wacht. Ik zal blijven wachten, geduldig, tot de dag dat jullie naar Mij toe gerend komen om Mijn
Bescherming te zoeken.
Ik geef nooit Mijn uitverkoren dienaars op, diegenen die Ik op de eerste plaats riep.
Herinneren jullie nog de eerste keer dat Ik jullie riep? Jullie werden Mijn stem gewaar, sprekend tot jullie ziel
en jullie aansporend in vereniging met Mij te komen. Kunnen jullie Mij nu horen?
Vraag Mij jullie nu te openbaren dat Ik het ben, jullie Jezus, die jullie smeekt om te komen, om op te staan en
Mij te volgen op deze laatste lastige reis naar het Eeuwig Leven. Vrees Mijn oproep niet. Vertrouw Mij en
zeg dit gebed (57) om Mij te vragen jullie Mijn roepstem te laten horen.

Kruistochtgebed (57)
Gebed voor de Clerus: Jezus, laat mij Uw roep horen.
“O, mijn lieve Jezus, open mijn oren voor de klank van Uw Stem. Open mijn hart voor Uw liefdevolle oproep. Vul
mijn ziel met de Heilige Geest opdat ik U op dit moment kan herkennen.
Ik offer U mijn nederige toewijding voor al wat U van mij vraagt. Help mij om de Waarheid te onderscheiden, op
te staan, te antwoorden en Uw Stem te volgen zodat ik U kan helpen de zielen van heel de mensheid te redden.
Uw Wil is mijn bevel. Geef mij de moed mij door U te laten leiden zodat ik de wapenrusting kan opnemen die
nodig is om Uw Kerk te leiden naar Uw Nieuw Koninkrijk. Amen.”
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Onthoud, Ik Jezus Christus, zal Mijn gewijde dienaars nooit toestaan af te dwalen van het Pad van de
Waarheid. Ik zal op elke hoek staan, in elke straat en jullie de juiste richting aanwijzen.
Jullie mogen dat soms frustrerend vinden. Jullie mogen in verwarring zijn. Het kan zijn dat jullie de Waarheid
niet willen horen. Jullie mogen vreesachtig zijn. Maar weet dit.
Ik zal jullie altijd beminnen. Ik zal altijd aan jullie zijde staan.
Ik zal jullie nooit in de steek laten.
Jullie geliefde Jezus

446. Gebeden kunnen de gruwelijkheden afwenden die gepland worden en waarbij
op de inzet van nucleaire bommen wordt aangedrongen.
Dinsdag, 29 mei 2012, 17:42 u.
Mijn zeer geliefde dochter, Mijn profeten, Mijn boodschappers en alle echte visionairs in de wereld verenigen
zich in de geest om op dit moment Mijn Heilig Woord te verkondigen.
Deze uitverkorenen voor de moeilijke zending, om te verzekeren dat de zielen van de hele mensheid
voorbereid worden op Mijn Tweede Komst, krijgen de opdracht de wereld luidkeels op te roepen.
Zij zullen weldra aandringen op volhardend gebed om diegenen te helpen die te lijden zullen hebben
onder de komende oorlogen.
De tijd is nabij waarin oorlogen zullen uitbreken en vele onschuldige zielen zullen daarin de slachtoffers
worden van deze haatvolle terreur tegen Gods kinderen.
Velen zullen in deze oorlogen in verschillende richtingen getrokken worden en in het Midden-Oosten zal er
veel verwarring heersen.
Zoveel kleine oorlogen zullen escaleren.
Zoveel partijen die aanvankelijk in alle richtingen zullen versplinterd worden, zullen versmelten in
slechts een klein aantal partijen.
Dan zullen de grotere legers erin verwikkeld geraken en vele naties zullen meedoen.
Hoezeer vallen Mijn tranen neer omwille van dit afschuwelijk kwaad, onder aanvoering en invloed van Satan
die zoveel mogelijk mensen wil doden en wel zo vlug mogelijk.
Bid opdat deze oorlogen zouden afgezwakt worden.
Bid opdat Gods kinderen, door hun gebeden, de gruwelijkheden kunnen afwenden, waarbij op de
inzet van nucleaire bommen wordt aangedrongen.
Mijn liefste dochter, Satan zal op dit moment alles doen wat in zijn macht ligt om de Katholieke Kerk
aan te zetten jou openlijk te beschuldigen en deze boodschappen als ketterij te bestempelen.
Je moet deze aanvallen negeren. Al diegenen die Mijn leringen volgen moeten alleen hun hart volgen want
zij zullen gemakkelijk de waarheid kunnen onderscheiden.
Indien Mijn profeten de genaden van de Hemel niet werden gegeven om dergelijke vervolging te weerstaan,
dan zou Mijn Heilig Woord, Mijn instructies om al Gods kinderen voor te bereiden op Mijn Tweede Komst,
niet gehoord worden.
Ware het niet vanwege de koppige volharding van al Gods profeten en Gods boodschappers, vanaf
het begin der tijden, dan zouden Gods kinderen onwetend blijven.
Eens de kennis jullie gegeven is, Mijn dierbare volgelingen, moeten jullie nooit bang zijn want jullie volgen
het pad naar het Eeuwig Leven. Elk ander pad, ongeacht de grootse maar waardeloze verleidingen die jullie
naar wereldse praal trekken, zal jullie niet naar Mij brengen.
Want indien, en wanneer, de leugens omtrent Mijn Heilige Eucharistie beginnen op te komen, moeten jullie
moedig zijn en weggaan.
Bid voor de kracht, de vastberadenheid en de moed om Mij te volgen op het laatste Pad naar Redding.
Jullie geliefde Jezus
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447. Ik herbeleef nogmaals Mijn Doodstrijd in de Hof en de lijdenspijn is dubbel zo
groot.
Woensdag, 30 mei 2012, 15:30 u.
Mijn zeer geliefde dochter, de kwelling die jou wordt aangedaan door diegenen bij wie het ontbreekt aan
ware nederigheid, maar die beweren in Mijn Naam te spreken, zal nu verhevigen.
Luister naar geen andere stem dan de Mijne. Laat je niet in of geef geen antwoord aan wie Mij beledigen.
Zij hebben toegelaten dat menselijke hoogmoed Mij blokkeert, dat alleen is nog niet genoeg, ook
vervolgen zij Mij.
Mijn Tweede Komst zal vergelijkbaar zijn met gebeurtenissen die de eerste keer plaatsvonden tijdens Mijn
leven op aarde.
Mijn Heilig Woord zal in vraag worden gesteld, bekritiseerd, afgewezen en dan worden verworpen.
De eersten om Mij te verwerpen zullen de Mijnen zijn, die zielen die Mij het meest liefhebben. Zij
zullen op de eerste rij staan om de eerste steen te werpen.
Ik herbeleef nogmaals Mijn doodstrijd in de Hof (van Gethsemani) en de lijdenspijn is dubbel zo groot.
Ik brak Mij het hoofd over de zonden van de mensen, niet enkel van diegenen die toen leefden, maar van
diegenen die Mij vandaag verwerpen. Zij die Mij vandaag verwerpen kwetsen Mij meer, omdat Ik stierf voor
hun zonden. Zij hebben niets bijgeleerd.
Bijgevolg diegenen die Mij bespotten en Mijn oog uitscheurden met de doorn, de scherpste van de
Doornenkroon, zijn die verantwoordelijken van Mijn Kerk op Aarde.
Zij willen Mijn Tweede Komst niet aanvaarden, noch de waarschuwingen die Ik hun nu openbaar.
Elk woord dat van Mijn lippen komt wordt door de nederige zielen verslonden zoals kinderen die honger
hebben.
Maar diegenen gevoed door de kennis van de Waarheid van Mijn Leer, draaien hun hoofd en kijken
de andere kant op.
Nederigheid is niet langer aanwezig in de zielen van veel van Mijn volgelingen zodat zij onmachtig zullen zijn
om van Mijn Bijzondere Genaden te genieten.
Zolang jullie niet klein worden in de ogen van God, kunnen jullie Mij niet horen.
Zolang jullie trots en arrogantie niet opgeven zullen jullie de kracht van de Heilige Geest niet voelen.
Wanneer jullie Mij vandaag verwerpen, dan slaan jullie de eerste nagel in Mijn pols.
Wanneer jullie, Mijn gewijde dienaars, Mijn Heilig Woord afwijzen dat jullie nu gegeven wordt, dan drijven
jullie de tweede nagel in Mijn andere pols.
Wat betreft de arme zielen die geen interesse hebben voor Mijn Leer of voor de Verlossing die Ik aan de
wereld gaf door Mijn Dood op het Kruis, zij hebben niemand om hen te leiden.
Zij zijn hier de slachtoffers. Zij worden niet naar Mij geleid. Hun wordt de kans ontzegd om zich voor
te bereiden op Mijn Tweede Komst.
Nu roep Ik al Mijn volgelingen op zich voor te bereiden. De strijd onder gelovigen zal spoedig losbarsten. De
helft zal deze boodschappen niet alleen afwijzen, maar proberen ze te verbieden.
De andere helft zal ze gebruiken om anderen te bekeren.
Die eenvoudige verloren zielen die Mij in het geheel niet kennen, zullen Mij weldra wel kennen zodra
Ik hun de Waarheid openbaar tijdens De Waarschuwing.
Voor hen zal het gemakkelijker zijn om de Waarheid te zien dan voor hen die zeggen van Mij te houden,
maar Mij nu afwijzen.
Daarom is het nodig dat jullie bidden om de genaden die jullie in staat zullen stellen Mij te zien, Mij te horen
en Mij toe te laten jullie voor te bereiden op Mijn Tweede Komst.
Geloof nooit dat het gemakkelijk zal zijn Mij oprecht te volgen, vooral nu in deze eindtijd.
Want deze keer zal stille hulde aan Mijn Heilig Woord niet meer voldoende zijn.
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Jullie zullen zoals een nieuwe rekruut zijn in een leger. Jullie zullen moeten trainen, jullie zielen vernieuwen
en tot Mij komen door de Sacramenten, voordat jullie sterk en moedig genoeg zullen zijn om Mijn Heilig
Woord te verspreiden.
De verspreiding van Mijn Kruistochtgebeden zal jullie eerste taak zijn.
Jullie, Mijn leger, zullen de grootste kruistocht ooit leiden van Mijn heilige missie op aarde. Jullie zullen klein
beginnen, maar aanzwellen tot 20 miljoen.
De gebeden en het lijden van Mijn Restkerk kunnen voldoende zijn om heel de mensheid te redden. Vergeet
nooit dat jullie gebeden de zielen van de meest afschuwelijke zondaars kunnen redden, zo krachtig is het
gebed. Bereid jullie dus voor om samen te komen. Bereid jullie goed voor want er zullen stappen
ondernomen worden om jullie te stoppen. Aanvaard de ruwe beledigingen waarmee zij jullie zullen bestoken.
Weet dat allerlei argumenten jullie zullen voorgesteld worden om jullie te stoppen in jullie zending.
Maar weet dat Ik jullie leid, stuur en sterk maak.
Weet ook dat jullie, Mijn leger, verantwoordelijk zullen zijn voor de redding van miljoenen zielen,
zielen die geen enkele hoop zouden gekend hebben.
Laat Mijn liefde jullie ziel aanraken en jullie als een geheel samenbinden, in vereniging met Mij, jullie Jezus.
Sta Mij toe om jullie te bedekken met Mijn Kostbaar Bloed en jullie Mijn gaven te verlenen om jullie te helpen
trouw te blijven aan Mij, zodat jullie nu Mijn oproep aan jullie nooit verloochenen, hoe sterk de bekoringen
ook mogen zijn.
Ik zegen jullie allen, Mijn sterk Leger.
Ik zal jullie leiden op elke stap van de weg in jullie opmars naar het Nieuwe Tijdperk van Vrede.
Jullie geliefde Redder
Verlosser van de Mensheid
Jezus Christus

448. De Maagd Maria: Juni is de maand van de Kruistocht van Bekering.
Donderdag, 31 mei 2012, 21:00 u.
Mijn kind, Satan en de mensen die hij besmet heeft, sparen zich geen enkele moeite om het Allerheiligste
Woord van Mijn Zoon te ondermijnen.
Vergeet nooit dat Satan de eerste zaden van twijfel plant in de harten van uitverkoren zielen.
De ergste veroordeling over deze Heilige Boodschappen zal geuit worden door hen die intiem verenigd zijn
met Mijn dierbare Zoon.
Wanneer Satan dat doet, wint hij zielen.
Laat hem dat niet doen, Mijn kind. Loop weg en laat je niet met hem in.
Mijn Zoon verdedigde nooit Zijn Heilig Woord, zo moet ook jij niet bezwijken onder die bekoring.
De omvang van de Satanische invloed groeit en verspreidt zich over de hele wereld.
Mijn arme kinderen lijden zo en Ik ween tranen van verdriet wanneer Ik hun ontzetting of verdriet zie.
Bid, Mijn kinderen, voor vrede op dit moment opdat Gods kinderen zich overal in de wereld tot Mijn Zoon
zouden wenden om kracht te bekomen.
Enkel goddelijke tussenkomst, verleend door de genaden die dank zij jullie gebeden verschaft worden, kan
jullie pijn en lijden verlichten.
Mijn Zoon verlangt vurig dat zielen zich tot Hem zouden keren, want Hij alleen kan hun de troost geven die
zij nodig hebben. Niets anders zal verlichting schenken van de kwelling die jullie nu ondergaan.
Ik smeek jullie, kinderen, om de maand juni toe te wijden aan de bekering van de mensheid en ervoor
te zorgen dat zij naar verlossing streeft.
Roep deze maand uit als de maand van de Kruistocht van Bekering en bid als één man in
gebedsgroepen over de hele wereld.
Hier is het Kruistochtgebed (58) voor de Kruistocht van Bekering.
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Kruistochtgebed (58)
Kruistocht van Bekeringsgebed.
“O lieve Jezus, ik verzoek U om al Gods kinderen te omarmen en hen te bedekken met Uw Kostbaar Bloed.
Laat elke druppel van Uw Bloed elke ziel bedekken om haar te beschermen tegen de Boze.
Open de harten van allen, in het bijzonder van de verharde zielen en van diegenen die U kennen, maar die
bevlekt zijn met de zonde van hoogmoed, opdat zij zouden neervallen en smeken om hun zielen te overstromen
met het Licht van Uw Liefde.
Open hun ogen om de Waarheid te zien, opdat de dauw van Uw Goddelijke Barmhartigheid over hen zou
neerstromen, zodat zij bedekt zijn met de Stralen van Uw Barmhartigheid.
Bekeer alle zielen door de genaden die ik U nu vraag, lieve Jezus, (persoonlijke intenties hier).
Ik smeek U om Erbarmen en offer U deze gave van één dag vasten, elke week (van deze maand juni), als
boetedoening voor alle zonden. Amen.”
Kinderen jullie moeten één dag vasten elke week in de maand juni.
Jullie moeten dagelijks Mijn Rozenkrans bidden en de Goddelijke Barmhartigheidrozenkrans.
Door dat te doen, kinderen, zullen jullie miljoenen zielen redden dank zij de Barmhartigheid van Mijn
Zoon Jezus Christus.
Jullie geliefde Moeder
Moeder van Verlossing

449. 666 zal vastgezet worden in een chip, als verborgen getal, die jullie gedwongen
zal worden te aanvaarden juist zoals jullie de eerste de beste vaccinatie zouden
aannemen.
Vrijdag, 1 juni 2012, 20:15 u.
Mijn zeer geliefde dochter, de Antichrist is reeds zijn vredesplan aan het voorbereiden dat hij zal
introduceren kort nadat de oorlogen in het Midden- Oosten wijdverspreid zijn en wanneer de pijn en het
verschrikkelijk leed duidelijk maken dat er geen teken van hoop meer is.
Dan zal hij opeens verschijnen en zichzelf aan de wereld bekendmaken als een man van vrede, een
schitterende diamant die zal stralen te midden van de duisternis.
Wanneer hij te voorschijn komt zal hij aanzien worden als een van de meest charismatische politieke
leiders van alle tijden.
Zijn knappe, aantrekkelijke en zorgzame persoonlijkheid zal de meerderheid van de mensen
bedotten.
Hij zal liefde en medelijden uitstralen en zal beschouwd worden als een Christen. Met de tijd zal hij vele
volgelingen aantrekken die in aantal zullen toenemen zodat hij gaat gelijken op Mij, de Messias.
Men zal hem zien als iemand die de eenheid onder alle naties bevordert en hij zal in bijna elk land van de
wereld geliefd zijn.
Dan zal het lijken alsof hij bovennatuurlijke bekwaamheden heeft. Velen zullen geloven dat hij door Mijn
Vader gezonden werd en dat hij Mij is, Jezus Christus, de Verlosser van de wereld.
Zij zullen tot hem bidden, van hem houden, hun leven opgeven voor hem en hij zal met hen lachen en de
spot drijven wanneer zij hem niet kunnen zien.
Dat zal de grootste ontgoocheling aller tijden zijn en het plan is jullie zielen te stelen, jullie van Mij weg te
trekken.
Hij en de Valse Profeet, die als een koning zal zetelen op de Stoel van Petrus, zullen in het geheim
samenzweren voor de ene wereldreligie.
Die zal gelijken op een soort Christelijke religie die liefde promoot. Zij zal echter niet de liefde voor elkaar
promoten die van God komt. In plaats daarvan zal zij liefde voor en trouw aan de Antichrist stimuleren
alsmede de liefde voor zichzelf.
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De gruwel stopt daarmee niet want wanneer zij de kinderen van God verleid hebben zal de aanval ingezet
worden.
Plots zal aan allen gevraagd worden om het ene wereldmerkteken van getrouwheid te aanvaarden. Een
verenigde wereld waarin alle mensen moeten participeren.
Het zal jullie geld controleren, jullie toegang tot het voedsel en hoe jullie leven.
Regels, veel regels, zullen betekenen dat jullie gevangenen zijn geworden. De sleutel van jullie cel, die
jullie onder hun controle houdt, zal het Merkteken van het Beest zijn.
666 zal vastgezet worden in een chip, als verborgen getal, die jullie gedwongen zal worden te
aanvaarden juist zoals jullie de eerste de beste vaccinatie zouden aannemen.
Eens ingeplant zal het niet alleen jullie geest en ziel vergiftigen, maar ook jullie lichaam. Want het zal een
plaag veroorzaken die beraamd is om een groot deel van de wereldbevolking uit te roeien.
Jullie moeten het Merkteken niet aanvaarden. In plaats daarvan zal Ik jullie onderrichten wat te doen.
Velen zullen het Merkteken aanvaarden omdat zij zich hulpeloos zullen voelen.
Het Zegel van de Levende God, Mijn Kruistochtgebed (33) is jullie levenslijn.

Kruistochtgebed (33)
Om Mijn Zegel te erkennen en het met liefde, vreugde en dankbaarheid te ontvangen.
God de Vader vraagt dat allen dit Zegel aanvaarden als een bescherming voor elk en iedereen, en onze families, gedurende de
toekomstige moeilijke tijden waarin we zullen moeten leven.

“O mijn God, mijn liefhebbende Vader, ik aanvaard met liefde en dankbaarheid Uw Goddelijk Zegel van
Bescherming.
Uw Godheid omringt voor eeuwig mijn lichaam en ziel.
Ik buig in nederige dankzegging en bied U, mijn Geliefde Vader, mijn diepe liefde en trouw aan.
Ik smeek U om mij en mijn geliefden te beschermen met dit bijzondere Zegel en ik wijd mijn leven aan Uw dienst
voor eeuwig en altijd.
Ik houd van U, lieve Vader.
Ik vertroost U in deze tijden, lieve Vader.
Ik offer U op het Lichaam, het Bloed, de Ziel en de Godheid van Uw welbeminde Zoon als verzoening voor de
zonden van de wereld en voor de redding van al Uw kinderen. Amen.”
Wanneer jullie Mijn Zegel van Bescherming ontvangen dat jullie door Mijn Eeuwige Vader gegeven
wordt, zullen jullie het Merkteken niet moeten aanvaarden.
Jullie zullen niet worden aangeraakt. Jullie huis zal niet gezien noch gezocht worden of een doelwit
zijn, want het zal onzichtbaar gemaakt worden voor de ogen van Satans leger.
Jullie zullen voedsel moeten verbergen dat enkele jaren moet meegaan. Jullie zullen je eigen groenten
moeten telen, jullie eigen water opslaan en alle Heilige voorwerpen rond jullie bewaren.
Mijn Restkerk zal groeien en zich verspreiden en jullie zullen schuilplaatsen krijgen wanneer het nodig is.
Er is veel planning nodig nu.
Zij die met jullie lachen om wat jullie doen, of zeggen, Jezus zou jullie vast en zeker niet vragen zoiets te
doen? Voorziet Hij niet al zijn volgelingen in hun tijd van nood?
Zelfs één brood en één vis kunnen vermenigvuldigd worden. Dus speelt het geen rol als jullie slechts
een weinig eten hebben want Ik zal jullie beschermen en jullie zullen veilig zijn.
Bid vurig voor die zielen die niet in staat zullen zijn het Merkteken te vermijden.
Die onschuldige zielen die in staat van genade zijn op het moment dat zij gedwongen worden de chip te
aanvaarden, zullen gered worden.
De rest van jullie moet plannen om jullie familie te beschermen en jullie trouw aan de Heilige
Eucharistie en de Mis.
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Wanneer de Antichrist alle religies opslokt is het enige wapen waartegen hij machteloos zal zijn, de
Heilige Mis en de transsubstantiatie van het brood en de wijn in Mijn Lichaam en Bloed in de Heilige
Eucharistie.
Mijn Missen moeten verdergaan. Diegenen onder jullie die dat weten moeten nu talrijk samenkomen en
starten met de voorbereidingen.
Hoe eerder jullie je voorbereiden, hoe meer genaden jullie zullen ontvangen om jullie rangen over de hele
wereld te laten aangroeien.
De Rots zal belast worden met een nieuw bouwwerk waarvan zij zullen zeggen dat het Mijn Nieuwe
Tempel zal zijn. Maar dat is niet waar.
Maar wanneer de vervolging eindigt zal Mijn Restkerk en Mijn uitverkoren volk de Tempel herbouwen
en Mijn Nieuw Jeruzalem zal neerdalen vanuit de Hemel.
Het (Nieuwe Jeruzalem) zal neerdalen in heerlijkheid. De trompetten zullen op hetzelfde moment gehoord
worden in de Hemel en op aarde.
En dan zal Ik komen. Jij, Mijn dochter, zal Mijn komst aankondigen en velen zullen in extase ter aarde
neervallen en wenen van opluchting, liefde en vreugde.
Want eindelijk is daar het moment waarop zij gewacht hebben. De hemelen zullen oplichten, de donder zal
luid weerklinken en engelenkoren zullen zingen in zoete harmonie wanneer al Gods kinderen de Ware
Messias zullen verwelkomen.
Ik, Jezus Christus, zal komen om te oordelen. En de Hemelen en de Aarde zullen één worden.
De Nieuwe Glorievolle luister, de vernieuwde aarde zal oprijzen en het Nieuwe Paradijs zal allen omarmen
wier namen opgeschreven staan in het Boek van de Levenden en die zich als één verenigen.
En terwijl het einde van de oude aarde, besmeurd met de vlek van de zonde, tot een einde zal komen zal het
Nieuwe Tijdperk pas beginnen.
Dat is waarnaar jullie moeten streven. Dat is waarop jullie recht hebben als deel van jullie natuurlijke erfenis.
Concentreer jullie enkel op het redden van alle zielen.
Dat is de reden waarom jullie alle obstakels die jullie tegenkomen moeten negeren. De vervolging. De pijn.
De gruwel van het kwaad door de handen van anderen. Alles wat telt is het redden van zielen.
Jullie Redder
Jezus Christus

450. De Maagd Maria: Ik heb deze gruwelijkheden geopenbaard aan de kleine
kinderen Melanie en Maximin te La Salette.
Zaterdag, 2 juni 2012, 11:00 u.
Mijn kind, het is belangrijk dat al diegenen die Mijn Zoon liefhebben, op dit moment bidden om de genaden
van sterkte en doorzettingsvermogen.
De kennis die jullie hier door deze boodschappen wordt geopenbaard, kinderen, dient om jullie te helpen
voorbereidingen te treffen.
Heb nooit het gevoel, dat jullie, als Gods leger, niet in staat zullen zijn om het boosaardig regime te
weerstaan dat zichzelf weldra aan de wereld zal tonen.
Herinner jullie altijd de macht van Mijn Heilige Rozenkrans.
Herinner jullie altijd dat de macht van Mijn Vader de grootste macht is die bestaat.
Geen enkele macht is zo groot dat ze de Glorievolle Macht van God zou kunnen verslaan.
Wanneer je een echt kind van God bent, en je tot de Vader komt door Mijn Zoon, dan zal je beschermd
worden.
Angst wordt veroorzaakt door het onbekende, maar ze kan ook veroorzaakt worden wanneer de
Waarheid bekend gemaakt wordt.
Laat toe dat de genaden die jullie verleend worden door de Kruistochtgebeden, jullie de gemoedsrust en de
zielensterkte geven om op te marcheren tot de redding van zielen.
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Hoe meer zielen zich bekeren tot de liefde van Mijn Zoon, hoe sterker jullie Kruistocht zal zijn.
Heb elkaar lief en verenig jullie in gebed om te helpen Gods kinderen te redden van de Antichrist.
Bid, bid, bid dat elke ziel moedig genoeg zal zijn om zijn vergiftigd merkteken te weigeren.
Ik heb deze gruwelijkheden zo lang geleden al geopenbaard aan de kleine kinderen Melanie en
Maximin te La Salette. De tijd dat deze profetieën in vervulling gaan is nabij.
Ik vertelde deze kinderen over de boze plannen en zij geloofden wat Ik hun zei. Nu moeten jullie, kinderen,
geloven dat deze gebeurtenissen moeten plaatsvinden.
Jullie moeten vurig bidden om veel van de pijn die door de mensheid zal moeten verduurd worden te
verzachten en af te zwakken.
Wees dapper, kinderen.
Heb vertrouwen in Mijn Zoon en sta Hem de vrijheid toe jullie te leiden zoals Hij moet, opdat zielen kunnen
gered worden uit de klauwen van het Beest.
Jullie geliefde Moeder
Moeder van Verlossing

451. Jezus: Wankel nooit. Twijfel nooit aan Mijn Bescherming.
Zaterdag, 2 juni 2012, 9:00 u.
Mijn zeer geliefde dochter, indien Mijn volgelingen Mij toestaan hun zielen te overstromen met Mijn
onvoorwaardelijke liefde, zal Ik in hen een kracht doen ontbranden die hen zal opschrikken.
Kom tot Mij als vertrouwende kinderen met een eenvoudig en open hart, zonder verwachtingen, en Ik
zal jullie een vrede geven die jullie nergens anders zullen vinden.
Terwijl Ik ween omwille van de manier waarop kwaad en hebzucht de wereld in hun greep houden, ben Ik
ook vol vreugde omwille van de zuivere liefde die Mijn volgelingen Mij, hun Jezus, tonen.
Hoeveel troost en verlichting schenken zij Mij en hoe verlang Ik ernaar dat Ik hen in Mijn armen zou kunnen
nemen.
Hoe verlang Ik dat zij Mij zouden kunnen horen zeggen hoezeer Ik van hen houd.
Hoe hunker Ik naar de dag dat Ik Mijn hand zal uitstrekken om hun hand in de Mijne te nemen en hen in Mijn
Nieuw Koninkrijk te trekken wanneer zij eindelijk bij Mij thuis zullen komen.
Die dag is niet veraf.
Al Mijn volgelingen, jullie moeten op dit moment naar Mij luisteren.
Jullie moeten sterk zijn en volharden tijdens de komende beproevingen en nooit ontmoedigd raken.
Het bewandelen van het pad dat voor jullie uitgestippeld is naar Mijn Koninkrijk, zal jullie kwetsen. Velen
onder jullie zullen struikelen en vallen.
Sommigen zullen teruglopen naar de weg waarvan zij kwamen.
Anderen zullen gaan zitten, zullen opgeven en vast blijven zitten tussen het begin van hun reis en de
poorten van het Eeuwig Leven. Zo zwak zal hun geloof worden omwille van de hindernissen die zij zullen
tegenkomen.
De sterkeren zullen zonder vrees zijn. Zij zullen willen vooruitschieten en zullen met elk greintje
energie het Nieuwe Tijdperk van Vrede willen bestormen.
Niets zal hun in de weg staan. Zij zullen weten hoe het op til zijnde lijden te weerstaan. Zij zullen weten hoe
de vijand te bestrijden. Met weinig vrees in hun hart zullen zij luisteren naar elke instructie die Ik hun geef.
Zij moeten altijd trachten terug te gaan om de zwakkeren mee te voeren. Diegenen die angstig zijn. Zij
moeten diegenen op hun schouders dragen bij wie de wilskracht en de moed ontbreken om in Mijn Naam op
te staan.
Degenen die jullie hulp weigeren zullen achtergelaten worden en zullen deelgenoot worden van het
koninkrijk van het Beest van waaruit geen ontsnappen mogelijk is.
Wankel nooit. Twijfel nooit aan Mijn bescherming.
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Als jullie alles onderwerpen aan Mijn Heilige Wil zal Ik voor alles zorgen.
Vertrouw Mij. Volg Mij.
De tijd is kort maar toch overvloedig om jullie voor te bereiden op de komende strijd.
Ik bemin jullie allen. Vergeet nooit de macht van Mijn Liefde.
Jullie geliefde Verlosser
Koning van Redding
Jezus Christus

452. Breng de maand juni door in rustige contemplatie zoals opgedragen door Mijn
Geliefde Moeder.
Zondag, 3 juni 2012, 15:30 u.
Mijn zeer geliefde dochter, Mijn volgelingen moeten de maand juni doorbrengen in rustige contemplatie
zoals opgedragen door Mijn Geliefde Moeder.
Deze maand is de tijd waarin, door de Kruistocht van Bekering, veel mensen de genaden van
onmiddellijke bekering kunnen ontvangen dankzij de offers die gebracht worden door diegenen onder
jullie die de vraag van Mijn Moeder, de Moeder van Verlossing, beantwoorden.
Jullie moeten stil zijn deze maand.
Alstublieft, Ik verzoek jullie om jullie kerken zo dikwijls mogelijk te bezoeken om 15.00 u. om de
Barmhartigheidrozenkrans te bidden.
Katholieken, alstublieft, ontvang Mijn Heilige Eucharistie indien mogelijk elke dag van deze maand.
Want deze maand zal de tijd zijn dat de plannen, in alle stilte onderweg om de onrust in het MiddenOosten te verhogen, afgewerkt worden.
Wees sterk. Wees geduldig. Wees nederig van hart.
Onderwerp jullie wil aan Mij en offer jullie beproevingen en offers op voor de bekering van alle zondaars.
Ga in vrede, Mijn geliefde volgelingen.
Mijn Heilige Geest bedekt jullie allen op dit moment, nu Ik jullie uitnodig tot deze bijzondere devotie.
Jullie geliefde Jezus

453. Net zoals Ik de eerste keer verworpen werd, zo zal Ik ook de tweede keer
verworpen worden.
Maandag, 4 juni 2012, 15:20 u.
Mijn zeer geliefde dochter, maar zeer weinigen van Mijn uitverkoren volk, de Joden, aanvaardden Mij als de
ware Messias toen Ik in de wereld kwam en stierf voor de zonden van de mensheid.
In deze tijd zullen maar weinig Christenen zich realiseren dat Ik het ben die nu tot hen spreek voordat
Ik de tweede keer kom.
Zij zullen de leugens geloven die ontspruiten aan de lippen van leugenaars, de valse profeten die zij
graag zullen zien, terwijl zij Mij zullen verwerpen met een haat die niet strookt met hun liefde voor
God.
Net zoals Ik de eerste keer verworpen werd zal Ik ook de tweede keer verworpen worden.
Wees niet bedroefd omwille van de manier waarop Ik bespot, gestampt en geslagen word en Mijn
boodschappen belachelijk worden gemaakt. Want zulk een haat tegen Mijn Heilig Woord kan alleen van
Satan komen. Wanneer Satans woede intens wordt zoals dat nu het geval is, dan kan je er zeker van zijn
dat hij zich zorgen maakt omtrent de zielen die Ik van plan ben uit zijn klauwen te redden.
Sluit je oren. Kijk recht voor je uit en focus enkel op Mij.
Elke soort aanval zal op jullie losgelaten worden, Mijn volgelingen, om jullie te stoppen Mij te volgen.
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Elk argument tegen Mijn woord vanwege diegenen die prat gaan op hun kennis betreffende heilige spirituele
zaken, moet aan de kant geschoven worden.
Zij hebben de Heilige Geest niet in hun zielen omdat zij dat niet waardig zijn omwille van de zonde van
hoogmoed.
Net zoals Ik leed onder de geseling aan de kolom, zo zal Ik opnieuw lijden wanneer Mijn Heilig Woord
nu vol haat verscheurd wordt door diegenen die er willen voor zorgen dat Mijn woord verworpen
wordt.
Nu zeg Ik tot die zielen. Indien jullie Mijn Barmhartigheid om de mensheid te redden niet willen aanvaarden,
waarom hebben jullie dan zo’n haat in jullie harten?
Weten jullie niet dat jullie door de Boze bekoord worden die jullie wil blind maken voor de Waarheid?
Haat, laster en zwartmakerij komen niet van Mij. Wanneer jullie je door die gemene zonden laten
overwinnen, dan beminnen jullie Mij niet.
Jullie zullen naar Mij terugkomen wanneer jullie tijdens De Waarschuwing voor Mij zullen staan en indien
jullie de nodige nederigheid hebben om Mij om vergeving te vragen.
Als jullie nu niet stil blijven, zullen jullie lijden en jullie berouw zal jullie zwak en bevend voor Mij achterlaten.
Hoezeer verwonden jullie Mij.
Hoezeer laten jullie Mij lijden.
Jullie geselen Mij net zoals Ik de eerste keer gegeseld werd. Toch zeggen jullie een Heilige Leerling
van Mij te zijn.
Jullie zijn een oorzaak van groot verdriet voor Mij.
Tot Mijn volgelingen zeg Ik, negeer deze beschimpingen.
Open jullie mond niet en laat jullie niet in met diegenen die woede en haat tonen en die tegelijkertijd
beweren Mij te beminnen.
Hoe kunnen jullie Mij beminnen wanneer jullie geen liefde of geduld tonen voor elkaar.
Jullie zijn hypocrieten wanneer jullie een ander kastijden in Mijn Naam.
Nu is de tijd rijp voor de tweede verwerping, niet verschillend van de eerste keer.
De ridiculisering zal inhouden dat die zelfbenoemde Heilige leerlingen Mijn profeten zullen bespotten in
pogingen hen te doen struikelen door hun kennis van de Schriften in twijfel te trekken.
Mijn profeten verstaan de Schriften niet en zij zullen Mijn woord niet verdedigen.
Toch zullen die zogenaamde Heilige leerlingen, net zoals het was tijdens de Kroning met Doornen op Mijn
Hoofd, proberen om Mijn profeten te laten voorkomen als dwaas en onwaardig.
Dan zullen zij grote inspanningen leveren hen te noemen en beschaamd te doen staan terwijl zij
tegelijk betuigen hoe goed zij zelf wel zijn in de kennis van Mijn Leer.
Het intimideren zal aanhouden totdat het zal ophouden na De Waarschuwing, wanneer deze zielen zullen
beseffen welke vergissing zij begaan hebben.
Zij zullen hierom wenen en lijden, maar Ik zal hen vergeven omdat Ik hen bemin.
Maar dan zullen velen geen spijt betonen. Zij zullen Mijn eindtijdprofeten vreselijk doen lijden en vervolgen.
Zij zullen geen moment opgeven.
Elke pijn, belediging en bedreiging zal hun in het gezicht geslingerd worden in Mijn Naam, Jezus Christus,
de Mensenzoon.
Zij zullen Mij ontkennen, door Mijn Heilig Woord gegeven aan hen vandaag, tot op het einde.
Dan zal hun nog een laatste kans gegeven worden om het Boek der Waarheid te erkennen. Zij zullen
Mij of aanvaarden of verwerpen.
Dan zal Ik al die nederige zielen verzamelen die Mij beminnen en de Nieuwe Hemel en de Nieuwe Aarde zal
oprijzen.
Degenen die Mij nog steeds verwerpen zullen in de vuren van de Hel geworpen worden.
Ik kom nog een laatste keer om jullie te redden.
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Open jullie harten en zie dat Ik het ben, Jezus, die jullie nu roept.
Indien jullie dat niet kunnen zien, dan hebben jullie veel gebed nodig om de Heilige Geest in staat te stellen
om echt in jullie zielen binnen te dringen.
Onthoud dat zij die gezegend zijn met de Heilige Geest anderen niet beledigen, geen laster bedrijven of haat
verspreiden over Gods kinderen.
Zij willen Gods kinderen niet controleren.
Zij verbreken de Tien Geboden niet.
Jullie Jezus

454. Satan is van plan om de geesten van sommige van Mijn uitverkoren zielen te
vergiftigen ten aanzien van deze Zending.
Dinsdag, 5 juni 2012, 22:00 u.
Mijn dochter, het is onverstandig van diegenen die overal ter wereld Mijn zieners volgen te bezwijken voor
het nieuwe plan van de Boze.
Hij is van plan om de geesten van sommige van Mijn uitverkoren zielen te vergiftigen ten aanzien van deze
zending.
Hij zal de ene tegen de andere opzetten.
Hij zal twijfels in hen doen opkomen omtrent deze Heilige Boodschappen en dat zal jou veel verdriet
en leed bezorgen.
De geestelijke jaloersheid zal oprijzen als een beest uit de diepte van de oceaan en het zal een
vreselijke stortvloed van haat doen vloeien niet alleen over Mijn Boodschappen maar over jou.
Je moet bidden want het zal spoedig gebeuren.
Verwacht deze gebeurtenissen in dagelijks gebed en sta niet toe dat deze reeks van aanvallen je
ontmoedigen.
Mijn volgelingen moeten hiervoor op hun hoede zijn want wanneer het begint, binnen de volgende
maand, zullen ook jullie bekoord worden om te twijfelen aan Mijn Heilig Woord.
Deze profetie zal zich voor jullie ogen voltrekken en zal tot dusver de gemeenste en pijnlijkste aanval
zijn op deze zending.
Niet alleen zullen deze aanvallen voortkomen van diegenen die de boodschappen promoten van diegenen
waarvan zij denken dat het waarachtige hedendaagse zieners en profeten zijn, zij zullen ook gesteund
worden door sommige van Mijn Gewijde Dienaars.
Het venijn zal vele zielen vergiftigen en velen zullen Mij verwerpen.
Negeer deze aanvallen, Mijn dochter. Ga verder en geef de wereld zo vlug mogelijk Mijn boodschappen.
Het is belangrijk dat je Mijn Heilig Woord en Mijn gebeden verspreidt, zelfs onder diegenen die niet naar Mij
willen luisteren. Want velen zullen zich ongemakkelijk voelen wanneer zij met deze boodschappen in
aanraking komen en ze afwijzen, en dan zullen zij genaden ontvangen om de Waarheid te zien.
Onderschat nooit ofte nimmer de macht van Satans invloed op jullie.
Hij vuurt zijn pijlen vooral af op de zielen die Ik nodig heb om Mij te helpen bij Mijn Zending om de mensheid
te redden.
Jullie geliefde Verlosser
Jezus Christus

455. De Maagd Maria: Kinderen, wanneer jullie in dit leven lijden worden jullie
intiemer verenigd met Mijn Zoon.
Woensdag, 6 juni 2012, 15:05 u.
Kinderen, wanneer jullie in dit leven lijden worden jullie intiemer verenigd met Mijn Zoon.
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Lijden, hoe hard het ook is, schenkt genaden, vooral wanneer het vrijwillig omarmd wordt voor de redding
van zielen.
Wanneer jullie lijden, bedenk dan altijd hoezeer Mijn Zoon geleden heeft.
Bedenk dat Zijn fysiek lijden zeer moeilijk om dragen zou zijn voor een mens. Toch kan geestelijk lijden
dezelfde pijn veroorzaken.
Tot diegenen die worstelen met het lijden, jullie moeten Mij, jullie geliefde Moeder van Verlossing vragen
jullie te helpen ermee om te gaan.
Ik zal jullie lijden nemen en het in jullie naam aan Mijn Geliefde Zoon aanbieden tot redding van
zielen.
Hij zal enkel nemen wat Hij nodig heeft en jullie vertroosting geven. Dan zal Hij jullie last verlichten.
Lijden kan een manier van zuivering van de ziel zijn.
Indien jullie het verwerpen en ertegen vechten, dan zal het jullie geen verlichting brengen. Het zal een
nog veel zwaardere last worden.
Wanneer jullie het met liefde aanbieden zal jullie last verlicht worden en jullie zullen vreugdevol worden.
Wees nooit bang voor het lijden want het brengt jullie dichter bij het Heilig Hart van Mijn Zoon.
Jullie geliefde Moeder
Moeder van Verlossing

456. 600.000 gevallen engelen werden vorig jaar losgelaten uit de diepten van de
Hel. Nog eens 5 miljoen werden nu losgelaten.
Donderdag, 7 juni 2012, 20:00 u.
Mijn zeer geliefde dochter, het is tijd om de wapens op te nemen in de hemelse strijd die woedt tegen Satan
en zijn gevallen engelen.
Nu zijn de in elke natie losgelaten engelen van Satans leger en hun toegewijde leerlingen op aarde bezig om
Gods kinderen op elke mogelijk manier te kwellen.
Er zijn de zichtbare tekenen. De crisis in Mijn Kerk, de Katholieke Kerk, werd veroorzaakt door de
boosaardige krachten wier eerste doelwit het was om haar op de knieën te brengen. Daarmee echter niet
tevreden, willen de machten van het kwaad ook de Heilige Eucharistie vernietigen door haar te profaneren.
Door Mijn Kerk op aarde te ontmoedigen was het plan van Satan om het geloof van Mijn volgelingen
te vernietigen.
Veel van Mijn volgelingen betonen Mij, hun Verlosser, geen eer meer omdat ze de zonden van diegenen die
Mij in de Kerk vertegenwoordigen kwalijk nemen. Hoezeer verwonden zij Mij wanneer zij Mij zo vlug in de
steek laten.
De geloofsafval in de wereld van vandaag werd ook door Satan gepland door de kinderen van God te
verleiden om hun geloof te verloochenen.
Als vervanging gebruikt hij een nieuwe religie, dikwijls gekend als de New Age-religie. In plaats van God, de
Eeuwige Vader te verheerlijken, verheerlijken zij het menselijk wezen als geestelijk superieur en
leidinggevend.
Zoals Lucifer die niet alleen wilde zijn zoals God, maar die God wilde worden, wil deze snel
ontwikkelde cultus Gods kinderen ervan overtuigen dat zij de controle hebben over hun eigen bestemming,
dat alles kan gecontroleerd worden door een vals geloof in een bovennatuurlijke wereld die niet bestaat.
Het geloof in valse goden zoals Boeddha heeft zoveel mensen geschaad en in een donkere wereld
binnen geleid, die op het eerste gezicht lijkt te schitteren, maar die niet in staat is de zuivere liefde
voor elkaar aan te wakkeren.
In plaats daarvan monden al deze New Age-religies uit in slechts één ding, zelfobsessie en liefde
voor zichzelf ten koste van een ander.
De oorlogen die Satans Vrijmetselaarsorden veroorzaken, zijn talrijker geworden en de grootste groep van
allen wil door slachtingen de controle over het Midden-Oosten.
In Europa zal men de introductie van een nieuwe wereldmunt uitdenken om slaven van hen te maken.
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Satans greep is zo sterk dat er veel gebed nodig zal zijn om de macht die hij uitoefent te doen kantelen. Dan
zal er nog verleiding zijn om Gods kinderen af te keren van de Waarheid.
Satan kan jullie geest grondig in de war sturen. Maar, hoewel hij niet bij machte is te weten wat jullie denken,
kan hij gedachten en twijfels in jullie geest plaatsen.
Wanneer jullie aanvankelijk weerstand bieden, door te bidden om de genaden om jullie zelf te
beschermen, zal hij zijn activiteiten verhogen.
Satan stuurt zijn demonische engelen naar gelovigen om hen te bestoken. Indien jullie ze zouden kunnen
zien, dan zouden jullie geschokt zijn. Twee of drie kunnen jullie omringen en doen struikelen, jullie verward
doen geraken, benauwd en jullie geesten vullen met liefdeloze gedachten tegenover een andere persoon.
Al wat te maken heeft met God, Zijn Kerken, Zijn kinderen en diegenen die Hem op aarde
vertegenwoordigen, zijn de eerste doelwitten.
Dan neemt hij diegenen in het vizier die hoge posten bekleden en controle hebben over miljoenen levens. Hij
verleidt hen tot corruptie, manipulatie van macht en de introductie van slechte wetten, ontworpen om pijn en
ontbering te veroorzaken. En dan orkestreert hij oorlog.
Kinderen, negeer de strijd niet want hij is echt.
600.000 gevallen engelen werden vorig jaar losgelaten uit de diepten van de Hel.
Nog eens 5 miljoen werden nu losgelaten. De tijd voor Gods leger in de Hemel, om Satan te
vernietigen, is begonnen. De tijd voor Mijn Leger op aarde om de wapens op te nemen is ook
gekomen.
De tijd is kort. Wij hebben veel werk te doen.
Gebed is het wapen. Bekering is het doel. Ik kan de redding van zielen alleen tot stand brengen indien Mijn
Stem op dit moment gehoord wordt.
Satan weet dat. Hij heeft een vloek over deze zending geplaatst en zal velen van Gods kinderen
wegtrekken. Toch kan hij niet winnen. Want niemand kan de openbaring van het Boek der Waarheid
verhinderen, want Ik ben het, Jezus Christus, die dit openbaar.
Toch zullen vele arme zielen overtuigd worden om de andere kant op te kijken wanneer Ik de Waarheid,
zichtbaar voor heel de wereld, aankondig zoals voorzegd in het Boek der Openbaring.
Sta hem nooit toe zich met jullie in te laten. Jullie kunnen dat doen door te weigeren in te gaan op
beledigingen of bespottingen van anderen wanneer jullie Mijn Heilig Woord verkondigen. Want door jullie
met hem in te laten geven jullie hem de munitie die hij nodig heeft om jullie te verzwakken.
Jullie geliefde Jezus
Redder van heel de mensheid.

457. De vrije wil kan jullie niet ontnomen worden. Ik kan niet eisen dat jullie Mij
volgen.
Vrijdag, 8 juni 2012, 19:05 u.
Mijn zeer geliefde dochter, velen die Mijn Heilige Woorden lezen, die uit liefde aan de mensheid gegeven
worden, begrijpen Mijn intenties verkeerd.
Als de Mensenzoon is het Mijn plechtige belofte om de hele mensheid te redden.
Mijn Kruisiging op het Kruis was niet zomaar een moment in de tijd, of een moment in de geschiedenis.
Het was een Offer dat gebracht werd om ieder van jullie afzonderlijk, zelfs vandaag, het geschenk
van Eeuwig Leven aan te bieden.
Dit is een plechtige belofte. Het leven van de komende wereld, Mijn Koninkrijk op aarde, is voor
iedereen.
Ik kom nu om jullie voor te bereiden.
Ik heb jullie reeds eerder gezegd dat hoewel Ik kom om jullie te waarschuwen voor de gevaren die jullie
lopen door Mijn leer te verwerpen en de Tien Geboden die door Mijn Eeuwige Vader werden afgekondigd, Ik
toch Gods kinderen niet kan bevelen of eisen om te luisteren. Want aan heel de mensheid werd een
bijzonder gave geschonken, net zoals aan de engelen in de Hemel, de gave van de vrije wil.
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De vrije wil kan jullie niet ontnomen worden. Ik kan niet eisen dat jullie Mij volgen.
Ik kan jullie waarschuwen, jullie de vergissing van jullie wegen tonen, maar Ik kan jullie niet bevelen
Mijn oproep te beantwoorden.
Ik kan enkel vragen.
De vrije wil, al is het een gave, kan ook een hindernis zijn wanneer hij gebruikt wordt door Satan om leugens
in jullie geesten te zaaien.
Hij kan eisen stellen van zeer dwingende aard die voor jullie zeer moeilijk te bevechten zijn, dusdanig is zijn
macht.
Mijn geduld wordt in deze eindtijd beproefd als nooit tevoren.
Ondanks Mijn Dood op het Kruis, Mijn leven dat Ik met liefde gegeven heb om ieder van jullie te redden, zijn
velen vergeten wat dit Offer werkelijk betekent.
Als Ik Mijn leven prijsgaf voor de redding van de mensheid, waarom luisteren Mijn kinderen niet?
Als zij nu niet naar Mij willen luisteren, langs deze boodschappen om, dan is dat de keuze die zij maken met
hun eigen vrije wil. Waarom gaan zij dan voort met de inhoud van de Heilige Bijbel verkeerd uit te leggen en
te verdraaien?
Ongeacht hoezeer Ik verworpen word, Ik zal nooit falen in Mijn plicht jullie te waarschuwen voor de komende
gevaren.
De gevaren waarover Ik spreek betreffen niet alleen de ellende die door Satans boosaardige aanhangers
gepland wordt over jullie naties, de controle over jullie geld, jullie eten of menselijk leven.
Neen, de gevaren waarvan jullie je vooral bewust moeten zijn, betreffen het gevaar jullie ziel aan Satan en
zijn gevallen engelen te verliezen.
Of jullie nu acht slaan op Mijn Woord ligt geheel aan elk en iedereen van jullie.
Al wat Ik jullie vraag is te luisteren. Het nalaten om te luisteren en om de bijzondere genaden te aanvaarden
die Ik jullie nu verleen, betekent dat jullie misschien niet gepast toegerust zullen zijn om jullie ziel te redden
van het Beest.
Ik zegen jullie allen. Aan diegenen die verward zijn, verzoek Ik dringend de gebeden te selecteren die Ik
jullie door deze boodschappen gegeven heb.
Die zullen jullie helpen Mijn oproep vanuit de Hemel te beantwoorden.
Jullie Jezus

458. God de Vader: Ik zal de Strijd van Armageddon strijden met de Hiërarchie in de
Hemelen.
Zaterdag, 9 juni 2012, 15:45 u.
Mijn lieve dochter, vertrouw erop dat Ik, jullie Hemelse Vader, alles zal doen wat in Mijn macht ligt om al Mijn
kinderen op aarde te redden.
Alhoewel Ik de gave van de vrije wil moet respecteren, die Ik als de grootste gave geschonken heb om er
zeker van te zijn dat de mensheid Mij uit eigen beweging zou beminnen, en niet uit dwang, zal Ik toch
wonderen doen en mirakels tot stand brengen om Mijn kinderen bij Mij thuis te brengen.
Als een God van Gerechtigheid zou Ik nooit het kwade kunnen verschonen of aanvaarden, toch zal Ik al
diegenen vergeven die terugkeren tot Mijn Zoon en verlossing zoeken wanneer zij zich bewust worden van
de inhoud van het Boek der Waarheid.
Ik zal de Strijd van Armageddon strijden met de Hiërarchie in de Hemelen en Ik zal, zo beloof Ik, de
vijand en de duivels verslaan die door Lucifer zijn voortgebracht.
De tijd komt naderbij dat Satan voor 1.000 jaren zal verbannen worden en wee de mens die hem of
zijn boosaardigheid niet verzaakt.
Allen zal de waarheid van Mijn Goddelijke Liefde getoond worden en Mijn verlangen om Mijn heerlijk
Koninkrijk, Mijn Paradijs, met allen te delen.
Iedere poging, door middel van Mijn profeten, zal gedaan worden om ze in de armen van Mijn Zoon te
trekken.
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Mijn kinderen, verlaat Mij, jullie liefhebbende Vader, niet.
Kom en hoor Mijn Oproep.
Verwerp jullie erfenis niet.
Jullie zien nu de grootste crisis sedert de schepping van het menselijk ras onder ogen, want de tijd is nu voor
jullie gekomen om de definitieve keuze te nemen.
Wees ervan bewust dat elke leugen en elke verleiding zullen opgezet worden om troost te zoeken in de
armen van Satan en zijn duivels, met de bedoeling jullie zielen te stelen.
Alleen diegenen die tijd uittrekken om hun Geloof te beschermen, door gebed en de sacramenten,
zullen sterk genoeg zijn om aan hun macht te weerstaan.
Onthoud dat Satan niet kan winnen want die macht heeft hij niet. Hij zal nu allen aanvallen, zelfs heilige
zielen, om Mij en Mijn geliefde Zoon te verwerpen.
In plaats daarvan zal hij jullie in een afgrond van duisternis en verwarring aanzuigen en jullie zullen
gevangen worden in een complex net van bedrog waaruit jullie niet in staat zullen zijn los te komen.
Luister nu naar Mij. De laatste strijd is begonnen. Bega niet de vergissing om deze oproep, komende vanuit
de Hemel, te verwerpen, want dat zal betekenen dat jullie voor eeuwig zullen verloren zijn.
O indien jullie getuigen zouden zijn van de tragedie van die zielen die de Beker van Redding zullen
weigeren.
Zij zullen hulpeloos samen met Satan neertuimelen in de diepten van de Hel van waaruit geen terugkeer
mogelijk is.
Ik moet, als jullie Vader, wijzen op de gevaren die jullie onder ogen zullen zien.
Waarom willen jullie niet luisteren?
Als jullie in Mij geloven, besef dan dat Ik Mijn profeten zou zenden om jullie te waarschuwen.
Deed Ik dat vroeger ook niet? Luisterden zij? Neen, velen luisterden niet en voor hun ongelovige
ogen ontvouwde zich dan de profetie.
Deze keer kom Ik om aan te kondigen dat de tijd voor de wederkomst van Mijn Zoon, de ware
Messias, nabij is.
Satan weet dat. Zijn haat voor Mij is zo sterk dat hij er alles aan zal doen om Mijn kinderen van Mij weg te
rukken.
Ik ben jullie God, het begin en het einde.
Ik schiep in het begin de wereld en het zal door Mijn hand zijn dat de wereld, zoals jullie die kennen,
ten einde zal lopen.
Maar voor Mijn geliefde kinderen die Satan verwerpen, jullie wacht de nieuwe wereld, het Nieuwe
Paradijs op Aarde, in al zijn glorie.
Keer jullie niet af.
Sta niet toe dat gebrekkig menselijk redeneren jullie en jullie geliefden verhinderen om in dit schitterende
Paradijs binnen te gaan waar het jullie aan niets zal ontbreken.
Kies voor Mijn Paradijs van liefde, vreugde en schoonheid, een bijzondere plaats waar jullie zullen leven in
volmaakte harmonie naar geest, ziel en lichaam.
Geen bederf. Geen zonde. Enkel liefde waar jullie zullen leven in eenheid met Mijn Goddelijke Wil.
Jullie liefhebbende Hemelse Vader
God de Allerhoogste

459. De Valse Profeet zal niet enkel de Katholieke Kerk overnemen, hij zal alle
Christelijke Kerken dicteren.
Zondag, 10 juni 2012, 15:30 u.
Mijn zeer geliefde dochter, Ik roep al Mijn volgelingen op om moedig te zijn op dit moment.
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Dit is niet het moment om neer te vallen en te wenen. Het is de tijd om te vechten voor jullie
verlossing.
Ik roep alle Christelijke Kerken op, Mijn clerus en al diegenen die hun leven aan Mij, hun Jezus, hebben
toegewijd om te luisteren naar Mijn smeekbeden.
Geef nooit de waarheid van Mijn leer op.
Laat Mij nooit in de steek.
Verzaak nooit Mijn Kerk. Want Ik ben de Kerk.
Verloochen nooit Mijn Lichaam, want Ik ben het Brood des levens.
Aanvaard nooit de leugens die weldra bij jullie zullen ingeprent worden, om Mijn Kerk op aarde te
verdringen.
Het is tijd om zich voor te bereiden.
Weldra zullen jullie ertoe gebracht worden een nieuwe religie aan te nemen die door mensen zal
bedacht zijn.
Weldra zullen jullie gedwongen gevoed worden met wat zal gelijken op de Heilige Eucharistie, maar
het zal niet Mijn Lichaam zijn.
Het (surrogaat) zal leeg, onvruchtbaar worden en zal geen echt leven voortbrengen.
De enige Heilige Eucharistie die bestaat is de wijze waarop Mijn Tegenwoordigheid bekend gemaakt
wordt in het Heilig Misoffer zoals het nu is.
Wijk hier nooit van af zelfs niet indien jullie daartoe gedwongen worden door de heidenen die Mijn
Christelijke Kerken zullen overnemen.
Zij zullen Mijn kerken ontwijden en ze omvormen in niets meer dan plaatsen voor entertainment en sociale
uitlaatkleppen.
Jullie moeten altijd de stappen volgen die Ik geleerd heb aan Mijn Apostelen tijdens het Laatste Avondmaal.
Nu moeten jullie ervoor zorgen dat alles ingericht is voordat de aanval begint.
Want binnenkort zullen jullie het onmogelijk vinden een valse doctrine te volgen die jullie opgelegd wordt
door de gruwel die te wachten staat.
De Valse Profeet zal niet enkel de Katholieke Kerk overnemen, hij zal alle Christelijke Kerken dicteren die hij
als één zal fusioneren.
Maar het zal niet op Mij zijn, Jezus Christus, dat de Nieuwe Tempel zal gebouwd worden. Het zal een
tempel zijn om de Heilige Stoel te vervangen met de bedoeling het Beest te eren.
Luister nu naar Mijn woorden want weldra zullen jullie de Waarheid zien.
Aan diegenen die dapper genoeg zijn om op te staan tegen deze vervolging van jullie geloof, jullie moeten
nu plannen.
Aan diegenen die de kracht niet hebben om weerstand te bieden tegen het rijk van de Antichrist en de Valse
Profeet, kniel neer en smeek Mij jullie te helpen.
Ik zal jullie de weg wijzen door Mijn nieuwe leiders die onder jullie zullen opstaan, onder leiding van Mijn
Twee Getuigen.
Enoch en Elia, tegenwoordig in Mijn Christelijke Kerken op aarde en het Huis van Israël, zullen de
prediking van de Evangeliën over de hele wereld beïnvloeden.
Niets zal het onderricht van de Waarheid stoppen.
Deze tijd zal moeilijk zijn, maar sta op en volg Mijn Leger op aarde en meer zielen zullen gered worden.
Verlaat de kudde niet die Ik jullie gegeven heb om jullie te leiden.
Vrees niet, want alleen door Mijn Pad naar Eeuwig Leven te volgen, kunnen jullie gered worden.
Volg het pad van de Valse Profeet en jullie zullen niet alleen voor Mij verloren gaan, maar jullie zullen
onschuldige zielen op het pad naar de Hel leiden.
Wees dapper Mijn gewijde dienaars.
Aanvaard dat de tijd voor Mijn terugkeer op til (imminent) is. Jullie hebben geen tijd te verspillen.
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Jullie Jezus

460. Moeder van Verlossing: Bid voor de Christelijke Kerken zodat hun de genaden
zullen gegeven worden om hun Geloof te verdedigen.
Maandag, 11 juni 2012, 12:02 u.
Al Gods kinderen over de hele wereld worden opgeroepen om op dit moment te verzamelen om eenparig te
smeken voor de Barmhartigheid van Mijn Eeuwige Vader.
Kinderen, stort jullie harten uit bij Mijn Vader en vraag Hem jullie te beschermen en te bedekken met
het kostbaar bloed van Zijn Zoon.
Jullie moeten elke dag van nu af aan aandacht schenken om tot God de Vader te bidden in de naam van
Jezus Christus, Redder van de Wereld, voor elke mogelijke bescherming tegen de kwade machten, nu
onstuitbaar in elke uithoek.
Bid, bid, bid voor de Christelijke Kerken op aarde opdat hun de genaden zullen gegeven worden om
hun Geloof te verdedigen.
Geef de hoop nooit op, kinderen, want eens jullie trouw beloven aan Mijn Zoon en bidden om sterkte, zullen
jullie gebeden verhoord worden.
Vandaag vraag Ik jullie verder te gaan met de Kruistochtgebeden van Bekering en het bidden van de
Allerheiligste Rozenkrans en het Kroontje van de Goddelijke Barmhartigheid.
Deze maand werd aangewezen voor de bekering van vele naties.
Het vasten moet doorgaan om zielen te redden en het kan uitgevoerd worden naar ieders
mogelijkheid.
Kinderen, blijf bidden voor de bekering die op dit moment zo nodig is.
Dank jullie om Mijn oproep te beantwoorden.
Moeder van Verlossing

461. Onthoud dat dit een oorlog is die zal gewonnen worden door Mijn Restkerk op
aarde.
Maandag, 11 juni 2012, 16:30 u.
Mijn zeer geliefde dochter, zeer spoedig zullen die zielen die ontvlamd zijn door de Kracht van de Heilige
Geest, tengevolge van deze boodschappen, in alle naties eensgezind samenkomen.
Zij zullen zich eendrachtig verenigen om Mijn woord te verkondigen zodat elke verloren zien uit de klauwen
van het Beest kan gegrepen worden.
Mijn Restkerk zal snel samenkomen en aangroeien doorheen heel de wereld en het gebed zal hen
samensmeden tot één Heilige Kerk.
Ik zal hulp zenden tot elk van Mijn twee Kerken, Mijn Twee Getuigen op aarde. Dan zullen zij opstaan en
moedig de Waarheid verkondigen in elke hoek van de wereld.
Mijn stem zal weerklinken als de donder en zij die Mij waarlijk beminnen zullen Mij ook herkennen.
De genade van de Heilige Geest zal de zielen van Mijn strijders ontvlammen en zij zullen opmarcheren en
Mij helpen om de mensheid te redden.
Wees blij, Mijn Leger, want jullie zijn gezegend om uitverkoren te zijn geweest voor deze glorievolle taak.
Door jullie liefde voor Mij, jullie Goddelijke Verlosser, zullen jullie je arme broeders en zusters helpen redden
om niet verloren te gaan aan de Boze.
Kom nu, Mijn volgelingen, en sta Mij toe om jullie te leiden door de dichte en doornige jungle tot in
het Licht van Mijn Nieuw Koninkrijk op aarde.
Vrees nooit Mijn Hand aangezien Ik jullie nu onverschrokken leid in de strijd tegen de Antichrist.
Onthoud dat dit een oorlog is die zal gewonnen worden door Mijn Restkerk op aarde.
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Onthoud ook dat het aantal zielen dat kan gered worden zal afhangen van de kracht van jullie Geloof,
jullie edelmoedigheid van geest en jullie bereidwilligheid om te lijden in Mijn Heilige Naam.
Ik bemin jullie.
Ik zegen jullie.
Ik geef jullie nu de nodige genaden om jullie wapenrusting op te pakken en op te marcheren naar het Eeuwig
Leven.
Jullie geliefde Jezus

462. De toetssteen van een authentieke profeet ligt in de gebeden die hun gegeven
worden voor de mensheid.
Dinsdag, 12 juni 2012, 17:58 u.
Mijn zeer geliefde dochter, weet dat Ik nooit diegenen zou veroordelen die beweren in Mijn Naam te
komen, maar die dat niet doen.
Ik bemin al Gods kinderen, inclusief de valse profeten uitgestuurd om de mensheid in verwarring te
brengen op dit moment.
Veel zulke zielen zijn vol liefde voor Mij en voelen de nood om intiemer te worden. Zij kunnen zich, zonder
eigen schuld, inbeelden dat zij goddelijke boodschappen ontvangen. Je moet veel voor zulke zielen bidden.
Je moet hen nooit oordelen.
Dan zijn er diegenen die beweren te komen in Mijn Naam, maar die het Merkteken van het Beest
dragen. Wolven in schaapskleren, zij zijn er op uit de zuivere zielen te strikken en hen te bezoedelen met de
zonde van misleiding.
Zij zijn de gevaarlijke valse profeten wier doel het is de waarheid van Mijn Leer te verdraaien op zulk
een wijze dat het nauwelijks opvalt.
Zij zullen, door een uiterlijke schijn van valse nederigheid, jullie een leugen in Mijn Naam doen geloven. Zij
zullen een inschikkelijk masker van bedrog aanbieden en jullie zullen ervan overtuigd zijn dat zij de waarheid
spreken.
De toetssteen van een authentieke profeet ligt in de gebeden die hem gegeven worden voor de
mensheid.
Bekering verspreid zich snel door de kracht van de Heilige Geest wanneer boodschappen van de
Hemel komen en ze alle religies, alle geloofsovertuigingen omvatten om hen als één te verenigen.
Ik dring op dit moment aan op gebed voor zulke zielen die misleid werden om te geloven dat zij spreken met
de stem van de Hemel. Bid voor hen zodat zij de kracht mogen ontvangen om nederig te worden ten einde
hen in staat te stellen de Waarheid te zien.
Bid opdat zij hun zielen niet zouden toestaan door de Misleider gebruikt te worden om onder Gods kinderen
verwarring te stichten.
Bid ook voor diegenen die niet in de naam van God spreken, maar die doelbewust spreken met de
tong van Satan. Ook zij hebben jullie gebeden nodig want zij worden door Satan genadeloos gebruikt als
middel om leugens te verspreiden.
Jullie geliefde Jezus

463. Een Belofte van trouw aan de Goddelijke Wil van God de Vader.
Woensdag, 13 juni 2012, 16:00 u.
Mijn zeer geliefde dochter, net zoals Mijn Eeuwige Vader de Grote Gave aan de mensheid van Zijn Zegel
schonk, zo ook moeten Zijn kinderen plechtig beloven trouw te zijn aan Zijn Goddelijke Wil.
Ik vraag al Gods kinderen die zullen opmarcheren in Zijn leger om de zielen van al Gods kinderen te helpen
redden, inbegrepen de verharde zondaars, deze plechtige belofte te maken. Kruistochtgebed (59): Een
plechtige belofte van Trouw aan de Goddelijke Wil.
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Kruistochtgebed (59)
Een Plechtige Belofte van Trouw aan de Goddelijke Wil.
Mijn zeer geliefde dochter, net zoals Mijn Eeuwige Vader de Grote Gave van Zijn Zegel aan de mensheid overmaakte, zo ook
moeten Zijn kinderen hun trouw beloven aan Zijn Goddelijke Wil.
Ik vraag al Gods kinderen die in Zijn strijdmacht verder zullen oprukken om de zielen van al Gods kinderen te helpen redden,
waaronder ook de verharde zondaars, om deze belofte af te leggen.

“O Allerhoogste God, o Hemelse Vader, ik beloof U plechtig mijn standvastige trouw om U te eren en te
gehoorzamen in alle dingen in vereniging met Uw Goddelijke Wil op aarde.
Ik offer U, door het Kostbaar Bloed van Uw enig geliefde Zoon, de Ware Messias, mijn geest, mijn lichaam en
mijn ziel ten behoeve van alle zielen, zodat wij ons eendrachtig kunnen verenigen, in Uw komend Hemels
Koninkrijk, zodat Uw Goddelijke Wil geschiede op aarde zoals in de Hemel. Amen.”
Jullie moeten jullie zielen verpanden aan Mijn Hemelse Vader als een teken van jullie Geloof en als
gedachtenis aan Mijn Dood op het Kruis, zodat ieder van jullie zal drinken van de Beker des Heils.
Jullie Jezus

464. De Waarschuwing, al moet zij niet gevreesd worden, zal pijn veroorzaken in hen
die niet in staat van genade zijn.
Donderdag, 14 juni 2012, 18:45 u.
Ik, jouw geliefde Jezus, verlang dat jij, Mijn zeer geliefde dochter, al Mijn volgelingen vraagt om aandacht te
schenken aan Mijn instructies.
Zorg voor elk lid van jullie eigen familie, zij die in jullie midden vertoeven en die Mijn Leer niet volgen.
Bekommer jullie om die zielen onder jullie die voor Mij verloren zijn, die Mij ogenschijnlijk verwerpen. Ik vraag
jullie om op dit moment vurig voor hen bidden.
Jullie moeten smeken om Barmhartigheid voor hun zielen. Jullie gebeden en offers kunnen hen vrijwaren
van verschrikkelijk lijden tijdens de Zuivering bij De Waarschuwing.
De Waarschuwing, al moet zij niet gevreesd worden maar verwelkomd als Mijn bijzondere Gave, zal
pijn veroorzaken bij hen die niet in staat van genade zijn.
Bereid jullie zielen op voorhand voor want gezonde zielen zullen De Waarschuwing als een vreugdevolle
gebeurtenis ervaren.
Zij zullen niet lijden omdat zij in staat van genade zullen zijn, vooral wanneer zij geregeld het
Sacrament van de Biecht ontvangen.
Hun kracht zal diegenen helpen die na De Waarschuwing doorheen de pijn van het Vagevuur moeten gaan.
Help diegenen die niet willen luisteren door het dagelijks bidden van Mijn Goddelijke
Barmhartigheidrozenkrans.
Bied Mij, jullie Jezus, een offer aan als eerherstel voor de zonden van jullie families.
Ik zal Barmhartigheid betonen aan allen die de zwarte staat van hun zielen erkennen, wanneer hun
zonden tijdens De Waarschuwing getoond worden.
Alleen diegenen met oprechte nederigheid en een zuiver hart zullen vergeven worden.
Al die zielen, inclusief de kinderen die Mij verloochenen, hebben een vreselijke nood aan jullie gebeden.
Hier is het gebed (60) dat jullie moeten bidden voor hun bekering tijdens De Waarschuwing.

Kruistochtgebed (60)
Gebed voor Bekering van Families tijdens De Waarschuwing.
Kinderen van God, bereid jullie elke dag voor op De Waarschuwing, want deze kan te allen tijde plaatsgrijpen.

“O lieve Zoete Jezus, ik smeek om Barmhartigheid voor de zielen van mijn familie (noem ze hier). Ik offer U mijn
lijden, mijn beproevingen en mijn gebeden om hun zielen te redden van de geest van duisternis.
Laat niet één van hen, Uw kinderen, U verloochenen, of Uw Hand van Barmhartigheid verwerpen.
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Open hun harten om zich met Uw Heilig Hart te verstrengelen, zodat zij de vergeving kunnen zoeken die zij
nodig hebben om gered te worden van de vuren van de Hel.
Geef hun de kans zich te beteren, zodat zij kunnen bekeerd worden met de Stralen van Uw Goddelijke
Barmhartigheid. Amen.”
Kinderen van God, bereid jullie voor op De Waarschuwing want het kan op eender welk moment
plaatsvinden.
Jullie Jezus

465. De Hemelgewelven zullen teruggetrokken worden alsof een dak is geopend.
Zaterdag, 16 juni 2012, 19:40 u.
Mijn zeer geliefde dochter, Mijn Woord wordt door miljoenen over de hele wereld gehoord terwijl Ik al Gods
kinderen voorbereid op Mijn Goddelijke Barmhartigheid.
Zij die gezegend zijn met de Heilige Geest zullen onmiddellijk weten bij het lezen van Mijn Boodschappen,
dat zij van Mijn Goddelijke Lippen komen.
Diegenen die zeggen Mij te kennen maar er niet in slagen Mij te herkennen, kunnen nog altijd niet
weerstaan Mijn Woord te lezen, hoewel zij tegen Mij vechten.
Zij verwerpen Mij, maar toch worden zij altijd naar Mijn Boodschappen getrokken.
Beseffen zij dan niet dat dit de Heilige Geest is, die, hoewel slapend in hun zielen, hen toch naar Mij
toetrekt?
Ik zeg dit tot hen. De tijd is gekomen want spoedig zullen jullie grieven jullie getoond worden tijdens De
Waarschuwing.
Jullie haat tegenover Mijn Woord zal jullie onthuld worden en dan zullen jullie de Waarheid kennen.
Wanneer dat gebeurt moeten jullie je verenigen met jullie broeders en zusters en strijden om het
recht Mijn Kerk op aarde te verdedigen.
De hemelgewelven zullen weggetrokken worden alsof een dak is geopend om het vuur en de
vlammen van Mijn Goddelijke Barmhartigheid te openbaren.
De aarde zal met zulk een kracht geschud worden dat niemand zal ontsnappen aan Mijn Ogen, Mijn
Geest of Mijn Gave.
Velen zullen beven van angst omdat het dan pas zal zijn dat velen zich voor de allereerste keer bewust
zullen worden van hun zielen.
Zij zullen weten dat hun liefde voor hun lichamen en al de genoegens die zij zoeken te voeden, zonder
betekenis zijn.
Zij zullen elk deel van hun ziel zien, maar het zal niet met hun eigen ogen zijn dat zij zullen zien. Zij zullen
naar hun zielen kijken door Mijn Ogen.
Zij zullen zich ziek en walgelijk voelen net zoals Ik wanneer Ik de afschuwelijkheid zie van hun
beklagenswaardige wandaden.
Zij zullen zien hoe verdorven hun gedrag was tegenover anderen en het kwade dat zij gedaan hebben
tegenover hun naasten, hun broeders en zusters.
Dan zullen zij hun eigenliefde zien, de ijdelheid en de liefde voor valse idolen en weten hoezeer Mij dat
beledigt.
Diegenen wier zonden zo zwart zijn zullen zich ziek voelen, pijn hebben, niet in staat zijn zich staande te
houden bij de verschrikkingen die zij moeten zien. Zij zullen al hun kracht nodig hebben om de zuivering te
doorstaan die nodig is om hen in staat te stellen te overleven en het pad van de Waarheid te volgen.
Het is belangrijk te weten dat De Waarschuwing alleen dat is. Ik kom om Gods kinderen te
waarschuwen dat hun zonden kunnen en zullen vergeven worden.
Ik kom om hen te tonen hoe de Dag van het Oordeel zal zijn. Dat wil zeggen dat diegenen die in die fase om
verlossing vragen, zullen gered worden.
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Diegenen die Mij nog steeds verwerpen zullen tijd krijgen tot inkeer, maar niet veel. Indien zij Mijn Hand van
Barmhartigheid blijven verbeuren, dan zal Ik Mij moeten terugtrekken.
Dan zal Ik de rechtvaardigen aan een kant scheiden van de onrechtvaardigen aan de andere kant. Daarop
volgt nog een laatste kans om verlossing te bekomen en wie dan Mijn Liefde en Barmhartigheid afwijst, zal
in de Hel geworpen worden.
Deze profetie werd sinds het begin al voorzegd.
Let op De Waarschuwing en red jullie zielen terwijl jullie kunnen.
Jullie Jezus

466. Hun boosaardige plannen omvatten ook een nieuwe wereldwijde inenting die
ziekten zal teweegbrengen over de hele wereld.
Zondag, 17 juni 2012, 20:15 u.
Mijn zeer geliefde dochter, de plannen van de Vrijmetselaarsgroepen om de wereldmunten over te
nemen, komen dicht bij hun voltooiing.
Hun boosaardige plannen omvatten ook een nieuwe wereldwijde vaccinatie die ziekten over de hele
wereld zal teweegbrengen en in een nooit eerder geziene mate lijden zal veroorzaken.
Vermijd om het even welke plots aangekondigde wereldwijde vaccinatie, want het zal jullie doden.
Hun slechte programma’s zouden alle argeloze zielen schokken die er geen idee van hebben hoe machtig
zij zijn.
Gedreven door machtshonger, rijkdom en het verlangen goddelijk te zijn in al wat zij doen, geloven zij dat ze
onoverwinnelijk zijn.
Zij hebben de controle over banken en regeringen en zijn verantwoordelijk voor het veroorzaken van
terreur in het Midden-Oosten.
Zij controleren een groot deel van de wereldmedia en de waarheid van hun verdorvenheid zit
verborgen achter zogenaamde humanitaire organisaties.
Spijtig genoeg weten maar weinigen van Gods kinderen iets af van hun plannen.
Weet dat de hand van Mijn Vader plots en snel zal neerkomen op die naties die zulke boosaardige leiders
beschermen.
Zij zullen getroffen worden door tsunami’s en aardbevingen van zo’n grote omvang dat zij zullen
weggevaagd worden.
Diegenen die geloven zo machtig te zijn zullen vuur uit de lucht zien vallen net voor Mijn Tweede
Komst.
De zeeën zullen meren van vuur worden en zij zullen het moeilijk vinden om zich te verbergen voor
de hand van bestraffing die zal neerkomen op deze boze zielen die Mijn Beker zullen weigeren.
Opstandig tot op het einde zullen zij Mijn Eeuwige Vader en de macht van de Hemelen bestrijden.
Partij kiezend voor de Antichrist en voor de groepen waaruit hij is te voorschijn gekomen, zullen zij de
vergissing van hun wegen inzien wanneer het te laat is voor hen.
Veel van deze groepen, inclusief leiders van banken, regeringen, kopstukken van grote bedrijven, die
allemaal met elkaar verbonden zijn en samenwerken om bedelaars van gewone mensen te maken,
zullen zich na De Waarschuwing bekeren. Dus dat is goed.
De tijd voor Mij om de zielen die Mij liefhebben te scheiden van diegenen die partij kiezen voor de Boze is
niet veraf.
Wees verwittigd. Er zal slechts zoveel tijd zijn als nodig om zich te bekeren. De zielen die Mijn
Barmhartigheid het meeste nodig hebben behoren tot die boosaardige groepen die geen respect hebben
voor Gods wetten.
Jullie moeten bidden opdat zij de Waarheid zullen inzien.
Jullie moeten bidden opdat zij zouden ophouden met ontberingen toe te brengen door de vreselijke wetten
die zij willen opleggen.
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Jullie moeten bidden om de genocide te verhinderen die zij plannen, erger dan die van Hitler tijdens
de Tweede Wereldoorlog.
Deze groep, de grootste in aantal sinds hun oprichting in de Middeleeuwen, zijn Satans leger. Zij zullen
geleid worden door de Antichrist. Zij hebben gedurende decennia gepland om hun controle over de banken
te bewerkstelligen.
Vijftien jaar geleden hebben zij de introductie gepland van het Merkteken van het Beest, een chip die elke
man en vrouw onder dwang in hun lichaam zullen ingeplant krijgen om toegang tot voedsel te hebben*.
Nu voor hen de tijd gekomen is om hun Nieuwe Wereldmunt te onthullen, is het goed te weten dat gebed,
veel gebed, kan helpen om hun plan in grote mate af te zwakken.
Hier is een gebed (61) om Eén-Wereld-Controle af te wenden.

Kruistochtgebed (61)
Vermijd Een Wereld Controle.
“O lieve Hemelse Vader, in gedachtenis aan de Kruisiging van Uw geliefde Zoon, Jezus Christus, smeek ik U om
ons, Uw kinderen, te beschermen tegen de Kruisiging die gepland is om Uw kinderen te vernietigen, door de
antichrist en zijn aanhangers.
Geef ons de Genaden die wij nodig hebben om het merkteken van het beest te weigeren en verleen ons de
nodige hulp om het kwaad in de wereld te bestrijden, verspreid door diegenen die de weg van Satan volgen.
Wij smeken U, lieve Vader, om al Uw kinderen te beschermen in deze verschrikkelijke tijden, en maak ons sterk
genoeg om op te staan en te allen tijde Uw Heilig Woord te verkondigen. Amen.”
Mijn dochter, het doet Mij leed deze dingen te moeten openbaren. Mijn volgelingen moeten begrijpen wat er
gebeurt.
Diegenen die niet in deze boodschappen geloven zullen geen twijfels meer hebben wanneer de Antichrist
zichzelf voorstelt zoals Ik voorzegd heb.
Jullie moeten je over de hele wereld in groepen verenigen in gebed.
Hoe meer van Mijn volgelingen er zijn die dat doen, hoe sterker de Tegenwoordigheid van de Heilige Geest
zal zijn en hoe zwakker daarom het leger van Satan zal worden.
Probeer geen angst te hebben want zulk een vervolging kan zonder vrees tegemoet getreden
worden.
Eens jullie je goed voorbereiden door Mijn instructies na te volgen en dagelijks in gebed te blijven,
zal de tijd snel voorbijgaan.
Vertrouw altijd op Mij.
Onthoud dat Ik gestorven ben voor jullie zonden. Het is niet meer dan gepast dat jullie Mij toestaan jullie in
deze tijd te leiden naar het Nieuwe Koninkrijk op Aarde.
Alleen Ik, Jezus Christus, kan jullie leiden. Vergeet nooit dat jullie zonder Mij niets zijn.
Jullie Jezus

467. Geen enkele profeet werd in zo’n overvloed boodschappen gegeven door Mijn
Geliefde Moeder en de Heilige Drie-Eenheid.
Maandag, 18 juni 2012, 20:36 u.
Mijn zeer geliefde dochter, laat de wrede verwerping van Mijn heilige boodschappen door die volgelingen
van Mij waarvan jij weet dat zij bijzonder toegewijd zijn aan Mijn Heilige Wil, jou niet verwarren.
Verwacht dat deze soort afwijzingen in hevigheid zullen toenemen wanneer Mijn woord aan flarden
gescheurd en weggegooid zal worden alsof het niets is.
De pijn van afwijzing die jij voelt is Mijn pijn. De vernedering en de spot die jou aangedaan worden is Mijn
vervolging. In plaats van toe te staan dat zulk een afkeuring je kwetst, moet jij die in stilte aanvaarden.

* Dit verwijst naar de LAATSTE 15 jaren waarin dit gepland werd.
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Wees vreugdevol te midden van je tranen want je weet nu toch al dat Ik altijd afgewezen ben geweest, zelfs
door Mijn eigen leerlingen.
Indien jij toelaat dat de verwerping van Mijn woord de verspreiding van Mijn boodschappen vertraagt,
dan zullen er minder zielen gered worden.
Onthoud altijd dat het Mijn grootste wens is om zielen te redden.
Mijn zending moet niet bezoedeld worden door menselijke opinies die bedoeld zijn om jou te
verzwakken.
De woorden die Ik jou deze avond geef dienen niet om te troosten maar om de dringendheid van Mijn
waarschuwingen aan de wereld te beklemtonen.
Veel van Gods boodschappers zijn vóór jou gekomen, Mijn dochter, om de mensheid voor te bereiden op
Mijn Tweede Komst.
Geen enkele profeet ontving in zo’n overvloed boodschappen vanwege Mijn geliefde Moeder en de Heilige
Drie-Eenheid.
Alleen deze boodschappen kunnen de geheimen openbaren van de komende tijden en de
zegeningen schenken die al Gods kinderen nodig hebben tot de laatste dag.
Grijp het geschenk van Mijn Woord gegeven aan heel de mensheid om jullie leven te geven.
Zonder Mijn hulp zouden jullie het zeer moeilijk hebben om de komende beproevingen te weerstaan.
Al Mijn ware boodschappers bereiden Gods kinderen voor op de Tweede Komst.
Weet dat die zal plaatsvinden tijdens het leven van deze generatie.
Neem Mijn Beker, drink ervan, laat het jullie vullen met de gave van onderscheiding zodat jullie Mij
kunnen helpen zielen te redden.
Jullie Jezus

468. De Maagd Maria: Ik kan jullie, met Mijn Zoon, de genaden schenken en de kring
van bescherming geven waarin geen enkele gevallen engel kan binnendringen.
Woensdag, 20 juni 2012, 7:46 u.
Mijn kind, hoezeer lijdt Mijn Zoon op dit moment en hoezeer is Mijn eigen lijden met het Zijne verstrengeld.
Zij die anderen doen lijden, kruisigen Mijn Zoon.
Wanneer zij verschrikkelijke dingen doen die ontbering, pijn en dood veroorzaken bij Gods kinderen,
dan hernieuwen zij de Passie van Mijn Zoon.
Zij die het pad van de Bedrieger volgen worden elke seconde bekoord door de gevallen engelen onder
leiding van Satan.
Velen van hen weten dat niet, dus moeten jullie voor hen bidden.
Velen van hen beseffen niet dat zij door de Boze gebruikt worden om zijn vernietiging van het menselijk ras
te bereiken.
Zeer spoedig zullen zij door Satan afgedankt worden wanneer zij van geen verder nut meer zijn.
Mijn Zoon zal op wacht staan om zulke zondaars terug in Zijn heilige Armen te verwelkomen, zo
barmhartig is Hij.
De boosaardige plannen, voor niemand zichtbaar, die door Satan uitgevoerd worden, zijn bedoeld om Mijn
Eeuwige Vader verdriet te bezorgen. Door hun broeders en zusters te kwetsen, beledigen deze verharde
zondaars God.
Denk nooit dat zij zullen slagen in al wat zij van plan zijn te doen.
Aan Mij, de Moeder van God, als Medeverlosseres en Middelares, werden de genaden geschonken om de
slang te vernietigen.
Door Mij te vragen jullie te helpen kan Ik jullie, kinderen, beschermen tegen de angst.
Ik kan jullie, met Mijn Zoon, de genaden schenken en de kring van bescherming geven, waarin geen enkele
gevallen engel kan binnendringen.
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Satan kan al diegenen die elke dag Mijn Heilige Rozenkrans bidden niet aanvallen of schaden.
Door het bidden van drie of meer Rozenkransen kunnen jullie die bescherming uitbreiden voor anderen.
Indien zelfs een honderdtal mensen dat konden doen, dan zouden zij hun natie kunnen redden van de
besmetting die door de Boze verspreid wordt.
Jullie moeten samenkomen, kinderen, en bidden om jullie zelf te beschermen.
Jullie moeten edelmoedig van hart zijn en bidden voor jullie vijanden want velen van hen beseffen niet wat zij
doen.
Door volledig te vertrouwen op Mijn Zoon en door Zijn gaven te aanvaarden die Hij jullie nu schenkt in Zijn
onderrichtingen en profetieën, kunnen jullie al jullie angsten uitschakelen.
Satan gaat op rooftocht en voedt zich met angst. Zie de waarheid onder ogen en gebruik het gebed
om de boze plannen te verzwakken die onderweg zijn door die boze groepen die de mensheid willen
vernietigen.
Voel de liefde van Mijn Zoon door jullie harten te openen. Geef Mij, de Moeder van Verlossing, jullie zorgen
en Ik zal ze naar Mijn Zoon brengen.
Dan zal Ik jullie toedekken met Mijn allerheiligste mantel en jullie zullen een kracht voelen die alleen van de
Hemel kan komen.
Dan alleen zullen jullie vervuld zijn van vrede, moed en vastberadenheid om deel uit te maken van Gods
leger. Dat leger, reeds in vorming, wordt samengesteld uit de menigten van alle naties.
Zij zullen marcheren tot het einde en kunnen niet verslagen worden.
Dank je, Mijn kind, om Mijn oproep te beantwoorden.
Jullie geliefde Moeder
Moeder van Verlossing

469. Kom tot Mij jullie allen die zich onwaardig voelen, Ik verwacht jullie.
Donderdag, 21 juni 2012, 12:05 u.
Mijn zeer geliefde dochter, Mijn volgelingen moeten begrijpen dat Ik altijd het beste voor hen wil, zoals elke
goede ouder.
Ik zal hun nooit alles geven wat zij vragen, tenzij het in overeenstemming is met Mijn Heilige Wil.
Ik zal hen nooit laten afdwalen van het pad van de Waarheid zonder hen te overreden tot Mij terug te komen.
Ik zal hen altijd proberen te beschermen tegen elk kwaad.
Ik zal hen ook straffen voor al wat zij fout doen.
Ik zal, en kan, verbolgen worden wanneer zij kwaad doen aan anderen.
Ik zal hen ook vergeven wanneer zij verkeerd handelen indien zij oprecht berouw hebben over hun foute
wegen.
Ik ben geduldig. Ik ben niet gemakkelijk geschokt en nooit zou Ik wrok kunnen koesteren.
Daarom zouden zelfs diegenen die verloren ronddwalen en zich inwendig leeg voelen Mij moeten vragen
hen vast te nemen, hen te beminnen en hun de Goddelijke Liefde te brengen die hun de ware vrede zal
schenken.
Zoveel mensen zijn verloren en zijn Mij vergeten.
Velen zijn afkerig om tot Mij terug te keren, omwille van het zondig leven dat zij geleid hebben. Zij voelen
zich ongemakkelijk, weten niet hoe te bidden en geloven, ten onrechte, dat het voor hen te laat is. Hoe
verkeerd hebben zij het voor. Zij mogen nooit vergeten dat Ik Mijn aardse leven geofferd heb voor ieder van
jullie.
Ik geef de zielen niet zo vlug op. Ik bemin al diegenen die door hun handelingen, daden en gedachten de
wetten van Mijn Vader overtreden.
Jullie zijn Mij dierbaar. Ik bemin jullie net zoals Ik al Gods kinderen bemin.
Geloof nooit dat jullie minder geliefd zijn omdat jullie zondigen. De zonde, hoewel voor Mij afstotelijk, is de
smet waarmee jullie geboren werden.
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Het is bijna onmogelijk voor gelijk welke ziel op aarde om niet te zondigen.
Heb nooit het gevoel dat Ik jullie nooit zou kunnen helpen of in Mijn Armen verwelkomen.
Wanneer jullie je tot Mij keren zullen jullie op de eerste rij staan om binnen te gaan in Mijn Nieuwe Paradijs
op Aarde dat 1.000 jaar zal duren.
Al wat Ik jullie vraag is tot Mij te spreken met deze woorden. Kruistochtgebed (62): Voor Verloren en
Hulpeloze Zondaars.

Kruistochtgebed (62)
Voor Verloren en Hulpeloze Zondaars.
“O Jezus, help mij want ik ben een zondaar, verloren, hulpeloos en in duisternis.
Ik ben zwak en het ontbreekt mij aan moed om naar U toe te komen.
Geef mij de kracht om U nu te roepen, zodat ik mij kan losmaken van de duisternis in mijn ziel.
Breng mij in Uw Licht, Lieve Jezus. Vergeef mij.
Help mij om weer ongeschonden te worden, en leid mij naar Uw Liefde, Vrede en Eeuwig Leven.
Ik vertrouw U volkomen, en ik vraag U om mij op te nemen in geest, lichaam en ziel, terwijl ik mij overgeef aan
Uw Goddelijke Barmhartigheid. Amen.”
Kom allen tot Mij, jullie die zich onwaardig voelen. Ik verwacht jullie. Al wat nodig is, is jullie hand uit te
strekken en Mij te bereiken.
Ik luister. Ik kijk. Ik ween. Ik bemin jullie.
Ik zal nooit opgeven totdat Ik jullie in Mijn armen heb en Mijn Goddelijke Barmhartigheid jullie ziel
overstroomt.
Weldra zullen jullie eindelijk de Waarheid van Mijn Grote Barmhartigheid zien. Jullie twijfels zullen wegvallen,
zoals een buitenste schil, om jullie ziel te openbaren die met het licht zal gevuld worden en jullie zullen naar
Mij toelopen. Met grote hoop en vreugde zie Ik uit naar die dag. Alleen wanneer elke arme verloren ziel weet
dat alleen Ik, Jezus Christus, hen kan redden, dan pas zal Mijn Hart genezen zijn. Onthoud dat Ik dan wel de
zonde mag veroordelen, toch bemin Ik alle zondaars ongeacht wat zij gedaan hebben. Wees nooit bevreesd
naar Mij toe te komen, tot Mij te spreken, want Ik bemin jullie te zeer om jullie af te wijzen wanneer jullie
oprecht berouw tonen.
Jullie geliefde Jezus

470. De mens heeft zich niet ontwikkeld uit dieren maar dat is wat diegenen die niet
in God geloven jullie willen doen geloven.
Donderdag, 21 juni 2012, 17:30 u.
Mijn zeer geliefde dochter, vanaf het begin der tijden wanneer de wereld door Mijn Eeuwige Vader
geschapen werd, is er veel verwarring geweest omtrent de oorsprong van het menselijk ras.
Toen Mijn Vader de wereld schiep op zo’n wijze dat Hij een familie kon hebben, is er veel voorbereiding aan
vooraf gegaan.
Hij schiep de aarde, de zeeën, de planten, de bomen, de bergen, de rivieren, de dieren en dan, op de
voorlaatste dag, wanneer alles op zijn plaats was in het Paradijs, schiep Hij de mens.
De mens, hoewel bezoedeld met de erfzonde, is een heilig schepsel. Dieren zijn er om in dienst te
staan van de mensheid.
De mens heeft zich niet ontwikkeld uit dieren maar dat is wat diegenen die niet in God geloven jullie willen
doen geloven.
Evolutietheorieën die beweren dat de mens afstamt van dieren zijn leugens. Zij kunnen nooit
bewezen worden.
Satan, zijn gevallen engelen en elke duivel die voortkomt van de vijand van God, heeft de mens van
deze verschrikkelijke leugen overtuigd.
De mens is een kind van God, maar om het mensenkind van God te verlagen, wil Satan verwarring zaaien in
de harten van de mensen.
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Waarom stimuleert hij die leugen door valse leerstellingen? Zo kan hij bewijzen dat de mens afstamt van
apen om hen vervolgens ervan te overtuigen dat zij niet geschapen werden door Mijn Eeuwige Vader.
Dat is één van de grootste leugens die door de Duivel is geproduceerd, daarbij gebruik makend van
diegenen die er aanspraak op maken intelligenter te zijn dan de rest van hun broeders en zusters.
Wetenschappers verklaren dat de mens zich uit het dier ontwikkeld heeft maar zij werden misleid.
De wetenschap zit fout wanneer ze probeert de waarheid omtrent de schepping van het universum te
verklaren.
Niemand begrijpt het wonder van de Goddelijke Schepping.
Indien de mens gelooft dat hij al de antwoorden kent omtrent de oorsprong van de mensheid,
voortgaande op menselijke redenering, dan misleidt hij niet enkel andere arme zielen maar (ook)
zichzelf.
Wanneer er geen liefde voor God aanwezig is in die zielen, die geloven in de superioriteit van het
menselijk intellect, dan verspreidt het atheïsme zich als onkruid.
Dit onkruid dat in alle richtingen opschiet, bederft en vernietigt elke aankomende oogst en verwekt ziektes.
Het enige geneesmiddel is om bij God door nederig gebed hulp te zoeken en te vragen dat de Waarheid
mag geopenbaard worden.
Zo veel onwaarheden, verspreid door atheïsten die proberen te bewijzen dat God niet bestaat, hebben
miljoenen zielen vernietigd. Hun slachtoffers hebben jullie gebeden nodig.
Atheïsme is de grootste religie in de wereld en zij die hun leven aan dit bedrog hebben toegewijd zijn
voor eeuwig verloren.
Zij zullen de vuren van de Hel tegemoet gaan.
Tenzij zij zich tot Mij keren, tijdens of na De Waarschuwing, zullen zij een verschrikkelijke kastijding
ondergaan.
Bid voor hen.
Jullie Jezus

471. De Maagd Maria: De wereld werd op zijn kop gezet door heidendom.
Zaterdag, 23 juni 2012, 10:50 u.
Mijn kinderen, Ik roep jullie allen op jullie in gebed te verenigen tot bekering van de zondaars en jullie
dagelijkse gebeden verder te zetten.
Vasten zal zoveel zielen redden en het is een groot geschenk voor Mijn geliefde Zoon.
Zeer veel mensen in de wereld hebben zich van Mijn Zoon afgekeerd.
Hoe weent Hij op dit moment. Hij heeft hen zo lief en het is hartverscheurend de ontrouw te zien, vooral van
diegenen die erkennen dat Hij de ware Zoon van de Allerhoogste God is.
De wereld werd op zijn kop gezet door heidendom. Het is een plaats van verwarring geworden, van
haat, beroering en onrust.
Dit is zoals de toestand van de Hel, alhoewel niets zo verschrikkelijk of pijnlijk is. Maar de macht van de
Boze heeft deze hatelijke en gespannen toestand gecreëerd en hij omringt al Gods kinderen.
Weinigen blijven er over die niet aangetast zijn door het venijn dat in elke natie door de duisternis verspreid
wordt. Zo velen zijn verblind door die duisternis en voelen geen hoop.
Er zijn velen die zich niet tot God keren en een pad volgen dat hun veel ongeluk brengt.
Zij die God beminnen, maar weinig aandacht voor Hem hebben door het gebed, zijn net zo hulpeloos.
Alleen gebed, toewijding en offer kan jullie dicht bij God brengen. Niets anders zal jullie vrede geven.
Bid, bid, bid voor de zielen die valse goden vereren. Zij hebben op dit moment grote nood aan gebed.
Bid voor hen die door de Boze bekoord worden en tegenspoed veroorzaken bij diegenen die onder hun
controle staan.
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Zij hebben nog maar weinig tijd voor De Biecht, De Waarschuwing. Wanneer die dag komt moeten zij
nederig worden als de waarheid hun geopenbaard wordt.
Het grote plan van Mijn Zoon om een groot deel van de mensheid te redden staat op het punt aan de wereld
geopenbaard te worden.
Velen zullen niet gered worden.
Daarom hebben Zijn liefhebbende leerlingen nu zo’n grote verantwoordelijkheid om te bidden voor bekering
om zoveel mogelijk zielen te redden.
Ga in vrede, Mijn kinderen, bemoedigd door de wetenschap dat Mijn Zoon immer barmhartig is.
Hij wil allen redden en De Biecht is de Gave die Hij de wereld aanreikt om dat te doen.
De Waarschuwing is de grootste Gave aan de mensheid sinds Zijn Dood op het Kruis.
Wees blij want vele zielen die anders voor eeuwig in de Hel zouden gekweld worden, kunnen nu gered
worden en de Gave van het Eeuwig Leven ontvangen.
Ik dank jullie om deze oproep uit de Hemel te beantwoorden.
Jullie geliefde Moeder van God
Moeder van Verlossing

472. Wanneer jullie haat verspreiden over profeten die vanuit de Hemel gezonden
worden, dan zijn jullie schuldig aan een zonde die enorme gevolgen heeft.
Zondag, 24 juni 2012, 17:30 u.
Mijn zeer geliefde dochter, hoezeer breekt het Mijn Hart wanneer Ik diegenen zie die zeggen volgelingen van
God te zijn, maar die met Zijn Geboden pronken. Zij zijn huichelaars.
Zij zijn het die beweren dat zij Mijn Vaders Geboden navolgen, maar vinden dat zij anderen die zondigen
kunnen veroordelen.
Door in eerste instantie de Heilige Schrift als middel te gebruiken om een leugen te verkondigen, door
zogenaamde verdraagzaamheid te promoten, beledigen zij Mij ten zeerste.
Dat zijn de mensen die zeggen dat het verkeerd is om in de Goddelijke Voorzienigheid te geloven.
Dat zijn de mensen die de zieners in vraag stellen die in de loop der eeuwen door de Hemel gezonden
werden, en dan proberen om hen te weerleggen aan de hand van Mijn Heilig Woord, neergeschreven
in de Heilige Schrift.
Elke mens die Mijn Woord afwijst is Mij ontrouw.
Elke mens die zichzelf afzondert van zijn broeders en zusters als geestelijk en intellectueel superieur,
moet zeer voorzichtig zijn.
Elke mens die de Heilige Schrift gebruikt om een verdraaide versie van de Waarheid voor te houden,
zal gestraft worden.
Elke mens die opstaat en de Waarheid verkondigt, maar Mijn Woord afwijst dat in deze eindtijden aan de
wereld gegeven wordt, zal door Mij aan de kant gezet worden.
Jullie zijn schuldig aan spirituele jaloersheid en daarvoor zullen jullie gestraft worden.
Wanneer jullie haat verspreiden over de profeten die vanuit de Hemel gezonden worden, dan zijn
jullie schuldig aan een zonde die enorme gevolgen heeft.
Want daardoor verkondigen jullie niet enkel een leugen, maar jullie belemmeren het Woord van God.
Ik vraag om nu met jullie campagne van laster en kwelling te stoppen. Jullie zullen nooit voorkomen dat Mijn
Woord gehoord wordt.
Waarom blijven jullie proberen deze Zending te hinderen? Weten jullie nu nog niet dat het vuur van De
Heilige Geest niet zou kunnen verspreid geweest zijn zoals dat het geval is indien Mijn Boodschappen niet
van de Hemel kwamen?
Jullie worden gebruikt door de Boze die door niets zal weerhouden worden om te beletten dat Mijn Heilige
Boodschappen aan de wereld gegeven worden.
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Boodschap voor de Clerus:
Jullie die een plechtige gelofte hebben afgelegd, als een gewijde dienaar van Mijn Kerk op Aarde, luister nu
naar Mij.
Wanneer jullie openlijk Mijn Boodschappen afwijzen en Mij, jullie Jezus, in de weg staan in deze zending om
zielen te redden, begaan jullie de grootste van alle zonden.
Jullie zullen hiervoor lijden en jullie Vagevuur zal op aarde ervaren worden. Elke man, vrouw en kind zullen
getuigen zijn van jullie belediging tegen de Hemel.
Jullie foute beoordeling van Mijn profeten zal jullie geestelijk leeg maken en jullie ziel zal een kwelling
ondergaan als geen andere.
Indien jij een gewijde dienaar van Mij bent en onzeker van Mijn Stem terwijl Ik nu tot je spreek, dan moet je
stil blijven. Je moet bidden voor onderscheiding alvorens je overweegt Mijn Heilig Woord te verwerpen.
Duizenden van Mijn gewijde dienaars zullen er niet in slagen Mijn Woord te herkennen, gezonden door deze
profeet voor de eindtijden. Hoezeer breekt dat Mijn Hart.
Velen zullen onder het bewind van de Antichrist terechtkomen en Mijn Kerk op Aarde verlaten.
Veel van Mijn gewijde dienaars zullen aan de zijde staan van de vervolgers van Mijn Kerk. De
verleiding is reeds begonnen.
Jullie worden door de Misleider voorbereid om Mij te verwerpen en jullie hoogmoed verhindert jullie dit te
zien.
Vele van Mijn gewijde dienaars zullen niet moedig genoeg zijn om Mijn Kerk op aarde te handhaven. Velen
zullen zich aan de zijde scharen van de Valse Profeet en Mijn kudde verwerpen wier geloof hen in staat zal
stellen de Waarheid te zoeken.
Weten jullie niet dat Ik de Kerk ben?
Weten jullie niet dat de Kerk haar eigen Kruisiging zal lijden net zoals Ik deed?
Zij zal gekweld worden. Het zal erop lijken dat zij gekruisigd werd en velen zullen denken dat zij dood is.
Maar zoals Mijn Verrijzenis zal ook zij verrijzen en weerom leven want zie, zij kan niet verwoest worden.
Ik waarschuw al Mijn gewijde dienaars die de tijden niet herkennen waarin jullie leven om alert te zijn nu Mijn
Kerk op aarde de grootste vervolging ondergaat sinds haar begin.
Jullie moeten je voorbereiden en jullie ogen openen.
Wanneer dachten jullie dat Ik zou komen en jullie waarschuwen? Dachten jullie dat het nog wel een
tijd zou duren, ergens in de toekomst? Dat het nooit zou gebeuren tijdens jullie leven?
De tijd voor Mijn Tweede Komst is zeer nabij.
Weldra zal Ik de goeden scheiden van de slechten nadat elke poging zal ondernomen zijn om het
grootste deel van de mensheid te bekeren.
Het is jullie plicht en verantwoordelijkheid om jullie geest, hart en ziel open te houden.
Ik heb jullie nodig om Mijn smeekbeden te beantwoorden en Mij te helpen zoveel mogelijk zielen te helpen
redden.
Volg Mij. Dat is jullie roeping.
Daarom hebben jullie een plechtige gelofte afgelegd aan Mij, jullie Jezus.
Jullie hebben je geloften niet afgelegd op jullie eigen voorwaarden.
Jullie moeten Mij toestaan jullie te leiden en Mijn Kerk op aarde helpen verdedigen.
Er werd Mijn Kerk veel schade toegebracht. Mijn Kerk bestaat uit al diegenen die Mij liefhebben met inbegrip
van al Mijn gewijde dienaars.
Jullie moeten sterk, moedig en trouw zijn. Jullie mogen geen angst hebben en het Beest jullie zielen niet
laten verslinden.
Luister naar Mijn Woord alvorens Mijn profeten te veroordelen.
Wijs nooit een van Mijn boodschappen af zonder eerst voor onderscheiding te hebben gebeden. En zelfs
dan moeten jullie voorzichtig zijn dat jullie Gods kinderen het geschenk van de genaden niet weigert dat Ik
nu uitstort over deze arme zielen die dorsten naar de Waarheid van Mijn Leer.
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Aan diegenen die openlijk Mijn Woord verwerpen, gegeven aan deze profeet, weet dat jullie Mij om
vergiffenis zullen smeken wanneer de Waarheid geopenbaard wordt.
Dan zal het te laat zijn voor diegenen die er verantwoordelijk voor zijn dat zielen zich van Mijn Woord
hebben afgekeerd.
Die voor Mij verloren zielen zullen geen eeuwig leven hebben omwille van jullie gemene tong.
Verwerp Mijn Woord nu, of beticht Mijn boodschap van fouten en jullie zullen opzij geschoven worden. Jullie
zijn niet geschikt om Mijn kudde te leiden.
Jullie Verlosser
Jezus Christus

473. Ik ken de Mijnen en zij kennen Mij.
Maandag, 25 juni 2012, 11:50 u.
Mijn zeer geliefde dochter, je mag nooit de enorme omvang van deze zending uit het oog verliezen.
Je zal dikwijls in valstrikken getrokken worden die door de Misleider worden uitgezet om je te laten
struikelen.
Ongenadig zullen hij en al diegenen die gemakkelijk door hem geleid worden, er alles aan doen om Mijn
Woord, aan jou gegeven, in diskrediet te brengen.
Sta op en negeer dergelijke aanvallen.
Omdat jij jouw vrije wil hebt opgegeven, is het enige wat telt jouw totale gehoorzaamheid aan Mij.
Sta Mij toe, in Mijn Goddelijke Wijsheid, om voor jou Mijn volmaakte weg uit te zetten naar het Paradijs op
Aarde.
Mijn volgelingen moeten eveneens naar Mijn waarschuwing luisteren. Jullie zullen hevig aangevallen
worden, ieder van jullie, omdat jullie Mijn Woord verkondigen.
Deze zending gelijkt op geen enkele andere.
Jullie, Mijn leger, zullen de kudde van Mijn Restkerk naar de poorten van het Paradijs leiden.
Dat zal voor jullie veel persoonlijke vervolging meebrengen en het zal geen gemakkelijke reis zijn.
Jullie moeten je samen verenigen en elkaar sterken want in groep zullen jullie bij elkaar bemoediging
vinden.
In alle hoeken van de wereld verzamelt zich nu Mijn leger.
Al de zieners die dankzij Mijn Moeder bekend zijn met de Goddelijke Waarheid, zullen de vlam van de
Heilige Geest aansteken samen met Mijn profeten zodat het restleger gepast voorbereid is op de
komende strijd.
Twijfel nooit aan Mijn Liefde. Onthoud dat alleen zij die Mij volgen het Nieuwe Paradijs kunnen binnengaan.
Indien zij die naar jullie toekomen jullie kwellen, onthoud dan dat het jullie plicht is hen te vergeven
en te bidden voor hun zielen.
Betoon liefde jegens hen die jullie in Mijn Naam kwellen. Zo kunnen jullie Satan verslaan en verliest hij zijn
macht over jullie.
Ik zal jullie bij elke stap van jullie reis onderrichten.
Ik wandel altijd met jullie mee.
Ik ken de Mijnen en zij kennen Mij.
Jullie Jezus
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474. Het Nieuwe Paradijs: jullie zullen een zuiver lichaam bezitten, onbederfelijk, vrij
van ziekte, fysieke dood en veroudering.
Dinsdag, 26 juni 2012, 20:00 u.
Mijn zeer geliefde dochter, het Nieuwe Paradijs is nu voltooid in zijn volle glorie, klaar voor al Gods
kinderen op aarde.
Het zal geschonken worden in al zijn glorie, net zoals het Paradijs dat in het begin geschapen werd door
Mijn Eeuwige Vader voor Zijn kinderen.
Hoe zingen en verblijden de engelen zich want de tijd om die grote heerlijkheid te onthullen aan een
ongelovige wereld is zeer nabij.
Het zal door Mij geschonken worden wanneer het Nieuwe Jeruzalem op aarde zal neerdalen bij de
aankondiging van Mijn Tweede Komst.
Aan jou, Mijn dochter, zal gevraagd worden om dit aan te kondigen net voordat Ik Mezelf
bekendmaak.
Alleen diegenen die Mij als de Messias erkennen zullen in staat zijn de luisterrijke poorten binnen te gaan.
Tot aan het laatste trompetgeschal zal de Hemel elke mogelijke oproep doen om al diegenen te bereiken die
nog steeds Mijn grote gave zullen afwijzen.
Dan zal het voor die arme zielen te laat zijn. Zij zullen daarna zonder enige hulp achterblijven als Mijn
Barmhartigheid in totale verwerping in Mijn Gezicht zal teruggegooid zijn.
Al wat nu telt is al diegenen te waarschuwen die het gevaar lopen hun zielen aan Satan te verliezen.
Breng ze bijeen, Mijn volgelingen. Drijf hen zachtjes in Mijn kudde. Geef nooit jullie gebeden op om hen te
redden.
O Mijn geliefde volgelingen, indien jullie het Nieuwe Paradijs zouden kunnen zien wanneer Hemel en Aarde
samensmelten als één geheel, dan zouden jullie op je knieën neervallen en wenen van vreugde en
opluchting.
Voor diegenen onder jullie die bang zijn voor de eindtijd, wanneer de aarde zoals jullie die nu kennen
zal veranderen, sta Mij toe om jullie zorgen te verlichten.
Jullie zullen je familie meenemen en allen zullen zich verheugen in zuivere, volmaakte liefde en harmonie.
Jullie zullen een zuiver lichaam bezitten, onbederfelijk, vrij van ziekte, fysieke dood en veroudering.
Jullie zullen allen je eigen woning hebben met gras, bomen, bergen, rivieren, stromen en bloemen die jullie
zullen omringen in al hun heerlijke schoonheid.
Dieren zullen tam zijn en in vrede en harmonie leven met al Gods kinderen.
Jullie zullen je kinderen zien trouwen en kinderen krijgen en het wonder van families, opgestaan uit
de dood, zal door allen aanschouwd worden.
Die verrijzenis zal met geen enkele andere denkbare vreugde te vergelijken zijn.
Jullie zullen herenigd worden met jullie geliefden die in dit leven gestorven zijn en naar de Hemel
gingen.
Jullie zullen naties hebben, twaalf in totaal, allen voorgesteld door de twaalf sterren op de kroon van
Mijn Moeders Onbevlekt hoofd, en allen zullen bestuurd worden door Mij en Mijn apostelen en
Profeten.
Dat is Mijn Koninkrijk, dat beloofd werd door Mijn Vader sinds Hij het Paradijs op Aarde schiep. Wie het
afwijst zal het leven verliezen.
Bid opdat al Gods kinderen de zuiverheid van ziel mogen hebben om hen in staat te stellen thuis te komen in
Mijn Vaders Koninkrijk op Aarde, zoals het was in het begin, zoals het nu is en altijd zal zijn, een wereld
zonder einde, voor eeuwig en altijd.
Jullie Jezus
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475. God de Vader: Ik onthul Mijn toekomstplannen voor de Nieuwe Hemelen en de
Nieuwe Aarde.
Woensdag, 27 juni 2012, 20:00 u.
Mijn liefste dochter, Ik onthul vandaag aan al Mijn kinderen Mijn toekomstplannen voor de Nieuwe Hemelen
en de Nieuwe Aarde.
Wanneer zij zullen samensmelten in één glorievol Paradijs zullen er twaalf naties zijn.
Deze naties zullen bestaan uit sommige naties in de wereld die hun trouw betoond hebben aan Mij, God de
Vader, Mijn Zoon Jezus Christus en de Moeder van God, Koningin van de Hemel.
Deze verspreide naties zullen samengebracht worden om zich te voegen bij die andere naties tot één
geheel, verenigd als een Heilige Familie.
Mijn Wil zal geëerd worden. Jullie zullen allen de gave van de vrije wil bezitten, maar deze zal
verstrengeld zijn met de Mijne. Dan alleen zal de waarheid van het Paradijs werkelijk geopenbaard
worden.
Mijn twaalf naties zijn voorgesteld in de twaalf sterren bij de Vrouw in het Boek der Openbaring.
De Vrouw is de Moeder Gods en zij draagt de twaalf sterren om twee zaken duidelijk te maken.
De twaalf apostelen hielpen Mijn Zoon om Zijn Kerk op aarde te vestigen.
De twaalf bijzondere uitgekozen naties zullen de ene ware apostolische Kerk vormen op de Nieuwe
Aarde wanneer Hemel en Aarde samensmelten tot één geheel in Mijn Nieuw Glorievol Paradijs.
Dat is het moment waarop Ik geduldig gewacht heb.
Mijn Goddelijke Wil, die voor Adam en Eva het Paradijs geschapen had en die terzijde geschoven werd ten
gevolge van de bekoring door de Boze, zal nu uitgevoerd worden en deze keer zal het Paradijs volmaakt
zijn.
Mijn Zoon, Koning van de Mensheid, Koning van het Universum, zal over Mijn Nieuwe Paradijs op Aarde
regeren.
Hij zal in elke natie leiders aanstellen die allen verenigd zullen zijn door Mijn Goddelijke Wil.
De mensen van deze naties zullen Mijn Zoon vereren zoals Hij moet vereerd worden, op de enige manier, in
vrede en liefde voor elkaar.
Zijn Gezegende Moeder, de Moeder van Verlossing, werd gekroond tot Koningin van de Hemel en zal
ook als Koningin van het Nieuwe Paradijs regeren.
Haar Kroning in de Hemel was een bijzondere goddelijke manifestatie van haar rol in de toekomst tot
redding van de wereld.
Zij werd gekroond met grote eer en luister voor de rol die zij speelde, niet alleen als de Moeder van God en
bruid van de Heilige Geest, maar als de Moeder van Verlossing aan wie de macht gegeven is om Satan te
vernietigen.
Het was Mijn geliefde Zoon die liefdevol de kroon met de twaalf sterren op het hoofd van de Moeder
van God plaatste tijdens haar Kroning.
Het zal Mijn Zoon zijn die de kroon op haar hoofd zal plaatsen in het Nieuwe Paradijs als Koningin van al
Gods kinderen.
Mijn Goddelijk Plan om de mensheid te redden is reeds begonnen.
Het is Mijn verlangen dat deze Missie Mij zal helpen om verloren zielen in alle hoeken van de wereld te
verzamelen en hen te redden van de vijand alvorens het te laat is.
Mijn goddelijke tussenkomst zal Mijn liefde bewijzen voor al Mijn kinderen.
Niets is onmogelijk. Niets is hopeloos in Mijn strijd tegen Satans leger.
Ik zal jullie een nieuwe wereld brengen die jullie zal verbazen door al zijn luisterrijke glorie. Hij is
gereed.
Zijn schoonheid en pracht overstijgt jullie menselijk voorstellingsvermogen.
Wanneer jullie er getuige van zijn, zullen jullie het eeuwig leven hebben.
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Bid opdat die arme kinderen van Mij die niet geloven in Mij, de Allerhoogste God, die Mijn wetten niet
naleven en die vreselijke gruweldaden tegenover elkaar begaan, berouw tonen.
Ik wil niet één van Mijn kinderen verliezen.
Help Mij om hun deze wonderlijke glorievolle erfenis te schenken. Helaas moet het uit hun eigen vrije wil zijn.
Ik bemin jullie, kinderen, met een passie die de mensheid onbekend is.
Kom tot Mij door Mijn Zoon als één.
De tijd voor het Nieuwe Paradijs op Aarde is zeer nabij, maar jullie is tijd toegemeten om de mensheid te
helpen bekeren door deze missie van de 7de Engel op aarde die handelt in samenwerking met Mijn Zoon om
Mijn familie tot Mij te brengen.
Jullie liefhebbende Vader
Schepper van al wat zichtbaar en onzichtbaar is
God de Allerhoogste

476. Mijn Kerk moet Mij vertrouwen. Zij moeten zich losmaken uit hun boeien van
angst en twijfel en Mij toestaan Mezelf kenbaar te maken.
Donderdag, 28 juni 2012, 15:00 u.
Mijn zeer geliefde dochter, het moet bekend zijn dat zij die beweren als profeten in Mijn Naam te komen,
maar die niet spreken in de taal van de Hemel, in aantal stijgen.
Zo velen van deze zielen zijn besmet door gevallen engelen en spreken op behoedzaam opgestelde maar
liefdevolle toon, die doet denken aan hoe jullie zouden verwachten dat Mijn Heilige Stem is.
O hoe worden Mijn arme toegewijde volgelingen nu misleid en hoe verward zullen zij zijn. Wie te
vertrouwen? Wie te volgen? Wie te geloven?
Heb Ik niet gezegd dat er velen zouden komen in Mijn Naam maar dat weinigen met Mijn Stem zouden
spreken?
Het zijn er minder dan twintig die de toestemming hebben om aan de wereld Gods Woord mee te
delen, inbegrepen zij die goddelijke boodschappen vanuit de Hemel ontvangen door Mijn geliefde
Moeder.
Vele andere zieners zijn in de wereld aanwezig maar hun zending is uiteenlopend.
Hun rol kan er een zijn van dagelijks gebed om de mensheid te helpen redden of een van persoonlijk lijden
dat geofferd wordt als een gave voor Mij om zielen aan Satan te ontrukken. Het lijden op die manier,
vrijwillig, vermorzelt de macht van Satan over vele mensenzielen.
Mijn profeten zijn weinig in aantal en jullie zullen hen herkennen aan Mijn ware Stem die de harten en zielen
van Gods kinderen zal raken op een wijze die onmogelijk te negeren valt.
Mijn boodschappen aan de wereld voor deze tijden zullen gedetailleerd zijn en zullen nooit eerder
geopenbaarde waarheden onthullen.
Veel van wat Ik jullie nu geef is gewoon bedoeld om jullie Mijn Leer in herinnering te brengen.
Veel van wat Ik jullie nu aanbied is voedsel om van te leven, jullie gegeven door Mijn Kruistochtgebeden, om
te helpen jullie zielen en die van anderen te redden bij Mijn Tweede Komst.
Veel andere boodschappen aan anderen gegeven zullen gelijkaardig zijn maar niet zo in detail gaan.
Hun zendingen zijn net zo belangrijk omdat zij zielen zullen bekeren.
Onthoud altijd dit. Ik probeer jullie te tonen hoezeer Ik jullie bemin en ernaar verlang de Waarheid van Mijn
bestaan te openbaren.
Het bewijs hiervan zal uiteindelijk aan al Gods kinderen onthuld worden.
Alstublieft, strijd niet onder elkaar om elkaar in geestelijke kennis te willen overtreffen.
De Waarheid is dit.
Geen mens kent de Waarheid die vervat zit in de Zegels, verborgen in het Boek der Openbaring.
Zoals Ik jullie al eerder gezegd heb werden zij verzegeld in het Boek der Waarheid, tot nu, de eindtijden.
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Ik, Jezus Christus, het Lam van God, open ze nu om jullie voor te bereiden op Mijn Nieuw Koninkrijk.
Aan jullie werd de Heilige Schrift geschonken om jullie voor te bereiden en nu moeten jullie Mij, de Koning
van heel de Mensheid, toestaan jullie de Waarheid te vertellen over wat te gebeuren staat.
Zo zal Ik in staat zijn jullie te leiden door wat men kan noemen een mijnenveld van bedrog, vervolging en
haat.
Sta Mij toe om jullie allen, inclusief alle leden van Mijn Kerk op Aarde, over die laatste horden naar het
Eeuwig Leven te brengen.
Mijn Kerk moet Mij vertrouwen. Zij moeten hun boeien van angst en twijfel verwijderen en Mij toelaten Mij
door deze boodschappen kenbaar te maken.
Herken Mijn Liefde in haar zuivere en eenvoudige vorm.
Mijn Liefde is niet gekunsteld en verborgen in mystieke woorden.
Zij staat helder voor jullie ogen, maar zo vol medelijden dat zij jullie als een vlam van herkenning zal
doorsnijden wanneer jullie je wapenrusting van hoogmoed en angst laten vallen.
Wanneer jullie dat doen zal het jullie gemakkelijker vallen Mij, jullie Jezus, te volgen.
Ik kwam als Verlosser de eerste keer.
Ik kom, eens te meer, als Verlosser deze laatste keer. Maar dit maal is Mijn taak nog zwaarder.
De Liefde voor God is dood in de wereld. Het is nog slechts een sprankje.
Indien Mijn Tweede Komst nu zou plaatsvinden zouden er maar weinigen het Paradijs binnengaan.
De Waarschuwing, Mijn gave van Mijn Goddelijke Barmhartigheid, zal helpen om het grootste deel van de
mensheid te bekeren.
Help Mij om Mijn kudde voor te bereiden. Ik heb Mijn Kerk op aarde nodig, zowel clerus als leken, om Mij te
helpen al Gods kinderen te redden.
Alstublieft, aanvaard Mijn Hand terwijl Ik haar aanreik en Mijn Oproep verspreid naar alle naties.
Kom met Mij, jullie geliefde Jezus.
Volg Mij deze keer.
Verwerp Mij niet zoals de Farizeeën deden.
Deze keer zouden jullie Mijn stem moeten herkennen.
Jullie zouden nu toch reeds moeten weten hoe Ik spreek want jullie werd de Heilige Schrift gegeven.
Jullie Jezus

477. De Maagd Maria: Zoveel valse religies en valse doctrines, voortgekomen uit de
verbeelding van de mensheid, teisteren nu de wereld.
Vrijdag, 29 juni 2012, 9:20 u.
Mijn kind, een vreselijke duisternis valt over de wereld, omdat de geloofsafval die de wereld in haar greep
heeft, sterker wordt.
De liefde tot God werd aan de kant gezet.
De liefde voor Mijn Zoon is verminderd en vervangen door eigenliefde.
Hebzucht en machtshonger tasten overal de zielen aan en het najagen van de zelfzucht wordt bewonderd
en aanvaard als de juiste manier om jullie leven te leven.
Kinderen, het is op dit moment dat jullie moeten bidden om te helpen deze zielen in duisternis tot verlichting
te brengen.
Zij kennen de Waarheid niet van het Offer van Mijn Zoon noch wat Zijn vreselijke Kruisiging betekent.
Zijn gave van de Verlossing is terzijde geschoven alsof zij nooit heeft plaatsgevonden. Bovendien hebben
diegenen die zich wel bewust zijn van wat Zijn Dood op het Kruis betekent, de keuze gemaakt zich tot valse
goden te wenden om hun vrede te brengen. Zij zullen nooit zo’n vrede bereiken.
Vrede van de ziel kan alleen bekomen worden door trouw aan en gebed tot Mijn Zoon.
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Alleen wie zuiver en nederig van hart zijn en die hun volle vertrouwen in Hem stellen, kunnen eeuwig leven
hebben.
Zoveel valse religies en valse doctrines, voortgekomen uit de verbeelding van de mensheid, teisteren nu de
wereld.
Zo velen worden geleid door gevaarlijke valse religies dat zij afgedwaalde zielen naar de Hel zullen
voeren.
De gevallen engelen zijn overal aanwezig, kinderen. Wees op jullie hoede want zij zullen vooral al diegenen
in het vizier nemen die Mij vereren, jullie geliefde Moeder, met de bedoeling jullie in verwarring te brengen.
Zij zullen jullie verhinderen te bidden. Zij zullen voortdurende twijfels omtrent de liefde van God in jullie geest
zaaien. Zij zullen jullie afleiden met bekoringen van de zinnen. Het zal veel gebed vragen om hen weg te
houden. Mijn Rozenkrans is jullie belangrijkste bescherming.
Mijn Zoon verleent op dit moment veel genaden aan diegenen die luisteren naar Zijn Heilige Boodschappen
aan de wereld, ze horen en aanvaarden.
Hij doet dat om jullie kracht en volharding te schenken in deze missie om de mensheid te redden van de
eeuwige verwerping.
Neem deze genaden met liefde aan, Kinderen, want jullie zijn zeer bijzonder door uitgekozen te zijn om Hem
op dit moment te volgen.
Als Zijn Restkerk op aarde zullen jullie op elk moment het Brood des Levens nodig hebben want jullie zullen
deze tocht niet gemakkelijk vinden.
Hier is een bijzonder Kruistochtgebed (63) om jullie te helpen sterk te blijven in jullie missie.

Kruistochtgebed (63)
Behoed mij op deze tocht.
“Mijn geliefde Moeder van Verlossing, ik vraag U om te bidden opdat mij het Brood des Levens wordt gegeven
om mij te behoeden op deze tocht om te helpen al Gods kinderen te redden.
Alstublieft help al diegenen die misleid worden door valse idolen en valse goden om hun ogen te openen voor de
Waarheid van Uw Zoons dood op het Kruis, om elk van Gods kinderen te redden en elkeen eeuwig leven te
brengen. Amen.”
Jullie geliefde Moeder
Moeder van Verlossing

478. De Sacramenten van de Heilige Biecht, het Doopsel, het Huwelijk en de Heilige
Eucharistie moeten behouden blijven.
Zondag, 1 juli 2012, 15:45 u.
Mijn innig geliefde dochter, hoe verpletteren de zonden Mij op dit moment en hoe lijd Ik onder de kwelling
van de verwerping.
Mijn hoofd wordt ingedrukt zoals de doornen in Mijn kroon net zoals het hoofd van Mijn Kerk, Mijn heilige
Plaatsvervanger op aarde, lijdt door de vervolging die hij ondergaat vanwege zijn vijanden.
Mijn Kerk op aarde, Mijn Lichaam op aarde, zijn één. De Kruisiging is in voorbereiding.
De leerstellingen van Mijn Kerk zullen binnen korte tijd stukgescheurd worden, net zoals Mijn
onderrichtingen op aarde in stukken gereten werden door de Farizeeën en door diegenen die
dachten dat zij het woord van Mijn Vader beter kenden dan Ik.
Jullie moeten allemaal bidden voor Mijn Kerk op aarde. Herinner jullie altijd dat er geen andere doctrine
bestaat dan diegene die Ik tijdens Mijn tijd op aarde verkondigde.
Al wat de waarheid is zal nooit veranderen en wanneer dat toch gebeurt dan zullen jullie gedwongen
worden leugens te slikken.
Mijn dochter, laat nooit toe dat diegenen die Mijn Woord blijven verwerpen jou of Mijn volgelingen op dit
moment ontmoedigen, om Mij te helpen Mijn Kerk op aarde te redden.
Zodra de vijand Mijn Kerk aanvalt moeten jullie de rangen sluiten en verzekeren dat de Evangeliën verspreid
worden tot de uiteinden der aarde.
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De Sacramenten van de heilige Biecht, het Doopsel, het Huwelijk en de Heilige Eucharistie moeten
behouden blijven. Zelfs die zullen moeilijk toegankelijk gemaakt worden.
Mijn gewijde dienaars die van Mij houden moeten nu voorbereidingen treffen. Zeer spoedig zal het jullie
verboden worden dergelijke gaven aan Gods kinderen aan te bieden.
De voorbereidingstijd is begonnen.
Sta Mij toe om jullie te onderrichten, te leiden en te helpen om Mijn Restkerk naar de poorten van het
Paradijs te brengen.
Jullie geliefde Jezus

479. Mijn Woord is Mijn Woord. Niemand kan Mijn Woord verdedigen want het staat
in steen gegrift.
Maandag, 2 juli 2012, 18:00 u.
Mijn zeer geliefde dochter, het is belangrijk dat Mijn volgelingen geduldig blijven.
De toekomst moet nooit overhaast worden.
De plannen die Mijn Eeuwige Vader heeft vastgelegd zullen zich van nature ontvouwen door de Goddelijke
Voorzienigheid.
De tijd die jullie wordt toegemeten om Mij te helpen de mensheid voor te bereiden op Mijn Grote
Barmhartigheid, is zeer kostbaar. Het is een tijd waarin velen zullen gered worden door jullie gebeden.
Hoop, geloof en liefde tot Mij, jullie geliefde Jezus, zal jullie ondersteunen bij jullie missie.
Wanneer jullie getuige zijn van de gruweldaden voor je, wanneer alles vernietigd wordt dat ter ere van Mij
bestaat, dan zullen jullie weten dat de tijd dichterbij komt.
Herinner jullie dat die dingen moeten plaatsvinden en dat het jullie plicht is als onderdeel van Mijn leger, om
de vijand te bestrijden en te weerstaan.
Mijn Leger zal toegerust worden met Goddelijke Gaven en het zal diegenen die in duisternis verkeren met
zich meesleuren.
Voorbereiding vraagt tijd. Gebeden brengen jullie dichter bij Mijn Heilig Hart en overspoelen jullie zielen met
de nodige zuurstof om de komende strijd te overleven.
Terwijl jullie sterker worden met de genaden die Ik jullie geef, zal het zeer gemakkelijk worden om jullie
vijanden te identificeren die alles haten waar Ik voor sta. Dat zal bij jullie pijn, krenking en boosheid
veroorzaken maar jullie moeten te allen tijde waardig blijven in Mijn Naam.
Indien jullie uitgedaagd worden in Mijn Naam moeten jullie met liefde antwoorden. Tracht nooit Mijn
Boodschappen te analyseren want dat hoeven jullie niet te doen.
Mijn Woord is Mijn Woord. Niemand kan Mijn Woord verdedigen want het staat in steen gegrift.
Wie ook Mijn Woord tracht te breken of te belasteren, zal daarin falen want ze staan machteloos
tegenover Mijn Heilig Woord.
Nu jullie Mijn Stem kennen moeten jullie ook de pijn kennen die te verwachten is wanneer jullie Mijn Woord
in deze tijd verkondigen.
Vermeld Mijn Naam vandaag, zelfs onder zo gezegde Christenen en een ongemakkelijke stilte dient
zich aan.
Spreek openlijk over goed en kwaad en men zal jullie bespotten.
Breng naar voren hoe de zonde jullie kinderen kan vernietigen en men zal jullie vragen – wat is
zonde?
Vandaag de dag weten velen niet wat zonde is. Velen aanvaarden zonde als een normaal deel van hun
leven, een aanvaardbare gewoonte.
Zij zijn gelukkig om zonden te vergoelijken omdat het hun de vrijheid verschaft hun pleziertjes na te
streven, valse goden te verheerlijken en hun lusten bot te vieren.
Zij willen niet luisteren want dat komt hen niet zo goed uit.
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Jullie, Mijn geliefde volgelingen, zullen aanzien worden als geobsedeerd door een liefde voor godsdienst en
een liefde voor God die vandaag weinig vruchten voortbrengen in de ogen van de blinden.
Daarom moeten jullie voorbereidingen treffen. Daarom moeten jullie sterk zijn. Precies voor deze zielen is
het noodzakelijk dat jullie bidden en Mij helpen om te redden.
Deze zielen toestaan om jullie te verontrusten, te kwetsen of te beledigen, is tijdverlies.
Antwoord met liefde en een waardige stilte.
Wees nooit bang om Mij te verkondigen maar forceer Mij nooit in zielen op zo’n wijze dat zij van jullie zullen
weglopen. Breng hen in plaats daarvan tot Mij door jullie gebeden en opofferingen.
Ik zegen jullie, Mijn sterk en moedig leger.
Ik bemin jullie.
Ik wandel mee met jullie bij elke stap die jullie gaan om Mij zielen te brengen.
Jullie geliefde Jezus Christus

480. Het ergste lijden van al is de geestelijke leegte waarin jullie geen greintje liefde
kunnen voelen voor Mij, jullie Jezus.
Dinsdag, 3 juli 2012, 20:00 u.
Mijn zeer geliefde dochter, wanneer Ik je beproevingen zend zoals geestelijke dorheid*, moet je die als
dusdanig leren herkennen.
Je moet ook aanvaarden dat wanneer je zulke leegte van de ziel meemaakt, dit niet zonder reden is. De
reden is om door zulk lijden zielen te redden.
Veel offerzielen menen dat lijden één van twee dingen is.
Vooreerst is daar de uiterlijke vervolging die jullie zullen ondergaan omwille van jullie werk.
Daarnaast is er ook het fysiek lijden, dat Mij vrijwillig geofferd wordt als een gave om miljoenen zielen te
redden.
Tenslotte is het ergste lijden van al de geestelijke leegte waarbij jullie geen greintje liefde kunnen voelen
voor Mij, jullie Jezus, waar zelfs geen volhardend gebed jullie bevrijdt uit die gevangenis van verlatenheid.
Probeer zo jullie willen, het gebed zal een marteling zijn.
Probeer zo jullie willen om liefde en medelijden voor Mij te voelen en jullie zullen veel moeite hebben.
Dit is een vorm van geestelijke verlatenheid waarbij Ik zo ver weg lijk dat jullie Mij niet langer kunnen
bereiken.
Wat jullie niet weten is dit.
Dit is een gave, een genade van Mij. Het verheft jullie in Mijn Ogen en de beproevingen en pijnen die
jullie verduren worden door Mij toegestaan omwille van jullie edelmoedige en zuivere liefde om
verduisterde zielen te redden.
Het mag onrechtvaardig lijken, maar hoe dichter jullie bij Mijn Heilig Hart komen, hoe meer jullie Mijn eigen
vervolging lijden omwille van de zonden van de mensheid.
Alleen diegenen met zuivere, nederige harten, zonder enige persoonlijke bekommernis, wanneer zij Mij
boven alles op deze aarde plaatsen, kunnen Mijn pijn doorstaan.
Zulke zielen zijn zorgvuldig door Mij uitgezocht en zullen met Mij werken, door hun gave van lijden, om Mij te
helpen bij Mijn Plan van Redding.
Mijn dochter, vrees nooit dat Ik er niet zou zijn. Het mag dan zijn dat je Mijn aanwezigheid niet voelt, niet
ziet, noch de diepe liefde voor Mij voelt zoals dat normaal het geval zou zijn, maar Ik sta aan jouw zijde.
Vertrouw Mij altijd, Mijn geliefde volgelingen, zelfs wanneer het jullie moeilijk valt om te bidden.

* "De donkere nacht met zijn dorheid en leegte is het middel om God en zichzelf te leren kennen."
Naar Johannes van het Kruis.
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Vertrouw op Mij wanneer jullie een verlangen naar Mij voelen, dat niet kan voldaan of vervuld
worden, hoe hard jullie ook proberen om met Mij te communiceren.
Weet dat wanneer dit gebeurt Ik veel dichter bij jullie ben dan jullie beseffen.
Weet dat het in deze tijden is dat Ik jullie verhef om een ware soldaat te worden, een echte strijder in Mijn
strijd om zielen te redden.
Ik bemin jullie. Geef nooit op. Voel jullie nooit ontgoocheld want Ik wandel altijd met jullie.
De dag zal komen dat dit lijden zal vergeten zijn. In plaats daarvan zal er een vreugde in de wereld
opbruisen die alleen mogelijk zal zijn omwille van jullie offer voor al Gods kinderen die jullie hulp nodig
hebben.
Jullie Jezus

481. De Maagd Maria: Wat er ook in de wereld gebeurt, kinderen, weet dat God de
Allerhoogste, de toestand onder controle heeft.
Woensdag, 4 juli 2012, 12:50 u.
Mijn kind, zij die getuige waren van de wonderen van Mijn verschijningen op aarde zullen weten dat de tijd
voor de geheimen en de voorzegde profetieën spoedig ontvouwd wordt.
Kinderen, Ik heb Mijzelf gedurende een zekere periode in de wereld bekend gemaakt om jullie te
helpen voorbereiden op de glorievolle terugkeer van Mijn Zoon.
Mijn Zoon is jullie allen aan het voorbereiden door de zieners en de profeten zodat jullie waardig gemaakt
zullen worden om Zijn Gave van eeuwig leven te ontvangen.
Jullie moeten nooit bevreesd zijn voor de toekomst als jullie geloven in Mijn Zoon want Hij is het
Brood des Levens en jullie zullen een wonderlijke nieuwe toekomst hebben.
Wat er ook in de wereld gebeurt, kinderen, weet dat God de Allerhoogste, de toestand onder controle heeft.
De slang heeft weinig macht tegenover Mijn Vader.
De macht van de slang wordt alleen versterkt door diegenen die ten prooi vallen aan zonde en aan de
verlokkingen die hij op hun weg plaatst.
De mens wordt een gevangene wanneer hij zondigt omdat zijn kracht verzwakt om andere zonden en
beledigingen tegenover Mijn Vader te weerstaan.
Hij zal dan voortgaan met zondigen tot hij wegzinkt in een duisternis die zo dicht is dat hij er niet kan uit
ontsnappen, hoe hard hij ook poogt.
Kinderen, jullie zijn er nu toe verplicht, uit liefde voor Mijn Zoon, om deze arme zielen te helpen.
Jullie alleen kunnen hen helpen en hen redden omdat velen niet in staat zullen zijn om zichzelf te helpen.
Jullie zijn de strijders die Mijn Zoon op dit moment nodig heeft. Door jullie liefde voor Hem zal Hij aan
verloren zielen genaden verlenen wanneer jullie Zijn hulp inroepen door jullie gebeden.
Hier is het Kruistochtgebed (64) om zondaars te redden.

Kruistochtgebed (64)
Red mijn broeders en zusters.
“O mijn liefste Verlosser, Jezus Christus, aanvaard mijn gave van gebed en offers om mijn broeders en zusters te
helpen redden uit de gevangenis van duisternis waarin zij zich bevinden.
Sta mij toe om te helpen om hun zielen in veiligheid te brengen.
Ik smeek U om hun zonden te vergeven, en ik verzoek U om hun zielen te overspoelen met de Heilige Geest,
zodat zij in Uw Armen zullen lopen, als de toevlucht die zij zo wanhopig nodig hebben, voor zij voor eeuwig
verloren gaan.
Ik offer U mijn gave van overgave, voor zulke zielen, in nederige dienstbaarheid en dankzegging. Amen.”
Kinderen jullie zijn één met Mijn Zoon.
Jullie liefde geeft Hem grote vertroosting en jullie offers en gebeden zullen Hem helpen om gans de
mensheid in de veiligheid van Zijn Nieuw Paradijs op Aarde te brengen.
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Dan pas kan de Heilige Familie van de Allerhoogste God zich herenigen en in vrede leven voor eeuwig en
altijd.
Jullie geliefde Moeder
Moeder van Verlossing

482. God de Vader: Niemand kan uitleggen hoe Ik het universum of de mensheid
geschapen heb, hoezeer ze ook proberen, want dat is onmogelijk.
Donderdag, 5 juli 2012, 15:30 u.
Mijn liefste dochter, help Mij in Mijn grote zorg als Ik ween over al Mijn kinderen die weigeren te aanvaarden
dat Ik besta.
Hoe verlang Ik naar hen.
Hoezeer ween Ik over hun arme zielen.
Zo intelligent en slim op gebied van menselijk begrijpen, toch slagen zij er niet in om de waarheid te vatten
over wie Ik Ben.
Ik Ben het begin.
Ik Ben de Schepper van al wat bestaat.
Ik ben hun Vader, al verwerpen zij Mij.
Als zij de waarheid maar konden zien.
Als zij Mij maar konden toestaan hun harten aan te raken zodat Ik hun Mijn wonderbare en heerlijke plannen
kon tonen die hen wachten.
Veel van deze zielen kennen Mij niet, maar dat is niet hun eigen schuld.
Aan deze zielen zal de Waarheid getoond worden zodat zij Mijn Pad zullen kiezen.
Diegenen echter aan wie de Waarheid gegeven werd, maar die toegestaan hebben dat menselijk redeneren
en verheerlijking van de menselijke intelligentie hen verblindde, zijn nu voor Mij verloren.
Veel zulke zielen zullen zich bekeren maar velen zullen de Beker van Redding weigeren die hun door Mijn
geliefde Zoon wordt aangeboden.
Kinderen van Mijn Hart, Ik smeek jullie. Help Mij om Mijn dierbare kinderen te redden.
Mijn tranen vloeien op dit moment en Ik vraag jullie hen naar Mij toe te brengen door de Goddelijke
Barmhartigheid van Mijn Zoon.
Zoveel van deze zielen omvatten jonge kinderen, die Mij uitdagend en openlijk afwijzen, om aan
anderen te laten zien hoe bijdehand (knap, schrander, intelligent) ze wel zijn.
Een overdreven respect voor het menselijke verstand is een verzoeking die in de zielen van Mijn
Kinderen wordt overgebracht door de vijand.
Het Beest verslindt de zielen van Mijn kinderen en zij hebben geen idee wat hij met hen uitricht.
Zoveel gevallen engelen overtuigen de mensheid dat menselijke intelligentie volmaakt is.
Wanneer de mensheid gelooft, of zichzelf ervan overtuigt dat zij de Goddelijke Wet van de Schepping
kent, dan is zij in een bedrieglijke val gelopen.
Niemand kan uitleggen hoe Ik het universum of de mensheid geschapen heb, hoezeer ze ook proberen,
want dat is onmogelijk.
Wanneer zullen zij leren?
Wanneer zullen zij inzien dat Mijn kinderen met zuivere, eenvoudige en nederige zielen die Mij aanvaarden,
de eenvoudige waarheid begrijpen?
Zij hebben geen bewijs nodig omdat zij Mijn Liefde in hun zuivere harten voelen die zij open laten zodat Ik
hun zielen kan bevloeien met Goddelijke Genaden.
Ik Ben jullie God, jullie Schepper en natuurlijke Vader.
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Mijn kinderen moeten tot Mij komen door Mijn Geliefde Zoon en door hun eigen vrije wil. Ik kan hen niet
dwingen.
Jullie, Mijn kinderen, hebben de macht gekregen om hun zielen te helpen redden.
Jullie allen die Mijn smeekbede beantwoorden om jullie broeders en zusters te redden door gebed en offer,
zullen bijzondere genaden verkrijgen.
Mijn macht is oneindig.
Mijn wonderen, verbonden met het lijden en de gebeden van Mijn kinderen, zullen gebruikt worden
om verloren zielen te redden van de eeuwige dood.
Ik bemin jullie Mijn geliefde kinderen.
Kom en help Mij om Mijn geliefde familie bijeen te brengen en help Mijn Zoon het Beest te verslaan voordat
het nog meer van Mijn kinderen steelt.
Jullie liefhebbende Vader
God de Allerhoogste

483. Een derde van de aarde zal vernietigd worden als de engelen vuur uitgieten
vanuit de vier hoeken van de Hemelen.
Vrijdag, 6 juli 2012, 16:15 u.
Mijn zeer geliefde dochter, deze tijd werd gereserveerd voor Mijn heilige boodschappen aan de wereld, om
te worden gehoord door elke ziel, jong en oud, in elke natie.
Veel van Gods kinderen zullen zich oprichten en luisteren naar Mijn instructies wanneer zij toegang krijgen
tot deze boodschappen.
Weet nu dat de veranderingen al begonnen zijn zoals voorzegd, waarbij de oogsten niet langer zoals
voorheen hun vruchten zullen opbrengen en waarin de seizoenen niet meer hetzelfde zullen zijn.
Deze veranderingen komen uit de Hand van Mijn Eeuwige Vader waarbij Hij nieuwe wetten op de aarde
brengt die niemand zal kunnen ontgaan.
Niets van wat in de wereld verloopt volgens de natuurwetten, zal blijven zoals het eens was.
De zeeën zullen stijgen, de wateren zullen uit hun oevers treden, de aarde zal beven en de grond zal
verdorren.
Mijn Vader zal een grote kastijding opleggen om de verspreiding van de zonde te stoppen die voor
Hem een bron van groot verdriet is.
Die naties die Zijn Wetten tarten zullen veel lijden. Zij zullen spoedig begrijpen dat hun zonden niet langer
zullen getolereerd worden en dat zij bestraft zullen worden.
Hun straf dient om hen ervan te weerhouden andere zielen te besmetten en tenzij zij zich afkeren van hun
boosaardige wegen, zullen zij daartoe gedwongen worden door goddelijke tussenkomst.
Mijn dochter, je moet Mijn Woord nu vlug verspreiden omdat De Waarschuwing nadert.
Vele landen moeten het Boek der Waarheid ontvangen zodat zij zich kunnen voorbereiden op Mijn Tweede
Komst.
De tijd voor Mijn Tweede Komst zal na De Waarschuwing zijn.
De tuchtigingen die op bevel van Mijn Vader door de engelen in de Hemel worden uitgevoerd, zijn begonnen
in fases. Deze zullen escaleren in de mate dat de zonde blijft toenemen.
De strijd is begonnen en de aanvangfasen kunnen gezien worden in vele landen.
Jullie zullen allen getuige zijn van klimatologische verwoesting die op aarde zal neerkomen terwijl zij
zal kreunen van pijn omwille van de ontaarding door de zonde.
Aardbevingen zullen toenemen en natie na natie zal lijden al naargelang de zondesmet die hun binnenste
aantast.
Leiders die de Antichrist volgen zullen niet aan het oog van Mijn Vader ontsnappen en zij zullen vernietigd
worden.
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Mijn Vader bestraft nu diegenen die verdorven regeringen leiden om zo Zijn kinderen te redden uit hun
kwaadaardige greep.
Hij zal niet van op afstand toekijken wanneer deze leiders, die de Antichrist volgen, die zich op dit moment
verborgen houdt, Zijn kinderen vernietigen.
Een derde van de aarde zal vernietigd worden als de engelen vuur uitgieten vanuit de vier hoeken van de
Hemelen.
Dan zullen velen weten dat er iets verkeerd gaat en dat het veroorzaakt wordt door de toorn van Mijn Vader.
Toch zullen velen nog niet leren. Na De Waarschuwing zullen velen zich bekeren. Toch zullen velen zich
nog niet bekeren, zelfs niet wanneer zij allen het bewijs van de staat van hun zielen hebben gekregen.
Zij zullen nog steeds de valse aantrekkingskracht verafgoden die de aarde naar hun mening te bieden heeft.
Alleen zullen hun lusten en de materiële idolen die zij vereren nog obscener en gemener worden. Al hun
zonden, zichtbaar voor al diegenen die ze kunnen zien voor wat zij zijn, zullen zo lelijk worden dat maar
weinigen van Gods kinderen in staat zullen zijn ze te aanschouwen.
Elke afschuwelijke zonde zal openlijk getoond worden met minachting voor God.
Elke handeling zal de zondaars tot zulk een diepte verlagen dat zij zich als beesten zullen gedragen.
Alle respect voor het menselijk lichaam zal verdwijnen en elke boze lust zal voor de wereld tentoon gespreid
worden zonder enige schaamte in hun zielen.
Dat zijn Satans gevangenen. Zij zijn allemaal kinderen van God maar zij zullen hun zielen verliezen aan het
Beest.
Tuchtigingen maken deel uit van Gods plan om de aarde te zuiveren om zowel de zondaar te reinigen als de
grond waarop jullie wandelen.
Alleen wanneer de aarde gezuiverd is kan Mijn Tweede Komst plaatsvinden.
Bid, Mijn volgelingen, om moed en sterkte om met deze tuchtigingen om te gaan.
Jullie moeten nooit bevreesd voor hen zijn, want jullie, Mijn leger, zullen bidden voor diegenen, die naties en
helpen in de Zuivering die nodig is voor de bekering van de mensheid.
Het Zegel van de Levende God zal ieder van jullie beschermen.
Het is door de liefde die Mijn Vader koestert voor al Zijn kinderen dat Hij ze moet tuchtigen, want indien Hij
dat niet doet zullen zij zonder het zelf te beseffen, verder opgaan naar de poorten van de Hel.
Jullie Jezus

484. Het kan dat zij niet luisteren maar het Woord van God moet hun gegeven
worden.
Zaterdag, 7 juli 2012, 15:30 u.
Mijn zeer geliefde dochter, wanneer Ik de mensheid vraag om naar Mijn Stem te luisteren, dan kwetst het Mij
wanneer zij die Mij liefhebben zeggen dat Ik nooit op deze manier zou spreken.
Indien zij maar zouden luisteren dan zou Mijn Hart opspringen en zoveel meer zielen zouden gered worden.
De voorbereiding op Mijn Tweede Komst wordt overgebracht door Mijn Goddelijke Lippen door deze
boodschappen.
De voorbereiding op Mijn geboorte werd ook vooraf door profeten bekend gemaakt om Gods
kinderen attent te maken op de komst van de Messias.
Waarom weigeren Mijn leerlingen op aarde te aanvaarden dat Mijn Vader Zijn profeten zou zenden om Mijn
Tweede Komst aan te kondigen?
Hoe weinig weten zij in werkelijkheid omtrent de wijze waarop Mijn Eeuwige Vader de mensheid voorbereidt
op grote gebeurtenissen.
Mijn clerus, Mijn gewijde dienaars, moeten Mijn oproep nu horen want Ik heb hun hulp nodig. Velen echter
zullen nalaten te antwoorden. Zij zullen Mij afwijzen, door Mijn boodschappen.
Zij zullen de Waarheid beseffen maar pas wanneer het te laat is.
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Mijn dochter, wees nooit bevreesd om Mijn boodschappen te publiceren, ook niet diegenen die je vreemd of
beangstigend vindt.
Het kan dat zij niet luisteren maar het Woord van God moet hun gegeven worden.
Het is niet aan de mens om jou te bevelen te stoppen met het Heilig Woord van God mee te delen.
Sluit je oren en negeer minachtende meningen want die zijn niet belangrijk.
Tot diegenen onder jullie die zichzelf Christenen noemen en die Mijn boodschap minachten, zeg Ik dit.
Door Mijn woord stuk te scheuren, door Mijn boodschap aanstootgevend te achten en door Mijn
Woord belachelijk te maken, hebben jullie de koord doorgesneden die jullie aan Mijn Hart bindt.
Jullie kunnen Mijn boodschap niet aanvaarden omdat jullie denken Mij te kennen en Mijn Woorden te
herkennen wanneer zij gesproken worden. In plaats daarvan zijn jullie ten prooi gevallen aan de Misleider
die jullie voor de Waarheid verblindt.
Eens te meer roep Ik jullie allen op Mij, jullie geliefde Jezus, te aanroepen en Mij toe te staan jullie harten te
openen.
Laat Mij jullie vullen met de kracht van de Heilige Geest zodat jullie Mij zouden herkennen.
Aan de priesters, Ik dring aan dat jullie begrijpen dat de tijd gekomen is voor de profetieën van Daniël om
zich ontvouwen en voor de Zegels van het Boek der Openbaring om te worden geopend door Mij, het Lam
van God.
Herinner jullie Mijn belofte.
Ik zal wederkomen om de levenden en de doden te oordelen.
Mijn belofte om eeuwig leven te brengen voor al diegenen die Mij trouw zijn staat op het punt voltrokken te
worden.
Jullie moeten ervoor zorgen gepast voorbereid te zijn op die glorievolle gebeurtenis.
Jullie Jezus

485. Wees gewaarschuwd. De Nieuwe Wereldreligie zal aan de buitenkant gelijken
op een goede en heilige organisatie vol van liefde en medelijden.
Zondag, 8 juli 2012, 17:17 u.
Mijn zeer geliefde dochter, de grote apostasie waarover Ik sprak groeit nu snel in de wereld.
Deze keer spreidt zij zich als een sluier over Mijn Heilige Kerk op aarde en verhult haar inzichten als een
dikke mist.
Dit is de tijd voor de grote scheiding van Mijn Kerk in twee kampen.
Aan de ene kant zullen jullie Mijn geliefde trouwe gewijde dienaars hebben die Mijn leer volgen en die daar
nooit van afwijken.
Aan de andere kant zijn er die priesters en andere leiders binnen Mijn Christelijke Kerken die beïnvloed zijn
door het moderne leven en die Mijn Wetten zullen ontheiligen.
Zij buigen onder de druk van mensen die eisen dat zij verdraagzaamheid zouden betonen in de naam van
God door Gods Wetten te veranderen om te voldoen aan menselijke verlangens.
Zij zitten vol hoogmoed, arrogantie en wereldse ambities. Het maakt hen niet uit als ze de Heilige
Sacramenten veranderen om ze geschikt te maken voor een zondige agenda.
Neen, zij zullen het vergemakkelijken om handelingen die Mij een gruwel zijn toe te staan in Mijn
Vaders Kerken en dat alles in de naam van burgerrechten en verdraagzaamheid.
Zij zullen zonde vergoelijken en Mij beledigen door met zulke zonden aan te treden voor Mijn Heilige
Tabernakels waarbij zij van Mij verwachten zulke gemene handelingen te slikken.
Al gauw zullen zij de Sacramenten afschaffen om aan allen tegemoet te komen.
In plaats daarvan zullen er feestvieringen gehouden worden en andere vormen van vermaak.
Dat zal een Nieuwe Wereldkerk worden die zal bogen op een imposante building in Rome maar die
God niet zal eren.
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Het zal gebouwd worden met geheime satanische symbolen die voor allen zichtbaar zijn en het zal
het Beest verheerlijken.
Elke zonde, weerzinwekkend (een gruwel) voor Mijn geliefde Vader zal openlijk in ere gehouden worden en
miljoenen mensen zullen hun verdorven wetten aanvaarden als zijnde waardig in Gods Ogen.
Mijn gewijde dienaars die Mij trouw blijven zullen Heilige Missen in het geheim moeten opdragen of
gevangenschap tegemoet treden.
Zij zullen toenemen in kracht en vervuld van de Heilige Geest zullen zij Gods kinderen blijven voeden met
het Voedsel des Levens.
Zij moeten ervoor zorgen dat al diegenen die zij leiden de bescherming van het Zegel van de Levende
God ontvangen.
De tijd is nu zeer nabij voor de Nieuwe Tempel die zal gebouwd worden ter ere van het Beest.
Deze zal gebouwd worden onder het bewind van de Antichrist die weldra op het wereldtoneel zal
verschijnen als de man van vrede.
Kom samen al Mijn volgelingen, zo spoedig mogelijk. Mijn priesters die Mijn stem herkennen, jullie moeten
met jullie voorbereidingen beginnen om ervoor te zorgen dat Mijn Kerk op Aarde de aanstaande vervolging
met kracht kan doorstaan.
Met de tijd zullen de toevluchtsoorden voor jullie klaar zijn om te gebruiken want Ik heb Mijn volgelingen al
sinds enige tijd opgedragen ervoor te zorgen dat zij jullie zaak zullen dienen.
Deze vervolging zal kortstondig zijn en jullie zullen er doorkomen, al zal het pijnlijk zijn.
Wees gewaarschuwd. De Nieuwe Wereldreligie zal aan de buitenkant gelijken op een goede en heilige
organisatie vol van liefde en medelijden.
Zij zal een prachtig beeld uitstralen van verdraagzaamheid en zal elke zonde door God gekend ophemelen.
Zij zal elke zonde zo verdraaien dat ze aanvaardbaar lijkt te worden in Gods Ogen.
Maar jullie moeten weten dat zulke gruwel Mij ziek maakt en wee diegenen die dit gevaarlijk pad volgen naar
eeuwige verwerping.
Zonde zal altijd zonde zijn in Mijn Ogen.
Tijd verandert dat niet. Nieuwe regels om tegemoet te komen aan de verlangens van de mens naar zondig
gedrag, zullen nooit door Mij aanvaard worden.
Bereid jullie nu voor op deze grote misleiding want zij zal spoedig plaatsvinden.
Jullie Jezus

486. Elke levende mens op aarde zal zijn ziel zien en weten, voor de eerste keer in
veel gevallen, dat hij er een heeft.
Maandag, 9 juli 2012, 23:00 u.
Mijn zeer geliefde dochter, Ik verlang nu al Mijn volgelingen voor te bereiden op De Waarschuwing en dat op
een manier die niet enkel henzelf zal helpen, maar ook hun geliefden.
Het is niet voldoende berouw te hebben omwille van de schrik. Een boetvaardigheid (penitentie) is
vereist.
Tot jullie allemaal, Mijn volgelingen: luister nu naar Mijn instructies om jullie zielen voor te bereiden op De
Waarschuwing.
Jullie moeten beginnen met na te denken over al het verkeerde waaraan jullie schuldig zijn tegenover jezelf
en jullie medemensen.
Voor de Katholieken onder jullie is het nodig om het Sacrament van Verzoening (de Biecht) om de twee
weken te ontvangen indien jullie in staat van Genade willen blijven.
Zo zal jullie pijn tijdens De Waarschuwing mild zijn en zullen jullie de kracht hebben om jullie broeders en
zusters te helpen die zullen lijden onder verschrikkelijke pijn en schuldgevoelens bij hun pogingen tot een
vergelijk te komen met de verlichting van hun geweten.

391

Jullie die Christenen zijn of behoren tot andere geloofsovertuigingen en geloven in deze boodschappen,
jullie moeten het gebed bidden dat jullie gegeven werd door het Kruistochtgebed (24): Volle aflaat voor
Absolutie.
Jullie moeten dat gebed zeven achtereenvolgende dagen bidden en Ik, jullie Jezus, zal jullie vergeving
schenken.

Kruistochtgebed (24)
Gebed voor de gave van totale absolutie en de kracht van de Heilige Geest (voor katholieken en niet‐
katholieken – katholieken moeten nog regelmatig gaan biechten op verzoek van Jezus).
“O mijn Jezus, U bent het Licht van de aarde. U bent de Vlam die alle zielen raakt. Uw Barmhartigheid en Liefde
kent geen grenzen.
Wij zijn het Offer dat U bracht door Uw dood op het Kruis niet waardig, maar wij weten dat Uw Liefde voor ons
groter is dan de liefde die wij voor U hebben.
Verleen ons, o Heer, de Gave van Nederigheid, zodat wij Uw Nieuw Koninkrijk waard zijn.
Vul ons met de Heilige Geest, opdat wij kunnen opmarcheren en Uw leger leiden om de Waarheid van Uw Heilig
Woord te verkondigen en om onze broeders en zusters voor te bereiden op de heerlijkheid van Uw Tweede
Komst op aarde.
Wij eren U. We prijzen U.
Wij offeren onszelf, onze smarten, ons lijden als een gave aan U om zielen te redden.
Wij beminnen U, Jezus.
Wees Barmhartig voor al Uw kinderen waar zij zich ook bevinden. Amen.”
Ik schenk jullie nu een speciaal gebed (65) dat jullie ook moeten bidden voor die arme zielen die wellicht
zullen sterven van de shock tijdens De Waarschuwing en die misschien in doodzonde verkeren.

Kruistochtgebed (65)
Voor diegenen in doodzonde.
“O Lieve Jezus, Redder van de mensheid, door Uw Goddelijke Barmhartigheid smeek ik U om erbarmen voor al
die arme zielen in zonde die tijdens De Waarschuwing misschien van deze aarde worden weggenomen.
Vergeef ze hun zonden en ter nagedachtenis aan Uw Lijden smeek ik U om mij deze buitengewone gunst te
verlenen als verzoening voor hun zonden.
Ik offer U mijzelf met geest, lichaam en ziel, als een boetedoening om hun zielen te redden en hun het eeuwig
leven te schenken. Amen.”
Mijn volgelingen, De Waarschuwing zal een grote gebeurtenis van Verlossing zijn waarbij Ik de wereld Mijn
Goddelijke Barmhartigheid zal tonen.
Elke levende mens op aarde zal zijn ziel zien en weten, voor de eerste keer in vele gevallen, dat hij er een
heeft.
Er is nog maar weinig tijd nu en jullie moeten beginnen jullie voor te bereiden.
Vergeet Mijn richtlijnen niet om voedsel voor ten minste tien dagen in huis te hebben, gewijde kaarsen en
heilige voorwerpen in jullie huizen.
Vertrouw Mij en verheug jullie want vele zielen zullen gered worden.
Ik zal geen datum kenbaar maken, maar jullie weten wat er moet gedaan worden.
Wanneer jullie zonden geopenbaard zijn moeten jullie Mij vragen om vergeving en in nederige dankzegging
neerknielen voor deze Goddelijke Gave die jullie paspoort is naar het eeuwig leven in het Nieuwe Paradijs
op Aarde.
Onthoud dat er niet één zonde is, ongeacht hoe ernstig, die niet kan vergeven worden wanneer er oprecht
berouw getoond wordt.
Jullie geliefde Verlosser
Jezus Christus
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